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ВСТУП 

У такій традиційно аграрній державі, якою є Україна, сіль
ське господарство займає особливе місце не лише в струк
турі економіки, але й загалом у житті суспільства. Унікальні 
природно-кліматичні умови, притаманні українським землям, 
формують неоціненний безмежний потенціал для інтенсивно
го сільськогосподарського виробництва та підвищення на цій 
основі рівня життя населення. Сільськогосподарська продукція, 
яку Україна активно експортує, стає предметом все більшої ува
ги з боку іноземних та міжнародних партнерів, особливо в умо
вах глобальних продовольчих, екологічних та економічних за
гроз. На міжнародному рівні вже давно визнано, що саме укра
їнське сільське господарство є стратегічно важливим для за
безпечення світової спільноти якісним і достатнім продоволь
ством у найближчому майбутньому. Ці та інші фактори роблять 
сільське господарство нашої держави точкою економічного і со
ціального зростання, яке потребує максимально сприятливого 
законодавчого забезпечення. Вітчизняний та іноземний досвід 
давно і переконливо довів, що сільське господарство вимагає 
специфічного правового регулювання, що враховує такі його 
об'єктивні особливості, як гостра залежність від погодно-клі
матичних умов, підвищений ступінь ризиковості, довгий період 
обороту та віддачі капіталу, тісний взаємозв'язок із соціальними 
відносинами на селі тощо. 

Аграрне право України у його сучасному вигляді є продуктом 
довгого еволюційного процесу, послідовного чергування істо
ричних етапів та складних соціально-економічних реалій. Вив
чення «Аrрарного права України» як навчальної дисципліни у 
вищих юридичних закладах освіти є не лише невід'ємною скла
довою традиційного навчального процесу, але й виступає важ
ливим чинником формування високопрофесійного юриста, все
бічно підготовленого до надання якісних послуг в умовах сучас
ної України. Досягненню такої високої мети покликаний спри
яти даний навчальний посібник. Проаналізувавши багаторічний 
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досвід ви кладання курсу «Аграрне право України»,  авторський 
колектив розробив власне бачення структури та змісту навчаль
ного посібника, яке відрізняється від загальноприйнятих та є у 
значній мірі новаторським .  Зокрема, відмова від традиційного 
поділу матеріалу на загальну, особливу та спеціальну частини до
зволила авторам проекспери ментувати із послідовністю викладу 
тем ,  не порушуючи при цьому їх логічного взаємозв'язку. 

Особливу увагу під час написання посібника було приді
лено таким важливим питанням ,  як правове становище спе 
цифічн их суб 'єктів аграрного права (фермерських господарств, 
особистих селянських господарств, сільськогосподарських ко
оперативів ) ,  законодавчі вимоги до провадження окремих ви
дів сільськогосподарської діяльності (різновидів рослинництва 
і тваринництва) ,  проблематика надання державної п ідтримки 
сільськогосподарським товаровиробн икам , особливості право
вого забезпечення аграрної реформи на усіх її етапах, специ 
фіка правого регулювання використання природних ресурсів у 
сільському господарстві тощо. У рамках кожної теми  було роз
крито головні п итання ,  які дають змогу опанувати її основні 
правові засади та при необхідності самостійно продовжити по
дальше поглиблене вивчення. Такий підхід надає читачу мож
ливість вільно орієнтуватися у матеріалі, який представляє для 
нього особливий інтерес . 

Також одним із ключових завдань, які стояли перед авторсь
ким колективом під час підготовки посібника, було досягнення 
гармонійного поєднання необхідного рівня науковості з макси
мально доступним стилем викладення, що покликане забезпе
чити не лише Грунтовне , але й комфортне вивчення студентами 
такої складної навчальної дисципліни, як «Аграрне право Укра
їни» . 

Визначальною рисою даного навчального посібника є вра
хування не лише усіх останніх законодавчих змін ,  але й відобра
ження новітніх теоретичних здобутків аграрно-правової науки.  
Такий підхід дозволив підготувати максимально прогресивне су
часне навчально-методичне і навчально-наукове видання, роз
раховане на опанування аграрного права на оптимальному рівні .  
При цьому автори усвідомлюють, що комплексність, об'ємність 
і динамічн ість аграрного права породжують постійну появу но
вих цікавих правових питань, які не охоплені даним виданням .  
Це формує плідну основу для його подальшого вдосконалення 
та доопрацювання . 
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Авторський колектив навчального посібника висловлює 
щиру подяку шановним рецензентам - визнаним фахівцям у 
сфері аграрного права, які прийняли активну участь у підготовці 
видання, надавши цінні поради та слушні зауваження: докто
ру юридичних наук, професору, завідувачу кафедри аграрного , 
земельного та екологічного права імені академіка В . З .  Янчука 
Національного університету б іоресурсів і природокористування 
України Володимиру Михайловичу Єрмоленку, а також доктору 
юридичних наук, професору, професору кафедри земельного та 
аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого ,  члену-кореспонденту НАПр Н України Ана
толію Миколайовичу Статівці .  

За дорученням авторського колективу 
завідувач кафедри аграрного, 
земельного та екологічного права НУОЮА, 
доктор юридичних наук, доцент 

Т. Є. ХАРИТОНОВА 
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Розділ 1 

ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА 
АГРАРНОГО ПРдВд 

1 .1. Поняття і предмет аграрного права 

Аграрне право являє собою самостійну правову галузь в 
українській правовій системі .  Самостійність аграрного права 
обумовлена його предметом,  яким є відповідне коло суспіль
них відносин,  та наявністю методів їх правового регулювання. 
Функціонування аграрних суспільних відносин відбувається на 
засадах певних принципів, а їх правове регулювання - на осно
ві наявної сукупності правових норм 1• Отже, наявність предмета 
аграрного права як  системи суспільних відносин та властивих їм 
методів правового регулювання, а також наявність засадничих 
принципів їх існування та сукупності регулюючих їх правових 
норм надають аграрному праву самостійного характеру2• Проте 
предмет і метод, принципи і джерела правового регулювання у 
сфері аграрних відносин відрізняються від аналогічних катего
рій інших правових галузей вітчизняної правової системи. Тому 
визначення зазначених юридичних категорій аграрного права та 
їх розмежування від аналогічних категорій суміжних правових 
галузей в системі права мають надзвичайно важливе науково
практичне значення. 

1 Самостійність аграрного права наполегливо і аргументовано відстоював 
один із його засновників, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН 
Украіни В .  З.  Янчук. Див. : Аграрне право Украіни :  підруч. для студентів вищ. 
юрид. і с . -г. навч. закладів Украіни / за ред. В. З. Янчука. Вид. 2-ге, переробл . 
та допов. Киів: Юрінком І нтер, 2000. 720 с .  

2 Більш детально самостійні ознаки та самостійний характер аграрного пра
ва висвітлені професором В. М. Єрмоленко у розділі «Аграрне право як са
мостійна галузь права Украіни•.  Див. : Аграрне право Украіни: підручник / за 
заг. ред. В. М .  Єрмоленка. Киів: Юрінком Інтер, 20 1 0. С. 43-65. 
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Безумовно,  для аграрного права, як для будь-якої іншої га
лузі права, пріоритетне значення має виявлення його предмета. 
Ним є відповідна сукупність суспільних відносин ,  що виника
ють та існують, змінюються та оновлюються у реально існуючій 
аграрній сфері суспільної життєдіяльності . Вони формуються, 
існують і проявляються у різноманітних видах діяльності суб ' -
єктів аграрних відносин, а саме : у землеробній та виробничо-го
сподарській , товарно-обмінній та організаційно-управлінській , 
суспільно-трудовій та індивідуально-трудовій, матеріально-по
стачальницькій і кредитно-фінансовій , соціально-обслуговуючій 
та інших видах та сферах діяльності . 

Не важко виявити, що зазначене коло суспільних відносин,  
яке виникає та існує в аграрній сфері, є надто широким,  до цьо
го ж вони не є однорідними. Відрізняються , наприклад, зміст і 
структура виробничо-господарських відносин від організацій
но-управлінських, товарно-обмінні договірні відносини від со
ціально-обслуговуючих договорів ,  правове регулювання трудо
вої діяльності у спільному виробництві від індивідуальної тру
дової в особистому селянському господарстві тощо .  Звісно та
кож, що вказані види суспільних відносин піддані правовому 
регулюванню земельним,  цивільним, трудовим,  фінансовим та 
іншими профільними галузями права відповідно .  

Підставою для об'єднання зазначених, по  суті різних за  сво
єю правовою природою й юридичним змістом,  суспільних від
носин є аграрна сфера їх формування та правового регулювання 
з урахуванням специфіки їхнього прояву та існування у цій сфе
рі . При цьому правове регулювання в аграрній сфері охоплює 
ш ироке коло суб 'єктів - учасників аграрних відносин, а саме: 
приватні , комунальні та державні аграрні підприємства, різні 
типи і види сільськогосподарських кооперативів ,  фермерські та 
особисті селянські господарства, сільськогосподарські акціонер
ні та ін ші види господарських товариств, приватно-орендні та 
спільні підприємства, агрофірми й агрохолдинги , різноманітні 
агроасоціації та агроспілки й ін ші об 'єднання та господарські 
формування .  Іх діяльність може засновуватися на приватній , 
комунальній та державній власності, а у передбачених законо
давством випадках - і на змішаних власницьких засадах. 

Суспільні відносини в аграрній сфері не можна зводити лише 
до господарсько-виробничих відносин ,  які , безумовно, є визна
чальним и і переважними. Проте не менш важливими є відно
сини,  що пов'язані з утворенням агропідприємств та набуттям 
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ними статусу юридичних осіб,  що надає їм можливість виступа
ти у якості правоздатних і дієздатних учасників аграрних та ін
ших відносин.  До суспільних відносин, що формують предмет 
аграрного права, відносяться і відносин и  громадян та інших фі
зичних осіб , які  утворюють різноманітні аграрні п ідприємства, 
приймають участь в їх діял ьності на засадах членства, трудових 
угод чи трудових контрактів . 

Отже, предметом аграрного права є сукупність неоднорідних 
суспільних відносин, що виникають та існують в аграрній сфері 
у зв'язку з утворенням та діяльністю аграрних (сільськогоспо
дарських) підприємств та їх об'єднань різних форм власності, а 
також діяльністю юридичних і фізичних осіб , в якості суб'єктів
учасників аграрних відносин.  Основними критеріями віднесення 
певної сукупності суспільних відносин у наведеному визначенні до 
аграрних є аграрна сфера іх виникнення й існування та участь у них 
юридичних і фізичних осіб в якості суб'єктів аграрних відносин. 

У зв'язку з неоднорідністю суспільних відносин,  що скла
дають предмет аграрного права, його при йнято відносити до 
комплексних правових галузей . Особливість комплексн их га
лузей права полягає у тому, що вони охоплюють як свої влас
ні галузеві суспільні відносини та притаманні їм норми право
вого регулювання , так і певні норми профільних галузей пра
ва з істотним впливом на їхній зміст з урахуванням специфіки 
сфери застосування, що у відповідній єдності утворюють ком 
плексну правову базу їх регулювання . Саме разом у взаємопов'я
заній єдності вони формують цілісну галузеву сукупність пра
вових норм , що регулюють різноманітні суспільні відносини в 
аграрній сфері . 

Варто звернути увагу і на те , що правове регулювання су
спільних відносин в аграрній сфері одними з перших були під
дані комплексному правовому регулюванню, а аграрне право -
одним з перших було визнане комплексним правовим утворен 
ням . З появою наприкінці 30-х років та проіснувавши до 90-х 
років м инулого століття як єдина комплексна галузь права, що 
обслуговувала суспільні відносини в сільському господарстві , у 
тому числі й в Українській РСР, було колгоспне право . Воно 
в основному охоплювало правове регулювання суспільних від
носин одного суб'єкта права - колгоспів (колективних госпо
дарств) .  Це було зумовлено існуванням колгоспно-кооператив
ної форми власності і застосуванням адміністративних методів 
керування виробничо-господарськими процесами на селі. 
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У 70-ті роки виникла наукова ідея про правове регулювання 
діяльності не лише колгоспів ,  а й про юридичну регламентацію 
діяльності всіх сільськогосподарських (аграрних) підприємств. 
Вперше її сформулював професор М. І. Козир як нагальну необ
хідність формування комплексної правової галузі сільськогоспо
дарського права, яке згодом трансформувалося в аграрне право . 
У дискусії, що розгорнулася на той час, активну участь брали 
українські вчені-юристи В. З .  Янчук, І. О .  Середа, Н .  І. Титова, 
В .  С. Шелестов, Ц.  В .  Бичкова, В .  К. Попов, В. І .  Семчик та інші 

відомі правознавці. 
Необхідність існування аграрного права була доведена не 

стільки особливостями суб 'єктного складу аграрних відносин ,  
скіл ьки унікальною специфікою їх виробничо-сільськогоспо
дарської діяльності як єдиного комплексу. Адже тільки у сфері 
сільського господарства існує органічне поєднання трудової ді
яльності з використанням земельних ресурсів, де земля є основ
ним засобом виробництва. Саме ця специфіка аграрних су
сп ільних відносин стала засадничою підставою відокремлення 
їх у якості предмета правового регулювання комплексною ін
тегрованою галуззю аграрного права. 

Під час зазначеної дискусії з питань існування сільськогоспо
дарського (аграрного)  права зверталася увага і на те , що нібито 
у останнього відсутній власний предмет правового регулювання.  
При цьому не враховувалось те , що для комплексних галузей 
права однорідність суспільних відносин як предмет правового 
регулювання є відносною. Це пояснюється тим,  що комплексні 
правові галузі охоплюють первинні норми інших галузей права з 
їх адаптуванням до специфіки галузевого об'єкта· правового ре
гулювання та їх суб'єктного складу. 

Водночас комплексні галузі права мають свої «власні» спе
цифічно притаманні їм інтегровані норми права. Незважаючи 
на такий поліструктурний склад норм комплексних інтегрова
них галузей права, яким є і сучасне аграрне право, воно все ж 
складає цілісно системну сукупність правових норм . Ця цілісна 
єдність здебільшого зумовлена специфікою правового регулю
вання в єдиній та цілісній сфері аграрних відносин .  Саме цим 
чинником визначається єдина предметно-змісто вна спрямова
ність норм аграрного права та їх специфічний характер. Вони 
мають досить міцну правову спільність і формують ком плексне 
інтегроване утворення предмета сучасного аграрного права зі 
своїм и особл ивостями правового регулювання суспільних від-
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носин в аграрній сфері. Отже, саме комплексний інтегрований 
склад предмета правового регулювання є основою для віднесен
ня аграрного права в українську правову систему. 

Комплексний зміст аграрного права означає , що частина 
його норм є похідними від норм моноструктурних галузей пра
ва : земельного , трудового , цивільного , адм іністративного, фі 
нансового та інших однопрофільних правових галузей .  Тому в 
системі аграрного права є норми, які регулюють земельні , тру
дові, майнові , управлінські, фінансові й інші відносини.  Проте 
норми профільних галузей не механічно переносяться до скла
ду аграрного права, а зазнають і набувають глибокої аграрної 
специфіки . Внаслідок цього вони становляться аграрно-земель
ними , аграрно-трудовими , аграрно-майновими , аграрно-управ
лінськими , аграрно-фінансовими тощо .  Це значною мірою зу
мовлюється особливостями правового статусу суб 'єктів - учас
ників аграрних відносин.  

Інтегрований характер норм аграрного права означає уза
гальнено-поєднане правове регулювання відносин різних учас
ників аграрних відносин . Підставою для їх інтегрованого пра
вового регулювання є те , що вони існують і здійснюють свою 
діяльність в аграрній сфері , наприклад, є власниками чи ко 
ристувачами земель сільськогосподарського призначення як 
основного й незамінного засобу виробництва в процесі зді йс
нення ними виробничої та пов'язаної з нею іншої господарської 
діяльності .  Саме цим пояснюється деяке дублювання окремих 
положень земельного чи цивільного законодавства в аграрному 
праві. Отже, аграрне право інтегрує різні за своєю юридичною 
природою та реальним змістом суспільні відносини . 

Проте це не означає , що аграрне право позбавлено своїх 
власних суспільних відносин, що існують в аграрній сфері та 
становлять його сукупну єдність. До системи аграрного права 
належать норми , що за своєю сутністю та юридичним змістом 
є суто аграрно-правовими .  До таких норм відносяться , напри 
клад, норми , що встановлюють ви моги щодо діяльності в галу
зі тваринництва, рослинництва, садівництва чи виноградарства, 
відносини стосовно дотримання сівозм ін , використання засо 
бів захисту рослин , використання й охорони Грунтів , регулю
ють членські відносини в сільськогосподарських кооперати вах 
тощо.  

У зв 'язку з реалізацією у незалежній Українській державі 
аграрної та земел ьної реформ сусп ільні відносини на селі за-
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знали радикальних змін . Істотно розширилося та набуло якісно 
нового змісту аграрне законодавство , що становить норматив
но-правову базу сучасного аграрного права як галузі права. Роз
ширення предмета правового регулювання сучасного аграрного 
права відбувається завдяки тому, що воно стосується не тільки 
відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, 
а й відносин у сфері переробки сільськогосподарської сирови
ни , реалізації відповідної продукції, інвестування фінансових 
засобів і впровадження нових технологій у виробництво , пере
робку, зберігання і транспортування сільськогосподарської про
дукції тощо .  Норми аграрного права певною мірою регулюють і 
відносини соціального розвитку села та відносини , пов'язані із 
задоволенням соціальних потреб селян і сільського населення.  

Отже , суспільні відносини , що становлять предмет аграрно
го права на сучасному етап і переходу до ринкових відносин в 
аграрному секторі економіки , суттєво розширилися і набули но
вого змістовного наповнення . До складових предмета сучасного 
аграрного права можна віднести відповідне коло наступних су
спільних відносин , що регулюються його нормами: земельні від
носини щодо використання земель сільськогосподарського при
значення як основного засобу виробництва на власницьких за
садах та на підставі права землекористування фізичними та юри
дичними особами - суб'єктами аграрного права; організаційно
управлінські відносини щодо утворення та управління діяльністю 
різноманітних господарююч их суб 'єктів та їх структурних п і 
дрозділів з використанням сіл ьськогосподарських земель; тру
дові відносини щодо регулювання застосування труда працівни
ків в аграрній сфері ; майнові відносини щодо законодавчих та 
договірних засад набуття і реалізації права власності та викори
стання майна у сільському господарстві , реалізації, переробки , 
зберігання і транспортування продукції, матеріально-технічного 
та енергетичного постачання та обслуговування, капітального , 
житлового , шляхового та інших видів будівництва тощо; фінан
сово-кредитні відносини щодо звітності фінансово-господарської 
та кредитно-інвестиційної діяльності суб 'єктів аграрного права; 
соціальні відносини щодо обслуговування потреб селян та роз
витку сіл ьської місцевості . Наведена сукупність суспільних від
носин у складі предмета аграрного права не є вичерпною. Фор
ми та види діяльності в аграрній  сфері постійно оновлюються, 
поширюються і збагачуються , наприклад, здійснення зовніш
ньоекономіч ної діяльності агроп ідприємствами, інтегрування 
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до складу іноземних фірм і компаній, уrворення спільних під
приємств тощо. У свою чергу зазначене вимагає оновлення і 
поширення правового регулювання цих відносин у складі пред
мета аграрного права. 

Таким чином, аграрне право Украіни являє собою комплексну 
інтегровану галузь права, що охоплює правові норми, які регулю
ють суспільні відносини в аграрній сфері з використанпям земель 
сільськогосподарського призначенпя у якості основного засобу ви 
робництва та інших природних ресурсів суб'єктами - учасника
ми цих відносин з метою задоволенпя власних потреб та потреб 
суспільства у продовольчій, сировинній та іншій продукціі. Воно 
пройшло дискусійний етап свого становлення, уrвердилось в 
якості комплексної інтегрованої галузі права, яка істотно роз
ширила й якісно збагатила свій зміст внаслідок реалізації за
ходів аграрної та земельної реформи в Україні. 

1 . 2 .  Методи правового регулювання аграрних відносин 

Сукупності аграрних відносин, що складають предмет аграр
ного права, притаманні певні методи їх правового регулювання. 
Вони являють собою відповідні аграрним відносинам способи 
та прийоми впливу на учасників цих відносин. Методи правово
го регулювання аграрних відносин у відповідних формах увійш
ли до змісту цієї комплексної інтегрованої галузі права та скла
даються зі встановлених аграрно-правовими нормами прав та 
обов'язків учасників зазначених відносин і застосування до них 
відповідних заходів. 

Особливості аграрних відносин відображені у специфічному 
поєднанні методів правового регулювання суспільних відносин 
у даній сфері. При цьому суrність такого регулювання полягає 
в офіційному виданні та застосуванні правових норм, які закрі
плюють моделі поведінки учасників аграрних відносин. А основ
ними завданнями правового регулювання є забезпечення відпо
відної поведінки суб'єктів-учасників у реально існуючих аграр
них відносинах. 

В аграрно-правовій літературі виділяють імперативний ме
тод впливу на учасників суспільних відносин, який забезпечу
ється за допомогою обов'язкових до виконання приписів, роз
поряджень і заборон, та диспозитивний метод, який визначає 
лише межі поведінки учасників відповідних відносин, що надає 
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їм можливості для вільного і самостійного врегулювання своїх 
взаємин у встановлених межах. Враховуючи положення загаль
ної теорії права, слід зазначити, що аграрному праву з його ши
роким обсягом різноманітних суспільних відносин притаманні 
обидва методи їх правового регулювання. 

Імперативний метод у регулюванні аграрних відносин за
стосовується у сфері забезпечення виконання вимог законо
давства стосовно використання земель сільськогосподарського 
призначення за їх цільовим призначенням як основного засо
бу виробництва, реалізації заходів щодо охорони фунтів та від
творення їх родючості, проведення встановлених заходів щодо 
захисту та боротьби з хворобами і шкідниками рослин, дотри
мання фіт0-санітарних та ветеринарних правил, регулювання 
відносин з охорони праці, захисту трудових прав працівників 
сільськогосподарських підприємств, дотримання і гарантування 
їх соціальних прав тощо. При цьому імперативне регулювання 
аграрним законодавством зазначених відносин не залежить від 
форми власності аграрного підприємства чи його підпорядкова
ності. У зазначених сферах правового регулювання уповноваже
ним суб'єктом завжди виступає держава в особі відповідних ор
ганів державної влади, а зобов'язаними - суб'єкти - учасники 
аграрних відносин. 

Диспозитивний метод у регулюванні аграрних відносин 
має місце у сфері обрання напряму та самостійного здійснення 
господарської діяльності аграрними підприємствами, визначен
ня своїх партнерів у договірних відносинах, самостійного здійс
нення повноважень щодо належного їм майна, володіння, ко
ристування та розпорядження виробленою продукцією, за сво
їм рішенням використовувати власні засоби та кредитні ре
сурси тощо. Слід зазначити, сучасним аграрним відносинам у 
демократичних ринкових умовах найбільш відповідним є метод 
диспозитивного впливу на поведінку суб'єктів аграрного права, 
тобто надання їм можливості вільно й самостійно регулювати 
свої взаємовідносини у встановлених законодавством межах. 

Рекомендаційний метод є традиційно притаманним для 
регулювання суспільних відносин в аграрній сфері. Він полягає 
в тому, що державні органи пропонують той чи інший варіант 
вирішення відповідних питань чи виконання встановлених за
конодавством заходів, а сільськогосподарські підприємства чи їх 
об'єднання самі визначають їх прийнятність та засоби, строки 
чи обсяги виконання з врахуванням наявності конкретних об-
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ставин. Надані державними органами рекомендації, на відміну 
від обов'язкових розпоряджень, виконуються суб'єктами аграр
них відносин в силу їх наукової обrрунтованості та авторитетно
сті органу, який їх рекомендує. Особливістю рекомендаційного 
методу є те, що він використовується суб'єктами аграрного пра
ва добровільно без застосування примусових заходів. 

Метод локальної правотворчості також є традиційним 
для регулювання суспільних відносин в аграрній сфері. Юри
дична природа цього методу полягає у специфічних особливо
стях існування та діяльності кожного окремого аграрного угво
рення. З поширенням економічної самостійності та демокра
тичних засад діяльності сучасних аграрних підприємств метод 
регулювання аграрних відносин за допомогою локальної право
творчості зазнав подальшого розвитку і вдосконалення. Завдяки 
локальній нормотворчості аграрні підприємства мають можли
вість враховувати і регламентувати особливості своєї діяльності 
у власних статугах, положеннях про органи управління, про свої 
структурні підрозділи, про особливості впорядкування внутріш
нього розпорядку, про застосування та заохочення трудової ді
яльності працівників тощо. У даний час метод локальної пра
вотворчості не рідко застосовується як засіб усунення прогалин 
в аграрному законодавстві, наприклад, стосовно функціональ
них повноважень галузевих фахівців сільського господарства та 
їх керівників. 

Метод юридичної рівності сторін, властивий цивільно
правовим договірним відносинам, у даний час сугтєво впливає 
на регулювання комплексу майнових відносин, що існують в 
аграрному секторі ринкової економіки. Це пов'язано з надан
ням чинним законодавством певної універсальності засадам ре
гулювання майнових відносин із збереженням відповідних осо
бливостей їхнього прояву в аграрній сфері. 

Економічні методи впливу на регулювання аграрних від
носин дістали широкого визнання, у тому числі в юридичній 
літературі. До них зазвичай відносять сукупність засобів впли
ву на діяльність суб'єктів господарювання в агропромисловому 
комплексі, що rрунтуються на застосуванні системи економіч
них стимулів, заохочення виробництва і реалізації продоволь
чої продукції чи сировини для промисловості, оптимізації собі
вартості виробленої продукції, встановлення преференцій щодо 
оподаткування прибугків, оплати праці, преміювання, рента
бельності та ціноугворення, пільгового кредитування тощо. Без-
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умовно, такі заходи впроваджуються за допомогою прийняття 
відповідних нормативно-правових актів, які мають сприяти під
вищенню зацікавленості аграрних товаровиробників та колекти
вів їх працівників. 

Адміністративні методи регулювання суспільних відно
син у правовій і особливо в економічній літературі були піддані 

суворому критичному осуду під час переходу до ринкових від
носин, у тому числі в аграрній сфері економічного розвитку. Лі
берально налаштовані представники юридичної та економічної 
науки стверджували, що все має вирішуватися на засадах еко
номічних методів, а в підсумковому результаті ринок сам буде 
регулювати і вирішувати напрями, форми та види розвитку су
спільних відносин. Проте такі прогнози залишились невиправ
даними, принаймі на початковому етапі переходу до ринкових 
умов з урахуванням реального економічного стану країни. 

Адміністративні методи являють собою способи і прийоми 
державного впливу на регулювання аграрних суспільних відно
син. Вони полягають у наданні державними органами абсолют

но обов'язкових до виконання приписів. За допомогою таких 
приписів здійснюється безпосередній вплив на дії чи діяльність 
суб'єктів аграрного права. Ними визначаються завдання, умови, 
порядок і терміни виконання наданих приписів. Це може мати 

місце, наприклад, при забезпеченні виконання вимог щодо до
тримання сівозмін агропідприємствами, при оголошенні каран
тину в рослинництві чи тваринництві та інших випадках. 

Отже, правове регулювання усього різноманіття аграрних су
спільних відносин неможливо забезпечити якимось одним ме
тодом. Увесь комплекс взаємопов'язаних між собою відносин, 
що виникають та існують в аграрній сфері, може бути опти
мально врегульований завдяки застосуванню імперативних і 

диспозитивних, рекомендаційних і регламентуючих правових 
норм. Одночасно слід зауважити, що характерною ознакою су
часної методології аграрного права є поєднання економічних та 
адміністративних методів державного регулювання в аграрному 
секторі економіки країни. 
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1 .3 . Основні принципи аграрного права 

Принципами права прийнято вважати основоположні заса
ди та головні ідеї, які мають важливе значення для правово
го регулювання суспільних відносин та відбивають істотні пра
вові положення. Вони є основними засадами, які закріплені в 
правових нормах і відображають закономірності розвитку пра
вової системи в цілому та окремої галузі права. Принципи пра
ва позначаються шляхом відтворення їх основних положень в 
законодавстві, які пронизують усю його систему. В них також 
розкриваються особливості відповідної правової галузі, що зу
мовлюють її галузеву сутність. Виходячи із зазначеного прин
ципи права поділяються на загальні чи загальноправові, що вла
стиві усій системі права, та спеціальні чи галузеві, які притаманні 
відповідним галузям права. 

Сучасний період розвитку суспільних відносин характеризу

ється загальними правовими принципами, які властиві та відо
бражені в усій системі українського законодавства, які мають без
посередній вплив і на аграрне законодавство. До таких загальних 
принципів можна віднести: принцип справедливості, законності 
та правопорядку; принцип гарантованості прав людини і гро
мадянина; принцип зміцнення юридичних засад правової демо
кратичної держави; принцип верховенства права та відповідності 
усіх нормативно-правових актів Конституції України; принцип 
ієрархічної послідовності та внутрішньої гармонії нормативно
правових актів; принцип підвищення ролі законів як основних 
складових законодавчої системи; принцип правового забезпечен
ня прогресивного суспільного розвитку та формування стабільної 
законодавчої системи та інші загальноправові принципи. 

Аграрне право як комплексна інтегрована галузь права спи
рається на низку спеціальних принципів, наявність яких зу
мовлена особливостями напряму розвитку, основними цілями 
та специфічним змістом аграрних відносин. Найбільш вразли
вими серед них є наступні спеціальні принципи: принцип прі
оритетності розвитку сільського господарства; принцип рівності 
суб'єктів аграрних відносин; принцип свободи аграрного під
приємництва; принцип гарантованості суб'єктивних прав се
лян; принцип органічного взаємозв'язку трудових і земельних 
відносин; принцип самоуправління виробничо-господарською 
діяльністю; принцип державної підтримки сільського господар
ства та інші спеціальні принципи. 
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Принцип пріоритетності розвитку сільського госпо
дарства як спеціальний принцип аграрного права спирається 
на принцип пріоритетності сільськогосподарського землекори
стування. Прикладом законодавчого закріплення зазначеного 
спеціального принципу є Закон України «Про пріоритетність 
соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 
народному господарстві» 1 • За вимогами ст. 25 вказаного Закону 
його положення є обов'язковими при розробці та прийнятті ін
ших законодавчих і нормативних актів. 

Принцип рівності суб'єктів аграрних відносин є важ
ливим спеціальним принципом сучасного аграрного права. Пе
рехід на ринкові відносини, в тому числі аграрного сектора еко
номіки, різноманітність форм власності на землю та майно, під
приємницькі засади аграрного господарювання на землі ство
рили засадничі умови для встановлення рівноправного правово
го статусу всіх суб'єктів аграрного права. Рівність можливостей 
всіх суб'єктів аграрних відносин незалежно від форм власності, 
обсягів виробництва, масштабів господарської діяльності та ін
ших чинників є закономірним відображенням розвитку демо
кратичних процесів у сфері аграрного підприємництва. 

Принцип свободи аграрного підприємництва2 означає за
конодавче закріплення та реальне забезпечення добровільного 
вибору організаційно-правових форм господарювання на зем
лях сільськогосподарського призначення. Зазначений принцип 
одержав закріплення як в аграрному, так і земельному законо
давстві реформаторського періоду незалежного розвитку Укра
їнської держави. Він охоплює самостійний вибір напрямів і ви
дів господарської діяльності без будь-якого втручання держав
них органів та органів місцевого самоврядування. Так, згідно з 
ч. 3 ст. 32 Закону України «Про фермерські господарства», не
законне втручання в господарську діяльність фермерського го
сподарства органів державної влади або органів місцевого са
моврядування, їх посадових осіб забороняється. Збитки, за
подіяні фермерському господарству неправомірним втручанням 
в його діяльність, підлягають відшкодуванню відповідно до за-

1 Про пріоритетність соціал ьного розвитку села та агропромислового ком
плексу в народному господарстві: Закон Украіни від 17 жовт. 1 990 р. № 400-ХІ І 
11 Відомості Верховноі Ради Українськоі РСР. 1 990. № 45. Ст. 602 з наступними 
змінами і доповненнями . 

2 Аграрне право: підручник І за ред. В. П .  Жушмана та А. М .  Статівки. Хар
ків: Право, 20 1 0. С. 1 4. 
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кону '.  Аграрні підприємства та інші утворення в аграрному сек
торі економіки мають права на вільне володіння, користування 
і розпорядження виробленою чи виготовленою сільськогоспо
дарською продукцією, власним майном та коштами, будівлями 
і спорудами й іншими належними їм об'єктами. 

Принцип гарантованості суб'єктивних прав селян у 
даний час набув важливого практичного значення. Селянство 
своєю працею створює життєво необхідні й незамінні блага для 
всього суспільства. Воно виробляє продовольчу продукцію, що 
є основою продовольчої безпеки країни. Як зазначала профе
сор Н. І. Титова, селянство - це та структурна детермінанта, 
від якої залежить продовольчий добробут суспільства. Водночас 
воно уособлює усталений спосіб життя і є носієм національних 
традицій та добропорядних звичаїв. Тому гарантування безпере
шкодної реалізації своїх суб'єктивних прав селянами в умовах 
аграрної та земельної реформи, забезпечення державної охоро
ни та судового захисту є необхідними і актуальними питаннями 
сьогодення. Одночасно існує реальна необхідність у покращенні 
матеріальних, соціальних і культурних умов життя селян. Це зу
мовлює необхідність гуманізації статусу селянина на сучасних 
законодавчих засадах, забезпечення справедливого розподілу 
благ у демократичному правовому суспільстві2 • 

Принцип органічного взаємозв• язку трудових і земель
них відносин є спеціальним принципом аграрного права, по
в'язаним із земельними відносинами. За цим принципом регу
лювання сільськогосподарського землекористування пов'язано 
з правовим регулюванням трудової діяльності природних вла
стивостей Грунтів, зокрема їх родючості. Внаслідок поєднання 
людського і природного факторів відбувається виробництво 
продовольчої, сировинної та іншої продукції. Прояв вказаного 
принципу є найбільш характерним для основних галузей аграр
ного виробництва - рослинництва і тваринництва. 

Принцип самоуправління виробничо-господарською ді
яльністю полягає у закріпленні в актах локальної правотвор
чості (власних статутах і внутрігосподарських положеннях) де
мократичних засад управління. Вказаний принцип реалізується 
шляхом забезпечення виборності та змінності органів внутріго-

1 Про фермерське господарство: Закон Украіни від 1 9  черв. 2003 р. № 973-IV 
І І Відомості Верховноі Ради Украіни. 2003. № 45. Ст. 363. 

2 Аграрне право Украіни :  підручник І за ред. О. О. Погрібного .  Киів: І сти
на, 2007. С. 1 3- 1 5 .  
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сподарського управління, визначення функцій та повноважень 
управлінських органів сільськогосподарського підприємства, їх 
періодичної звітності перед трудовим колективом тощо. Само
управління діяльністю сільськогосподарських підприємств завж
ди їм було властиво. Проте в умовах демократичного суспіль
ства воно одержало своє реальне закріплення в аграрному за
конодавстві. 

Принцип державної підтримки сільського господарства 
є надзвичайно важливим в умовах становлення та розвитку рин
кових відносин. Ведення сільського господарства завжди було і 
залишається пов'язаним з кліматичними умовами, природним 
виробничим ризиком, тривалим проміжком часу між вкладен
ням праці й одержанням виробничих результатів та з багать
ма іншими факторами. Відомо й те, що виробництво в аграр
ному секторі було і залишається дотаційним навіть в країнах 
з розвинутою економікою. У зв'язку з цим стабільна державна 
підтримка аграрного товаровиробника є необхідним чинником 
розвитку вітчизняного сільського господарства. Без постійної 
державної підтримки сільськогосподарського виробництва у 
ринкових умовах навряд чи аграрні підприємства будуть кон
курентоспроможними в порівнянні зі своїми зарубіжними кон
курентами. 

1 . 4 .  Система аграрного права як наука, як галузь  права 
та як навчальна дисципліна 

Термін «система» (грец. - systema) позначає ціде, складене з 
частин. У науці ним позначається цілісна безліч елементів, вза
ємопов'язаних між собою, об'єднаних внутрішніми зв'язками і 
відносинами. При цьому враховуються певні ознаки: наявність 
більше одного елемента, характеристика взаємозв'язків між еле
ментами певними якісними властивостями; наявність у системи 
нової якості, котрої не мають окремі елементи, тощо. 

Отже, системою права, в тому числі і аграрного, є цілісний 
комплекс відмежованих, але взаємопов'язаних і взаємодіючих 
одна з одною правових норм, який утворює особливу єдність та 
є одночасно елементом системи більш високого порядку. 

Оскіл ьки наукою аграрного права є система знань про тео
ретичні засоби правового регулювання суспільних відносин, що 
виникають у процесі здійснення виробничої та іншої, пов'яза-
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ної з нею, сільськогосподарської діяльності суб'єктами аграрних 
відносин, то і предмет цієї науки буде включати загальні до
слідження аграрних відносин, виявлення особливостей право
вих методів впливу на ці відносини, суб'єктивних прав та обо
в'язків суб'єктів аграрних відносин. Наука аграрного права до
сліджує також правові норми, які в сукупності утворюють ком
плексну і спеціалізовану галузь права, з'ясовує ефективність їх 
застосування; аналізує систему аграрного права як галузі, науки 
і навчальної дисципліни. Важливою складовою науки аграрно
го права є її історична частина, що присвячена вивченню істо
рії формування аграрного права, історії розвитку правових від
носин, що складаються в аграрній сфері, джерел аграрного пра
ва, його окремих інститутів тощо. 

Що стосується системи аграрного права як галузі, то за ана
логією з іншими галузями права його систему можна предста
вити за її горизонтальною структурою. Відповідно до цього ви
діляються такі її елементи, як аграрно-правові норми, аграр
но-правові інститути (з відповідними субінститутами), підгалузі 
аграрного права. 

Основу системи аграрного права як галузі становить правовий 
інститут. Для аграрного права характерна наявність комплек
сних правових інститутів. Провідними серед них є: інститут 
права власності на землю, який є наслідком здійснення земель
ної та аграрної реформи; інститут паювання земель, який сто
сується переважно колишніх членів колективних сільськогоспо
дарських підприємств і є похідним від права колективної влас
ності на землі сільськогосподарського призначення; інститут 
фермерського господарства, інститут сільськогосподарської ко
операції, інститут особистого селянського господарства, які по
єднують норми права, що регламентують складний комплекс зе
мельних, трудових, майнових, організаційних, управлінських та 
інших відносин відповідних суб'єктів; інститут пріоритетності 
розвитку сільського господарства та соціального розвитку села, 
який спрямований на законодавче врегулювання форм і методів 
державної підтримки сільського господарства, забезпечення со
ціально-економічних умов життя та праці селян та інші 1 •  

Серед названих аграрно-правових інститутів галузевим інсти
тутом аграрного права є правовий інститут забезпечення прі-

1 Аграрне право Украіни :  підручник / за ред. О. О. Погрібного. Киів: Істи
на, 2007. С. 35. 
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оритетності розвитку сільського господарства України, оскільки 
він складається лише з норм, що належать до цієї галузі права. 
Інші ж правові інститути (правового статусу суб'єктів аграрного 
права, правового режиму майна та земель сільськогосподарських 
підприємств, державного регулювання сільського господарства, 
виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників, 
трудових відносин у сільському господарстві тощо) є міжгалузе
вими, комплексними. Вони включають до свого складу норми 
не лише аграрного, а й інших галузей права - цивільного, гос
подарського, земельного, екологічного, трудового та ін. 

Система багатьох галузей права характеризується наявністю 
загальної, особливої й спеціальної частин, що притаманно й га
лузі аграрного права. 

До загальної частини відносять такі норми, дія яких по
ширюється на всі або більшість відносин, що складають пред
мет відповідної галузі права. До таких загальнотеоретичних тем 
в аграрному праві відносяться: визначення предмета аграрного 
права, його принципів й системи, джерела аграрного права, їх 
поняття та класифікація; поняття, особливості та класифікація 
аграрних правовідносин; державне регулювання сільського го
сподарства; визначення аграрних суб'єктів (фермерських го
сподарств, сільськогосподарських кооперативів, особистих се
лянських господарств тощо). Характерним елементом загальної 
частини системи галузі права є нормативні галузеві принципи 
галузі. Норми та інститути загальної частини регулюють певні, 
відносно відокремлені групи суспільних відносин і мають мен
ший ступінь загальності. 

Що ж стосується аграрного права, то, на думку науковців, в 
системі цієї галузі загальна частина є недостатньо чіткою. Це 
пов'язане, передусім, із низьким рівнем кодифікованості аграр
ного законодавства. Відсутні як кодекс законів у сфері аграр
них відносин, так і закони, які мали б загальний характер для 
всієї галузі аграрних відносин (як, наприклад, Закон України 
« Про охорону навколишнього природного середовища», який 
містить норми, що мають загальний характер для екологічних 
правовідносин). Більш-менш загальний характер мають нор
мативні масиви, які регулюють відносини з приводу організації 
та здійснення аграрної реформи та державної аграрної політи
ки (наприклад, Закон України « Про основні засади державної 
аграрної політики на період до 20 1 5  року» ). Однак сукупність 
цих норм лише в чомусь подібна загальній частині галузі пра-
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ва. Адже вони мають тимчасовий характер, розраховані на кон
кретні періоди часу. В той же час норми загальної частин и  галу
зі права, навпаки,  характеризуються підвищеною стабільністю . 
Певною загальністю характеризуються і норми так званого «ста
тусного» аграрного права, тобто норми ,  які закріплюють осно
ви правового статусу специфічних суб 'єктів аграрного права -
фермерських господарств, с ільськогосподарських кооперативів 
тощо . Однак і ці норми не утворюють повноцінної загальної ча
стини  аграрного права 1 • 

Зазначене не означає , що норми аграрного права не мі
стять загальних приписів. Загальні норми можна знайти на рів
ні  більш дрібних структурних утворень - п ідгалузей ,  інститутів. 
Так, наприклад, нормативн і масиви , що мають загальне зна
чення для інституту продовольчої безпеки, містяться в Законі  
України « Про безпечність та якість харчових продуктів» .  Крім 
того , оскільки аграрне право є комплексною , спеціалізованою 
та інтегрованою наукою ,  роль норм загальної частини аграрного 
права виконують норми інших галузей права. 

Таким чином,  поділяючи предмет правового регулювання із 
класичними галузям и  права, аграрне право «запозичує» і їх за
гальні норми , які виконують роль своєрідної інтегрованої «за
гальної частини» аграрного права. Суто ж аграрно-правові нор
ми ,  виходячи з самої природи цієї галузі ,  є спеціальними .  

Аграрно-правовими інститутами особливої частини аграр
ного права є інститути правового статусу різних видів суб'єктів 
аграрного права, правового режиму майна та земель с ільського
сподарських п ідприємств різних видів ,  виробничо -господарсь
кої діяльності аграрних товаровиробників, регулювання трудо
вих відноси н  у сільському господарстві , відповідальності за по
рушення у сфері аграрних правовідносин.  

На цій основі в особливій частині курсу посл ідовно роз
криваються головні напря м и  діяльності аграрних суб 'єктів,  
їх земельні ,  трудові ,  майнові ,  договірн і ,  фінансові та інші  
відносини . 

С пеціальна частина навчального курсу містить характеристи
ку аграрного права зарубіжних країн і правове регулювання зе
мельної та аграрної реформи в цих країнах. 

1 Єрмоленко В. М. Деякі теоретичні проблеми аграрного права // Сучасні 
проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук.-практ. конф. 
( Київ, 30- 3 1  жовт. 2009 р.) :  зб. наук. пр. / за заг. ред. В. М .  Єрмоленка та ін .  
Київ: І РІДІУМ , 2009. С. 2 1 - 24. 
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Аграрне право як навчальна дисципліна - це система на
укових знань про аграрне право як галузі права, що обов'язкова 
для вивчення в навчальних юридичних закладах. 

Для системи аграрного права як навчальної дисципліни та
кож характерним є наявність 3 складових, якими є: загальна ча
стина; особли ва частина; спеціальна частина. 

Таким чином , можна виділити наступні ознаки системи 
аграрного права: 

1 )  основною структурною части ною системи аграрного пра
ва є інститут аграрного права, а елементарною - норма аграр
ного права; 

2 )  інститути аграрного п рава перебувають між собою у си 
стем ній взаємодії, упорядкованості , яка характеризується таки 
ми рисами : наукова обrрунтованість, логічність, послідовність, 
внутрішня узгодженість; 

3)  норми та інститути визначаються як аграрно- правові за 
ознакою регулювання ними відноси н, що належать до предме 
та аграрного права. Тому систему аграрного права можна визна
ч ити як сукупність взаємопов'язаних, розміщених у певній ло

гічн ій послідовності норм і правових інститутів, які регул юють 
аграрні правовідносини суб'єктів аграрного господарювання .  

Можна сказати , щ о  система аграрного права України оста
точно не сформувалася.  Вона змінюється і вдосконалюється за
лежно від тих змін ,  що відбуваються в соціально -економічних 
відносинах в країні в цілому та сільському господарстві й со 
ціальному житті села зокрема. 

1 . 5 .  Роль і місце аграрного права 
у правовій системі України  

Становлення української аграрно-правової науки характери 
зується певним наступ ництвом . Науковою базою для розробки 
теорії аграрно го законодавства України і відповідної галузі пра
ва, окре мих аграрно-правових інститутів слугували наукові до 
сл ідження у сфері колгоспного й земел ьного права, які здійсню
вал ися ще задовго до виникнен ня науки сільськогосподарсько го 
(аграрного) права України .  

Суспільн і відносини ,  в тому чи сл і  і в сіл ьс ько му госп одар

стві , роз виваються за певн и ми об' є ктивн им и зако номірностя
ми , що зумовлен і історич ним и  періодами розвитку держави , їх 
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економічними засадами ,  а також певною мірою й особливостя
ми  кожного регіону. Визначальну роль при цьому відіграє юри
дична природа відносин власності . 

Як вважає М .  М .  Чабаненко ,  першим періодом генезису 
аграрно-правової науки є виникнення і розвиток кріпосного 
права (кінець XVI ст. - 1 86 1  р . ) .  А початковим етапом станов
лення селянського законодавства в Україні слід вважати селянсь
ку реформу 1 8 6 1  р. у Російській імперії, який тривав до жовтня 
1 9 1 7  р . 1  Період колгоспного права (жовтень 1 9 1 7  р. - початок 
1970-х рр. )  розпочався проголошенням Декрету про землю і по
дальшим прийняттям нормативних актів, спрямованих на реа
лізацію державної політики у сфері розвитку колективних форм 
господарювання на селі.  Тривалий час в аграрному секторі на
шої економіки було дві форми власності : державна і колгоспно
кооперативна. На базі державної форми власності виробницт
вом сільськогосподарської продукції займалися радгоспи , інші 
державні сільськогосподарські підприємства, а на базі колгосп
но-кооперативної, по суті, єдиним суб'єктом аграрних відносин 
були колгоспи.  Галузь колгоспного права регулювала відносини,  
суб'єктом яких виступали лише колгоспи.  Суспільні відносини 
за участю радгоспів, інших державн их сільськогосподарських 
підприємств регламентувались різними галузями права: земель
ним,  трудовим, цивільним, адміністративним, фінансовим та ін .  
Саме з розвитком колгоспної форми сільськогосподарської ді
яльності поступово накопичувався значний масив нормативного 
матеріалу щодо регулювання відповідних суспільних відносин. 
Саме в цей період і починається формування певної системи 
галузі колгоспного права. Кріпосне та селянське законодавство, 
що існувало раніше , не містило достатньо правових приписів 
для формування певної кількості правових інститутів та об'єд
нання їх у систему галузі права. 

Сільське господарство характеризується такими істотн ими 
особливостями ,  як органічни й  зв'язок сільськогосподарсько 
го виробничого процесу з природно-кліматичним и  умовами ,  
екологічні властивості трудових відносин ,  сезонний характер 
сільськогосподарської праці, залежність її від певних біологіч
них, фізіологічних процесів у рослинництві і тваринництві, ви
сокий ступінь нормального виробничого ризику тощо . Ці осо-

1 Чабаненко М .  М. Система аграрного права Украіни :  методологічні заса
ди становлення та розвитку: дис . .  " д-ра юрид. наук: 1 2.00.06. Харків, 20 1 5 .  
437 с .  
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бливості здебільшого однаково проявляли себе в усіх сільсь
когосподарських структурах, що переконливо свідчило про не
обхідність інтегрованої і спеціалізованої правової регламентації 
аграрних відносин. Адже специфічні особливості сільського го
сподарства аж ніяк не могли бути враховані традиційними галу
зями права, бо врахування такої специфіки не входило до їхніх 
завдань. Наукою аграрного права було доведено , що більш адек
ватний характеру суспільних відносин у сільському господарстві 
юридичний режим може забезпечити комплексна, інтегрована і 
спеціалізована галузь права - сільськогосподарське право , пев
ну спільність норм якого повинна забезпечити їх спрямованість 
на уніфіковане правове регулювання виробничої сільськогоспо
дарської діяльності . 

Отже , об'єктивна потреба комплексного підходу до правово
го регулювання в ідноси н у сільському господарстві, яке б вра
ховувало специфіку сільськогосподарського виробництва,  зу
мовила формування комплексної спеціалізованої галузі сільсь
когосподарського законодавства та однойменної галузі права. 

Як відзначалося Н. І. Титовою,  «В тих галузях права, які лише 
формуються,  історична першість належить галузі законодав
ства» 1 ,  тому значну роль в процесі становлення сільськогоспо
дарського (аграрного)  права відіграв розвиток аналогічного за
конодавства. 

Ядром сільськогосподарського (аграрного )  законодавства 
стали уніфіковані нормативно-правові акти , основою яких є 
інтеграція правового регулювання діяльності усіх аграрних су
б'єктів. Саме уніфіковані нормативні акти як ядро сільського
сподарського законодавства формують первиннj норми ком 
плексної міжгалузевої галузі с ільськогосподарського права, до 
яких можуть відноситися і інші норми цієї галузі. 

Таким чином, можна говорити , що процес формування но
вої комплексної галузі сільськогосподарського права, яке мало 
доволі розгалужену систему, відбувався на початку 1970-х до се
редини 1990-х рр. 

На початку 90-х років ми нулого стол іття сталася остання 
трансформація с ільськогосподарського права в аграрне право . 
Науковці вважають, що термін «аграрне право» повніше під
креслює зв'язок цієї комплексної, інтегрованої та спеціалізова-

1 Титова Н. І. Розвиток радянського с ільськогосподарського законодавства 
в умовах перебудови // Проблеми формування інститутів правової держави . 
Львів, 1 990. С. 1 24. 
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ної галузі права з економікою і проведенням аграрної реформи 
в Україні .  Нинішній період розвитку галузі аграрного права в 
його сучасному вигляді триває й досі. Становлення системи су
часного національного аграрного права розпочалося з прийнят
тям Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку 
села та агропромислового комплексу в народному господарстві)> 
від 1 7  жовтня 1 990 р. 1 

З огляду на це, процес становлення та розвитку науки аграр
ного права України відповідно до предмета її дослідження й кон
кретних історичних умов можна умовно поділити на 4 основні 
етапи:  

1 )  кінець 1960 - початок 1 970-х рр. - характеризується ана
лізом переважно загальнотеоретичних проблем сільськогоспо
дарського права (період становлення аграрно-правової науки); 

2)  початок 1 970 - початок 1 980-х рр. - супроводжується до
слідженням теоретичних проблем аграрного законодавства, роз
робкою перших аграрно-правових інститутів (період розвитку 
української науки сільськогосподарського (аграрного)  права) ;  

3 )  початок 1 980 - початок 1 990-х рр. - характеризується 
розширенням предмета аграрно-правової науки,  поглибленням 
загальнотеоретичних її розробок, всебічним обгрунтуванням ба
гатьох правових інститутів аграрного права в умовах агропро
мислового комплексу ( період активного розвитку української 
науки аграрного права та формування її як цілісної комплексної 
системи наукових знань); 

4) початок 1 990-х рр. - й донині - відзначається розширен
ням системи аграрно-правової науки ,  її предмета завдяки ви
никненню принципово нових правових інститутів ,  розширен
ню кола аграрних суб'єктів у зв'язку з проведенням земельної 
та аграрної реформ , радикалізацією аграрного законодавства за 
умов переходу до ринкової економіки (період інтенси вного роз
витку аграрно-правової науки на якісно новій основі в умовах 
незалежної Української держави)2 •  

Сучасний стан науки аграрного права України характеризу
ється інтенсивним розвитком аграрно-правових досліджень на 

1 Чабаненко М .  М. Система аграрного права Украіни :  методологічні заса
ди становлення та розвитку: дис .  " .  д-ра юрид. наук: 1 2.00.06. Харків, 20 1 5 . 
437 с .  

2 Статівка А. М .  Актуальні питання сучасної науки аграрного права // Ак
туальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки : матеріали 
міжнар. наук-практ. конф. (Дніпропетровськ, 1 9- 20 верес. 20 1 3 р. ) .  Дніпропет
ровськ, 20 1 3 . С. 53- 55.  
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якісно новій основі в умовах незалежної Української держави ,  
розширенням системи аграрно-правової науки,  її предмета за 
рахунок виникнення нових правових інститутів і нових аграр
них суб'єктів тощо. 

1 .6 . Особливості аграрного права та його співвідношення 
із суміжними галузями права 

Аграрне право як сукупність аграрно-правових норм має 
можливість самостійно врегульовувати відповідні аграрні від
носини , що складають його предмет. Особливістю аграрно-пра
вових норм є те , що вони не просто копіюють правові норми 
інших галузей права, що покликані врегулювати подібні аграр
ним відносини (майнові, трудові , земельні , організаційно-управ
лінські та інші) ,  а спрямовані на охоплення своїм впливом саме 
специфіки аграрних відносин .  При цьому вони не виходять за 
межі дії подібних норм інших галузей права. Наприклад, аграр
но-правові норми , що врегульовують аграрні земельні відноси
ни, базуючись на нормах земельного права, не копіюють їхню 
дію , а з огляду на особливості аграрних відносин ,  набувають 
власної специфіки . 

Аграрне право може перебувати у зв'язку з конституційним,  
земельним , цивільним, господарським,  трудовим, фінансовим, 
адміністративним правом тощо. Цей зв'язок історично зумовле
ний єдністю суспільних відносин як єдиного цілого . Розглянемо 
приклади співвідношення аграрного права та інших галузей : 

1 .  Аграрне та конституційне право. Між аграрним і конститу
ційним правом існує відповідне співвідношення" оскільки через 
галузь аграрного права впроваджуються (застосовуються) ті нор
ми Конституції, для яких (залежно від особливостей суб'єкта 
і об'єкта аграрних правовідносин) є властивою юридична сила 
прямої дії. Такою є норма Конституції України ,  що визначає 
права громадян на об'єднання для досягнення і реалізації пев
них прав (ст. 36) .  

2 .  Аграрне та земельне право. Земельним правом регулюються 
суспільні відносини з приводу відтворення, використання, охо
рони земель. Однак організаційно-правові правомочності су
б'єктів права власності на землі сіл ьськогосподарського при
значення і права користування ними з боку державних сіль
ськогосподарських підприємств розглядаються як аграрні право-
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відносини,  їхнім предметом, цілями і завданнями є організацій 
но-управл інське забезпечення раціонального використання зе
мельних ділянок для сільськогосподарських цілей ,  забезпечення 
їхнього екологічного використання , продуктивності і якості як 
природного ресурсу. Тому аграрним правом будуть регулювати
ся відносини з використання переважно земель сільськогоспо
дарського призначення; земельних ділянок водного фонду, лі
согосподарського призначення. 

З .  Аграрне та господарське право. В аграрному праві йдеться 
про специфічні правомочності суб 'єктів аграрного права, що є 
юридичними особами .  Зокрема з метою правового забезпечення 
охорони і захисту майнових прав фермерського господарства, 
сільськогосподарського кооперативу відповідним галузевим пра
вовим актом їм надано права юридичної особи.  Цільове призна
чення земельних ділянок і зміст правосуб'єктності істотно впли
вають на їхню правову природу і підкреслюють їхню спільність 
і розмежування правовідносин. 

4. Аграрне та цивільне право . Характерним співвідношенням 
цивільного права і аграрного права є ті суспільні відносини влас
ності (реалізація права володіння, права користування, права роз
порядження),  що складаються внутрі суб'єктів аграрного права, 
спрямовані на здійснення внутрішньогосподарської діяльності 
і становлять собою виключно аграрно-правові відносини.  Зов
нішні ж відносини власності є одночасно предметом аграрного 
і цивільного права. Саме у цій частині  відносини права влас
ності - є основою аграрно-ринкових економічних відносин.  

5 .  Аграрне та трудове право. Аграрне право становлять пра
вові норми і правові інститути , покликані регламентувати цілу 
систему трудових відносин між членами і конкретним колектив
ним сільськогосподарським підприємством ,  м іж працівником і 
державним аграрни м  підприємством або ж міжгосподарським 
об 'єднанням та ін. Ці  відносини відповідно регулюються вну
трішніми правовими актами про працю та оплату праці чле
нів  колективного сільськогосподарського підприємства, а сто
совно найманих працівни ків - Кодексом закон ів про працю. 
У регулюванні внутрішніх трудових відносин допускається за
стосування в порядку допоміжного (субсидіарною) засобу пра
вил трудового законодавства України .  

6 .  Аграрне та адміністративне право - правосуб 'єктність 
аграрних підприємств та інших суб 'єктів аграрного права ре
алізовується у своєрідному взаємозв'язку і сп іввідношенні з 
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правоздатністю органів державного уп равління сіл ьськи м го 
сподарством - наприклад, органами М іністерства аграрної по
літики та продовольства України та ін . Повноваження останніх 
виз начаються відповідними положеннями про ці органи , нор
ми яких становлять галузь адміністративного права України . Але 
державне регулювання суб 'єктами аграрного права здійснюється 
лише шляхом рекомендацій (тобто свого роду керівництва ними 
з боку держави ) . 

Співвідношення аграрного права та інших галузей також 
впливає на віднесення аграрного права до публічного або при 
ватного права. І якщо класичні галузі права, як правило ,  можна 
віднести до приватного або публічного права, але цього не мож
на зробити щодо аграрного права, передусім через комплексний 
характер цієї галузі . Самі класичні галузі права, з яки ми аграр
не право поділяє предмет правового регулювання, відносяться і 
до приватного права (цивільне право ), і до публічного (адм іні
стративне, фінансове право), і до галузей змішаного характеру 
(земельне , господарське ,  трудове право ) . Тому слід зазначити , 

що аграрне право як цілісне правове утворення не може бути 
віднесене до приватного або публічного права. Воно має зм і

шаний характер, що є наслідком його комплексності і полягає 
в тому, що окремі інститути аграрного права наслідують харак
теристики материнських галузей і можуть бути умовно віднесені 
до приватно -правових (правовий статус суб'єктів господарюван 
ня ) , публічно-правових (державне регулювання сіл ьського го 
сподарства) або ж змішаних (правове регулювання земельних та 
інших природоресурсних відносин ) . 

3 5  



Розд іл 2 

ДЖЕРЕЛА АГРАРНОГО ПРАВА 

2 . 1 . Поняття та особливості джерел аграрного права, 
їх класифікація 

Джерело права можна розглядати у широкому розумінні як  
сукупність правоутворюючих факторів і сам правотворчий ор
ган ,  що надає нормам поведінки статусу норм позитивного пра
ва, та у вузькому розумінні як форму, в якій правова норма на-
буває загальнообов'язкового значення . . 

В широкому розумінні джерела аграрного права визначають
ся як зумовлен і  об'єктивн ими вимогами суспільного розвитку 
чинники, що спричинюють виникнення волевиявлення дер
жави чи інших суспільних утворень до встановлення загальних 
правил поведінки у сфері аграрних відносин 1 •  

Поняття «джерело права» у формально-юридичному розумін 
ні являє собою складну категорію права - зовнішню форму іс
нування норм права у вигляді письмового документа (правового 
при пису), виданого в межах повноважень суб'єктів правотвор
чості згідно із спеціальною процедурою,  яка має юридичну силу 
та обов'язковість до виконан ня,  відображає волю народу, по
л ітику держави і суб 'єктів місцевого самоврядування та спря
мована на регулювання суспільних відносин2• 

До загальних ознак джерел аграрного права можна 
віднести наступні: є офіційною формою вираження і закрі
плення волі суб'єктів правотворчості ; мають особливий порядок 
виникнення (приймаються або санкціонуються уповноважени
ми органами) ;  є загальнообов'язовими і гарантованими держа-

1 Єрмоленко В. М. Джерела аграрного права // Проблеми розвитку аграрно
го та земельного права України :  монографія / В. І .  Семчик, В. М. Єрмоленко,  
П .  Ф. Кулинич; за заг. ред. В. І .  Семчика, П .  Ф. Кулинича. Харків, 20 1 3 . С.  34. 

2 Пархоменко Н .  М .  Джерела права: проблеми теорії та методології: моно
графія. Київ: Юрид. думка, 2008. С. 1 1 1 . 
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вою;  мають ієрархію та юридичну силу; є формальними і нор
мативними;  діють в часі ,  просторі й щодо кола осіб . 

До особливих ознак джерел аграрного права в науковій 
літературі відносять: наявність уніфікованих актів аграрного 
законодавства, які є ядром аграрного законодавства; відсутність 
єдиного кодифікованого акта; вел ику вагу та значимість актів 
локальної правотворчості ; збереження рекомендаційної право
творчості ; використання правових норм,  які водночас належать 
і до норм аграрно го ,  і до норм інших галузей права (земель
ного ,  фінансового ,  господарського тощо);  зростання ролі м іж
народн их норм права, уніфікацію національного аграрного за
конодавства відповідно до вимог м іжнародного права, умов уча
сті в СОТ та його адаптацію до законодавства ЄС 1 •  

Необхідно підкреслити , що категорії «аграрне законодав
ство» і «джерела аграрного права» не є тотожними . Аграрне 
.1аконодавство - це ієрархічна і диференційована система 
нормативно-правових актів, що характеризується спеціалізова
ністю, комплексністю та диференційованістю і спрямована на 
регулювання аграрних відносин ,  тобто відносин ,  що вини кають 
в процесі виробни цтва та реалізації сільськогосподарської про
дукції. Спеціал ізованість аграрного законодавства пов'язана із 
специфікою сільськогосподарського виробництва, що зумов
лена кл іматичним и та біологічними впливам и на процес ви
робни цтва. 

Однією з особливостей джерел аграрного права є наявність 
уніфікованих і диференційованих правових актів.  Уніфікація здійс
нюється за предметом правового регулювання , а диференціа
ція - за суб 'єктами аграрних правовідносин. У�іфіковані  нор
ми містяться в загальних актах аграрного законодавства, які ма
ють багатофункціональне призначення,  а диференційовані пра
вові норми - в спеціальних правових актах, які направлені на 
врегулюван ня певних аспектів діяльності різних галузей сіл ь
ського господарства, господарюючих суб 'єктів аграрного сек
тора економіки тощо. 

Інтеграція правового регулювання аграрних відносин обу
мовлює зростання ролі уніфікованих нормативно- правових ак
тів, які є основним нормативним матеріалом для побудови ці
л існої, органічної системи аграрного законодавства, сприяє 

1 Коваленко Т. О. Джерела аграрного права Украіни :  сучасний стан та пер
спективи // Бюлетень Міністерства юстиції Украіни .  20 1 2. № 7.  С.  63. 
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зменшенню обсягу нормативного матеріалу, підвищенню ефек
ти вності правозастосовчої діяльності. 

Диференціація аграрного законодавства проявляється у при
йнятті нормативно-правових актів з метою спеціального право
вого регулювання сукупності однорідних аграрних відносин,  що 
мають певну специфіку. 

Особливістю джерел аграрного права є наявність публічно
правових і приватноправових норм. Природа аграрних право
відносин є змішаною (у деяких з них превалюють засади дис
позити вності , в інших - імперативні) , тому сутність аграрного 
законодавства України є змішаною, комплексною: воно м істить 
як приватноправові, так і публічно-правові приписи й режими 1 •  
Приватноправове регламентування аграрних відноси н обумов
лено включенням до предмета правового регулювання аграрно
го права відносин,  пов'язаних зі вступом держави в міжнародні 
сільськогосподарські й торговельні організації; роль публічно
правових начал значно зростає за рахунок введення до предме
та правового регулювання відносин у сфері оподаткування сіль
госптоваровиробників, кредитування сільського господарства, 
страхування ризиків сільгоспвиробництва2 • 

Наступною особливістю джерел аграрного права є те , що до 
джерел аграрного права належать норми,  які містяться в ак
тах інших галузей національного законодавства, в тій частині ,  
в якій вони регул юють аграрні правовідносини - визначають 
правовий статус і правосуб 'єктність фізичних і юридичних осіб 
у сфері сільськогосподарської діяльності , якість та безпеку про
довольства, сировини рослинного і тваринного походження , їх 
переробку та реалізацію. Тому серед джерел аграрного права сут 
тєве місце посідають норми цивільного, трудового, земельного, фі
нансового та інших галузей права в тій частині ,  в якій вони ре
гулюють аграрні відносини .  

До особливостей джерел аграрного права належить те , що в 
аграрному законодавстві міститься великий масив комплексних 
нормативно-правових актів, призначених спеціально для регу
лювання сільськогосподарських відносин .  Комплексність біль
шості актів об'єктивно обумовлена єдністю сільськогосподар
ських відносин і не є засобом юридичної техніки . Аграрні пра-

1 Уркевич В. Ю.  Про аграрне законодавство Украіни // Проблеми законності. 
2009. № 1 00.  с. 224. 

2 Статівка А. М .  Про аграрне законодавство і проблеми йоrо вдосконалення в 
сучасних умовах // П ідприсмництво. господарство і право. 200 1 .  № 7. С. 8- 9. 
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вовідносини розглядаються при цьо му як різновид виробничих 
відноси н ,  що виникають і розвиваються в процесі орган ізації і 
ведення сільськогосподарсько го виробництва, реалізації поло
жень норм сільськогосподарського права шляхом застосування 
їх в процесі визначення і функціонування прав і обов'язків су
б 'єктів,  які виробляють і забезпечують виробни цтво продуктів 
харчування . 

Класифікація джерел аграрного права. В науковій літе 
ратурі пропонується поділяти джерела аграрного права за таки
м и  критеріями:  1 )  за сутн істю (нормотворчою силою):  джерела 
аграрного права Українського народу, джерела аграрного права 
Української держави ; джерела аграрного права територіал ьних 
громад України ;  джерела аграрного права інших суб'є ктів нор
мотворчості ; 2)  за змістом: джерела, які охоплюють своїм впли
вом окремі інститути аграрного права та міжінституційні ком 
плекси ;  3)  з а  юридичною силою :  ко нституційні норми ,  законо
давчі ,  п ідзаконні нор м и  аграрного права Україн и ,  нормати вні 
дого вори ,  судо ві пре цеде нти , аграрно- правові зви чаї, а грар
н о - правова до ктрина, природн і права; 4) за формо ю :  аграрні 
нормати вно- правові акти , аграрні нормативні договори ,  судові 
прецеденти ,  аграрно-правові звичаї; 5) за умовами дії: а) за те 
риторією :  загал ьнодержавні ,  регіональні й локальн і ;  б) за ча
сом дії: постійні  та тимчасові; 6) за національною належністю : 
джерела національного й міжнародного аграрного права; 7 )  за 
традицій ністю для національної правової систе м и :  традиційні 
( нормативні акти та дого вор и )  та нетради ційні новітні джере 
ла аграрного права Україн и (судові пре цеде нти , правові звичаї, 
аграрно-правова доктрина) ' .  

Також в юридичній: літературі ви кори стовується трьохеле 
ментна класиф ікація джерел а грарного права на п ідставі п о 
ділу ї х  на нормати вно - правові акти держави ,  акти санкціоно
ван і і делеговані,  причому останн і  два види займають в аграр
ному праві значно більше місця, ніж в інших галузях права2 • 
Нормативно -правові акти держави (законодавчі та п ідзаконні)  
встановлюють спеціальн і  правила щодо стабілізації агропро м ис
лового виробн и цтва; формуван ня ринку сільськогосподарс ької 

1 Єрмоленко В. М .  Джерела аграрного права // Проблеми розвитку аграр
ного та земельного права Украіни:  монографія / В. І. Семчик, В. М. Єрмолен
ко, П. Ф. Кулинич; за заг. ред. В .  І. Семчика, П. Ф. Кул инича. Харків, 20 1 3 . 
с. 35- 36. 

2 Ведении Н. Н. Аграрное право. Москва: Юриспруденция, 2000. С.  20. 

3 9  



п родукцн i продовольства; заходи щодо державної п ідтримки 
сільськогосподарських товаровиробн иків;  вдосконалення ор
ган ізаційної структури державного управл іння і місцевого само
врядування в аграрному секторі ; розвитку селекції, насінництва, 
племінного тваринництва, ветеринарії, меліорації земель; сіл ь
ськогосподарської кооперації; соціального розвитку села тощо. 

Особливе значення в аграрному праві має застосування актів 
санкціонованої і делегованої правотворчості повноважними ор
ганами законодавчої і виконавчої влади щодо окремих суб'єктів 
аграрного права. Завдяки цьому забезпечується реалізація аграр
ного законодавства на місцевому рівні ,  в тому числі застосуван
ням реєстраційного порядку створення сільськогосподарських 
юридичних осіб , а також договірним регулюванням аграрних 
відносин 1 •  

Отже , джерела аграрного права - це сукупн ість чинни
ків ,  як і  породжують виникнення правил поведінки учасників 
аграрних відносин,  а також закріплюють зміст аграрно -право 
вих норм. 

2 . 2 .  Конституційні основи аграрного права 

Конституція У країни - це Основний Закон нашої дер
жави , в якому закріплені програмн і  положення,  норм и-ціл і ,  
до досягнення і виконання яких сусп ільство і держава повин
ні  прагнути . Конституція закріплює основи аграрної політики,  
яка реалізується органами державної влади . Аграрні відносини 
і аграрна політика розглядаються в рам ках економічної основи 
сус пільного ладу. Конституція виконує фундаментальну, осно
воположну роль у регулюванні аграрних відносин .  Конституція 
становить юридичну базу становлення,  розвитку та удоскона
лення аграрного законодавства. 

Нормами Конституції окреслюється коло суспільних відно
син ,  які належать до предмета правового ре гул ю вання аграр
ного права, що сприяє подальшому формуван ню п равових ін 
ститутів аграрного права. На конституційному рівні  було за
кріплено право власності Українського народу на земл і в межах 
території Україн и ,  право громадян об'єднуватись, статус землі 

1 Аграрне право України :  підручник / за ред. О.  О .  Погрібного .  Київ: Істи
на, 2007 . С. 74. 
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як основного національного багатства, що перебуває під осо
бливою охороною держави тощо . Конституційні норми  закрі
пили кардинальні зміни відносин власності на землю та основ
н і  засоби виробництва в с ільському господарстві,  відмовившись 
від виключної державної власності на землю і закріпивши ба
гатоманітність і рівноправність форм власності. 

Характер взаємодії конституційних положень з іншими дже
релами аграрного права безпосередньо зумовлюється юридич
ною функцією і рисами Конституції. Юридична функція Кон
ституції полягає в тому, що вона є основою правової системи 
і правопорядку в країні ,  безпосередньо регулює відносини як 
документ прямої дії, дає поштовх для розвитку галузевого за
конодавства і прийняття нових нормативно-правових актів , що 
втілюють загальні ідеї й окремі положення Конституції України .  
Взаємовідносини між Конституцією та аграрним законодавством 
Грунтуються на взаємозв'язку, взаємовпливі ,  взаємозалежності , 
ієрархічній підпорядкованості, що відображає верховенство Кон
ституції України в системі джерел аграрного права. 

Важливе значення для розвитку аграрного законодавства 
має його відповідність Конституції України .  Одним з основ
них чинників,  що негативно вплинули  на законотворчий про
цес у державі , на його якість і ефективність, в тому числі аграр
ного законодавства, формування ринкових відносин у сфері аг
ропромислового ком плексу, стало затягування процесу при
йняття Конституції України .  У зв'язку з цим виник досить ве
ликий часовий проміжок від проголошення незалежності Укра
їни до прийняття її нової Конституції 1 •  Через відсутність кон
ституційної бази аграрному законодавству бул и  дритаманні не
повнота, недосконал ість, протиріччя , мали м ісце непоодинокі 
концептуально значні  зміни в аграрному законодавстві . На яко
сті багатьох актів аграрного законодавства позначився той факт, 
що вони приймались в умовах відсутності Конституції України,  
прийнятої лише на шостому році незалежності. 

Розглядаюч и Конституцію України як джерело аграр
ного права, сл ід зауважити , що вона виступає і як його ма 
теріальне джерело, закріпл юючи або встановлюючи суспільний 
лад у різних сферах життєдіяльності , і як формальне джерело ,  
що встановл ює ряд норм, як і  безпосередньо регулюють аграр-

1 Аграрне законодавство Украін и:  проблеми ефективності / В. І. Семчик, 
В. М. Стретович, О.  О. Погрібний та ін.; НАН Украіни,  І н-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. Київ: Наук. думка, 1 998. С.  2 1 7 . 
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но-правові відносини.  Безперечно, перший із зазначених аспек
тів впливу конституційних норм на аграрні  відносини є більш 
важливим з погляду визначення змісту аграрно-правових норм . 
У даному випадку вплив Конституції на аграрні відносин и  є 
опосередкованим,  вона впливає на аграрно-правове регулюван
ня,  передусім , шляхом визначення принципів і напрямів аграр
ної політики. 

Специфіка конституційного регулювання аграрних від
носин полягає в тому, що Конституція : 1 )  має найвищу юри 
дичну силу при формуванні й реалізації завдань аграрної по
літики; 2) є вихідною правовою базою для принципів аграрного 
законодавства; 3) забезпечує єдність аграрної політики; 4) вста
новлює основні права і свободи людини і громадянина, які слу
гують орієнтиром для аграрного законодавства; 5) встановлює 
розподіл влади, раціоналізує аграрну політику України . 

За функціями в правовому механізмі реалізації аграр
ного законодавства норми Конституції України можна поді
лити на: вихідні  норми , норми-правила і норми-пріоритети . 

Вихідні норми посідають найвище місце в законодавстві, 
мають найзагальніший характер і найбільш високу форму аб
страгування та відіграють особливу роль у механізмі конститу
ційно-правового регулювання аграрних відносин .  Ці норми виз
начають вихідні засади , основи правового регулювання аграр
них відносин і в цьому їх основне призначення . За допомогою 
зазначен их норм визначаються цілі, завдання , принципи ,  межі, 
напрями, методи правового регулювання аграрних відносин .  

Вихідні правові норми досить неоднорідні за  своїм характе
ром ,  змістом і цільовим призначенням. У їх складі можна ви
ділити норми-основи і норми-принципи .  

Норми -основи становлять розпорядження ,  що закріплюють 
засади існуючого ладу, основи соціально-економічного , полі
тичного і державного життя, форми власності тощо. Вони от
римують розвиток і логічне вираження в інших правових нор
мах, передусім у нормах-принципах. Нормами -основами слід 
вважати частину першу ст. 1 3  Конституції України ,  відповідно 
до якої земля, її надра, атмосферне повітря , водні та інші при
родні ресурси,  які знаходяться в межах території України ,  при
родні ресурси її континентального шельфу, виключної (морсь
кої) економічної зони є об'єктами права власності Українського 
народу. Від імені Українського народу права власника здійсню
ють органи державної влади та органи місцевого самоврядуван-
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ня; а також частину четверту ст. 4 1  Конституції, згідно з якою 
ніхто не може бути проти правно позбавлен ий права власності , 
право приватної власності є непорушним 1 •  

Норми-принципи являють собою законодавчі приписи, що ви
ражають і закріплюють принципи аграрного права і законодав
ства. Регулююча роль принципів аграрного законодавства не
розривно пов'язана з їх конституційним закріпленням,  повним і 
послідовним їх вираженням .  Норми-принципи - це правові при
писи , які виражають і закріплюють норми права як беззаперечні 
вимоги , що пронизують правову систему суспільства,  законо 
давство і юридичну практику. Норм и- принципи розглядаються 
як результат нормативного узагальнення правових явищ, во ни 
виражають зміст і закономірності аграрних відносин .  Принцип 
права, закр іплений у законодавчому при п исі, стає нормою 
принципом.  Норми -при нципи є ім перативами для тих, хто за
стосовує в їх контексті більш конкретні аграрно- правові при 
писи . Відповідні ім перативи зобов'язують суб'єктів діяти у пев
ний спосіб, а отже , породжують правовідносини, які мають за
гальний характер2 •  

Норми-правила на відміну від норм-основ є нормами без
посередньо го регулювання поведінки учасників аграрних від
носин. Вони вказують на взаєм ні права та обов'язки суб'єктів,  
умови реалізації цих прав і обов 'язків, види державного примусу 
держави щодо правопорушників. Норми-правила встановлюють 
для учасникі в аграрних відносин (суб'єктів) взаємні суб 'єктивні 
права, що охороняються і гарантуються державою , і юридичні 
обов'язки. У результаті такого цілеспрямованого регулятивного 
впливу на сусп ільні відносини норм и - правила f-!адають аграр
н им суспільним відносинам характеру правовідносин , а їх учас
н и ки стають суб 'єктами аграрних правовідносин. У нормах-пра
вилах отри мують логічний розвиток і деталізацію вихідні пра
вові норми . До норм-правил можна віднести положення части
ни другої ст. 1 3 ,  що закріплює право кожного громадянина ко
ристуватися природними об'єктами права власності народу від
повідно до закону; положення частини другої ст. 14 ,  відповідно 
до якої право власності на землю набувається і реалізується гро -

1 Конституція Украіни :  прийнята на п 'ятій сесії Верховноі Ради Украіни 
28 черв. 1 996 р. № 254к/96- ВР // Відомості Верховноі Ради Украіни .  1 996. 
№ 30. Ст. 1 4 1 . 

2 Сидор В. Д. Земельне законодавсmо Украіни :  сучасний стан та перспективи 
розвитку: моноrрафія. Киів: Юрид. думка, 20 1 1 .  С. 109- 1 1 0. 
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мадянами ,  юридичними особами та державою виключно відпо
відно до закону; а також положення ст. 66, якою встановлено 
обов'язок кожного громадянина не заподіювати шкоду природі, 
культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки.  

Норми-пріоритети визначають ступінь юридичної сили 
одного акта порівняно з іншим.  Зокрема, в частині другій ст. 8 
Основного Закону визначається, що Конституція має найвищу 
юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти при 
ймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй .  Юри
дичні пріоритети мають бути забезпечені і неухильно діяти . 
Норми -пріоритети встановлюють правові переваги в охороні  і 
використанні одних об'єктів перед іншими на користь забезпе
чення якості сільськогосподарської продукції та продовольства. 
До норм-пріоритетів слід віднести положення ст. 1 6 , що закрі
плює пріоритетний обов'язок держави забезпечувати екологічну 
безпеку і підтримувати екологічну рівновагу на території Укра
їни , подолати наслідки Чорнобильської катастрофи;  а також по
ложення ст. 50 , відповідно до якої кожен має право на безпечне 
для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої по
рушенням цього права шкоди 1 .  

Конституція також закріплює інституційну систему, необ
хідну для реалізації аграрної політики держави . Провідна рол ь 
належить Верховній Раді , Президентові та Кабінету М іністрі в 
України .  Окреслюючи напрями розвитку аграрного законодав
ства, Конституція в розділі IV «Верховна Рада Украіни» (ст. 92) 
встановила, що права і свободи людини і громадянина, гарантії 
цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина; засади ви
користання природних ресурсів; правовий режим власності виз
начаються виключно законами України . 

У ст. 1 06 (розділ V « Президент України»)  Конституція , за
кріплюючи перелік повноважень Президента, встановлює його 
право оголошувати у разі необхідності окремі м ісцевості Укра
їни зонами надзвичайної екологічної ситуації. 

Окремі положення конституційних основ аграрного права 
містяться у розділі VI «Кабінет Міністрів України .  Інші органи 
виконавчої влади».  Зокрема, ст. 1 1 6 до компетенції Кабінету Мі
ністрів віднесено забезпечення рівних умов розвитку всіх форм 

1 Сидор В .  Д. Класифікація норм, що станош�ять конституційні основи зе
мельного права Украіни // Часопис Київського університету права. 20 1 1 .  № І .  
С. 25 1 .  
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влас ності та зді йснення управл і н ня об'єктам и державної влас 
ності. 

Кон ституційні основи аграрного права містяться і в розділі 
ІХ Конституції, зокрема, у ст. 1 33 встановлюється система ад
міністративно -територіального устрою України ,  що складають: 
Автономна Республіка Кри м ,  області , райони ,  м іста, райони в 
містах, селища і села. 

Розділ ХІ « М іс цеве самоврядування» також містить норми ,  
що можуть бути віднесе н і  до конституційних основ аграрного 
права. До таких норм ми відносимо ст. 1 42 ,  що визнає землю , 
природні ресурси ,  що є у власності територіальних громад сіл , 
селищ, м іст, районів у м істах, а також об' єкти їхньої спільної 
власності , що перебувають в управлінні  районних і обласних 
рад, матеріальною і фінансовою основою м ісцевого самовря 
дуван ня;  а також ст. 1 43 ,  яка надає територіальним гро мадам 
села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними ор
ган и  місцевого самоврядування право управляти майном , що є 
в комунальній власності. 

Норм и ,  що містяться в Ко нституції України ,  мають вирішаль
не значення для організації і діяльн ості сільськогосподарських 
товаровиробни ків і можуть бути класифіковані на чотири 
групи: 

1 .  Норми, що проголошують права і свободи громадян у галузі 
підприємницької діяльності. До даної груп и належать положення 
частин и  першої ст. 36 Конституції, яким передбачено право гро
мадян на свободу об 'єднан ня у громадські організації для зді йс
нення і захисту своїх прав і свобод та задоволення економічних 
та інших інтересів . Дана група включає положеюtя частин и  пер
шої ст. 41 Конституції, згідно з якою кожен має право володіти , 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю , результата
ми своєї інтелектуальної, творчої діяльності . До цієї групи на
лежить також положення частини першої ст. 42 Конституції, яка 
передбачає право кожного на п ід приємницьку діяльність, яка не 
заборонена законо м .  

2 .  Норми, що визначають форми власності на землю, природні 
ресурси та майно. До цієї груп и можна віднести положення ча
стин третьої і четвертої ст. 1 3  Ко нституції, якими закр і плено,  
що власн ість зобо в'язує , влас н ість не повинна використовува
тися на шкоду л юдині і суспільству. Держава забез печує захист 
прав усіх суб ' є ктів права власності і господарювання,  соціаль
н у  спрямован ість економіки.  Усі суб ' єкти права вл асності рів-
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н і  перед законом . Також приписи части ни 2 ст. 1 4  Основного 
Закону, відповідно до якої право власності на землю гаранту
ється; це право набувається і реалізується громадя нами , юри 
дичними особами та державою виключно відповідно до закону. 
Дана група включає також положення частин другої та третьої 
ст. 4 1  Конституції, згідно з якими право приватної власності на
бувається в порядку, визначеному законом,  а громадяни для за
доволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права 
державної та комунальної власності відповідно до закону. 

3 .  Норми, що регулюють трудові відносини . Дана група вклю
чає положення частини першої ст.43 Конституції, відповідно до 
якої кожен має право на працю , що включає можливість за
робляти собі на життя працею,  яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується ; частини першої ст. 44 Конституції, якою 
закріплено право на страйк для захисту своїх економічних і со
ціальних інтересів;  частини першої ст. 45 Конституції, якою пе
редбачено право на відпочинок; частини першої статті 46 Кон
ституції, яка закріпила право на соціальний захист. 

4. Норми, що встановлюють обов 'язки органів державної влади 
та місцевого самоврядування в галузі реалізації аграрної політики . 
До даної групи віднос имо части ну 2 ст. 19  Конституції, відпо
відно до якої органи державної влади та органи м ісцевого само
врядування ,  їх посадові особи зобов'язані діяти л ише на п ід
ставі, в межах п овноважень та у спосіб , що передбачен і  Кон
ституцією та законами України .  До цієї групи варто віднести 
положення частин третьої і четвертої ст. 42 Основного Закону, 
якими передбачено обов'язок держави забезпечувати захист 
конкуренції у п ідприємни цькій діяльності , не допускати злов
живан ня монопольн и м  становищем на рин ку, захищати права 
споживачів, здійснювати контроль за якістю і безпечністю про
дукції та усіх видів послуг і робіт, сприяти діяльності громадсь
ких організацій споживачів. 

Отже, п ід конституційними основами аграрного права 
слід розуміти систему конституційних положень, що регулюють 
аграрні відносини і відображають мету, функції й обов'язки дер
жави щодо забезпечення прав і дотримання обов'язків усіма су
б'єктами аграрних відносин .  
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2 . 3 .  Закони як визначальні джерела аграрного права 
та іх зміст 

Сучасний стан розвитку аграрного законодавства позначе
но пріоритетністю законодавчого регулювання аграрних в ід
носин.  П ідвищення регулятивної ролі закону в системі  норма
тивно-правових актів, що регулюють аграрні відносини,  сприяє 
зміцненню законності та підвищенню ступеня єдності системи 
аграрного законодавства. Управлі ння складними процесами в аг
ропромисловому комплексі вимагає вдосконалення підзаконних 
нормативно-правових актів, їх узгодженості та відповідності за
кону. Важливою тенденцією сучасного аграрного законодавства 
є збільшення кількості комплексних нормативно-правових ак
тів, що містять норми ряду галузей законодавства і ком плексно 
регулюють різні відносини  в аграрному секторі народного го
сподарства. 

Закон - це нормативно-правовий акт найвищої юридичної 
сил и  в системі  нормативно- правових актів держави, яки й  ре
гулює найбільш важливі суспіл ьні відносини . Закони  при йма
ються на основі Конституції Україн и і пови нні відповідати їй 
(ч. 2 ст. 8 Конституції України) .  

Серед тенденцій законодавчого регулювання аграрних відно
син останнім часом можна виділити одну основну - з вел икою 
швидкістю і в чималій  кількості розробляються і приймаються 
закони,  призначені для регулювання аграрних відносин .  В існу
ючих темпах і обсязі законотворчості є як позитивні ,  так і нега
тивні аспекти . П озитивним є те , що основні матеріальні аграр
но-правові норми тепер закріплюються в нормативно-правових 
актах рівня закону, як і повинно бути в суспільстві ,  що роз
будовує правову державу. Позитивною також є і концептуальна 
модернізація нормативного регулювання аграрних відносин .  

Негативним є те , що аграрне законодавство стало обсягови м,  
колізійним,  нерідко правові норми ,  що регулюють одні й ті самі 
аграрні відносини ,  дубл юються в різних нормативно-правових 
актах. Типовими недоліками аграрного законодавства є супереч
ності м іж новоприйнятими  і чинними законами, між законами 
і підзаконними нормативно-правовими актами .  Інколи має міс
це невідповідність нормативних положень одного й того самого 
закону, спотворення основоположних засад і принципів аграр
ного законодавства. До негативних рис законів як визначальних 
джерел аграрного права можна віднести їх декларативність, від-
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сутність механізму реалізації їх положень в якості норм прямої 
дії, нестабільність і динамізм внесення змін.  

Фінансова незабезпеченість, колізії, неузгоджен ість та не
стабільність аграрного законодавства призвели до повної руй 
нації села; л іквідації великих  с ільськогосподарських п ідпри
ємств; парцеляції земл і  і сільськогосподарського виробн ицтва; 
невиконання державою законодавчо визначених приписів про 
державну п ідтримку фермерських господарств і сільськогоспо
дарських виробничих кооперативів, в ітчизняних сільськогоспо
дарських товаровиробників; занепаду сільського господарства і 
меліорації земель; різкого скорочення виробництва сільського
сподарської продукції1 • 

Для того щоб закони ефективно регулювали аграрні відно
сини, вони повинні відповідати певним критеріям якості: 1 )  за 
своєю сутністю (верховенство, нормативність, офіційність); 2) за 
змістовністю (відповідність реальним аграрним відносинам, на
укова обrрунтованість, ресурсозабезпеченість);  3) за результата
ми правозастосування (реальність, стабільність, динамічність). 

На підставі аналізу чинного аграрного законодавства 
можна виділити такі основні групи законодавчих ак-
тів: 

1 .  Уніфіковані закони, які регламентують заходи державної 
підтримки сільського господарства: « Про пріоритетність соці
ального розвитку села і агропромислового комплексу в сільсь
кому господарстві» від 17 жовтня 1 990 року № 400 -Х І І ,  « Про 
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» 
від 10 липня 1 996 року № 290/96-ВР, « Про державне регулюван
ня імпорту сільськогосподарської продукції» від 17 липня 1 997 
року № 468/97 -ВР, « Про стимулювання розвитку вітчизняного 
машинобудування для агропромислового комплексу» в ід 7 лю
того 2002 року № 3023- 1 1 1 , « Про захист прав покупців сільсь
когосподарських машин» від 5 червня 2003 року № 900- ІV,« Про 
сільськогосподарську дорадчу діяльність» від 17 червня 2004 
року № 1 807- IV, « Про державну підтримку сільського господар
ства України»  від 24 червня 2004 року № 1 877- IV, « Про систе
му інженерно-технічного забезпечення агропромислового ком 
плексу України» від 5 жовтня 2006 року № 229-V, « Про сільсько
господарський перепис» від 23 вересня 2008 року № 575 -VI , 

1 Аграрне законодавство Украіни:  проблеми ефективності / В. І .  Семчик, 
В .  М .  Стретович, О .  О .  Погрібний та ін. ; НАН Украіни ,  Ін -т держави і права 
ім. В. М .  Корецького. Киів: Наук. думка, 1 998. С. 10 .  
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« Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від 25 черв
ня 2009 року No 1 56 1 -VI , «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо п ідтримки агропромислового комплексу в умовах 
світової фінансової кризи» від 22 грудня 2009 року No 1 7 82-VI, 
«Про особливості страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою» в ід 9 лютого 20 1 2  року No 439 1 -VI ,  
«Про аграрні розписки» від 6 листопада 20 1 2  року No 5479-VI , 
« Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
дерегуляції в агропромисловому комплексі)> від 8 грудня 20 1 5  
року No 867-Vll l .  

2 .  Уніфіковані акти законодавства, які встановлюють осо
бливості використанпя та охорони земель в сільському господар
стві: закони України « Про пестициди і агрохімікатю> від 2 бе
резня 1 995 року No 86-95/ВР, «Про оренду землі)> від 6 жовтня 
1 998  року No 1 6 1 -XIV, «Про меліорацію земелЬ» від 14 січня 2000 
року No 1 389-XIV, «Про порядок виділення в натурі (на місцево
сті) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв))> від 
5 червня 2003 року No 899-IV, «Про охорону земель)> від 1 9  черв
ня 2003 року No 962- IV. 

3 .  Статусні (компетенційні) закони, що визначають право
суб'єктність аграрних товаровиробників: « Про колективне 
сіл ьськогосподарське п ідприємство» від 14 лютого 1 992 року 
No 2 1 14-ХІ І ,  « Про сільськогосподарську кооперацію)> в ід 1 7  лип
ня 1 997 року No 469/97-ВР, « Про особисте селянське господар
ство)> від 1 5  травня 2003 року No 742- IV, « Про фермерське го
сподарство)> від 1 9  червня 2003 року No 973- IV, « Про акціонерні 
товариства» від 1 7  вересня 2008 року No 5 14-VI . Сільськогоспо
дарські товаровиробники відіграють важливу рООІь в будь-якій 
державі ,  оскільки виконують одну з головних соціальних функ
цій - забезпечення продовольчої безпеки населення. Тому по
мітне і навіть визначальне місце в системі аграрного законодав
ства належить законам , що регулюють п итання організації та 
діяльності окремих видів с ільськогосподарських товаровироб
ників. Сучасний розвиток відносин у сільському господарстві 
потребує більш ч іткої правової регламентації правосуб 'єктності 
учасників аграрних правовідносин. 

4.  Диференційновані акти законодавства про селекцію, насін
ництво, рослинництво, тваринництво, рибництво, бджільницт 
во: закони України « Про ветеринарну медицину)> від 25 черв
ня 1 992 року No 2498-ХІ І ,  «Про охорону прав на сорти рослин» 
від 2 1  квітня 1 993 року No 3 1 1 6-Х І І ,  « Про карантин рослию> 
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від 30 червня 1 993  року No 3348-ХІ І ,  « Про захист рослин» від 
14 жовтня 1 998 року No 1 80-XIV, « Про племінну справу у тва
ринництві» від 1 5  грудня 1 993  року No 369 1 -Х І І ,  «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продук
тів» від 23 грудня 1 997 року No 77 1 /97-ВР, « Про бждільництво» 
від 22 лютого 2000 року No 1492- 1 1 1 , «Про насіння і садивний ма
теріал» від 26 грудня 2002 року No 4 1 1 - IV, « Про рибу, інші живі 
водні ресурси та харчову продукцію з них» від 6 лютого 2003 
року No 486- IV, «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» від 
4 червня 2009 року No 1 445-VI , « Про рибне господарство , про
мислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 8 липня 
20 1 1 року No 3677-VI , « Про внесення змін до деяких законодав
чих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» від 
1 4  серпня 20 14  року No 1 648-VI I ,  «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо приведення законодавства України у сфе
рі насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими 
та міжнародними нормами і стандартами» від 8 грудня 20 1 5  року 
No 864-VI I I .  Вищезазначені законодавчі акти складають основу 
аграрного законодавства, оскільки встановлють порядок орга
нізації та ведення основних галузей сільськогосподарського ви
робництва (тваринництва, рослинництва) і допоміжних галузей 
сільськогосподарського виробництва та їхніх підгалузей .  

5 .  Диференційовані законодавчі акти, які регулюють особливо
сті господарськоі діяльності аграрних товаровиробників щодо ви 
робництва різних видів сільськогосподарської сировини, продукціі та 
продовольства: «Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового , коньячного і плодового , алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів» від 1 9  грудня 1 995 року No 48 1/95-ВР, 
« Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» від 
1 7  червня 1 999 року No 758-XIV, «Про зерно та ринок зерна в 
Україні» від 4 липня 2002 року No 37- IV, « Про молоко та мо
лочні продукти» від 24 червня 2004 року No 1 870- IV, « Про ви
ноград та виноградне вино» від 16 червня 2005 року No 2662- IV, 
« Про державну систему біобезпеки при створенні,  випробуван
ні ,  транспортуванн і  та використанні генетично модифікованих 
організмів» від 3 1  травня 2007 року No 1 1 03-V, « Про аквакуль
туру» від 18 вересня 20 1 2  року No 5293-Vl , «Про виробництво 
та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» 
від З вересня 20 1 3  року № 425-Vl l ,  « Про побічні продукти тва
ринного походження , не призначені для споживан ня людиною» 
від 7 квітня 20 1 5  року No 287-VI I I .  Роль і значення даних законів 
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обумовлені тим,  що вони встановлюють правовий механізм ви
робництва, переробки та реалізації продукції рослинного і тва
ринного походження аграрними товаровиробникам и ,  а також 
передбачають вимоги щодо якості та безпеки . 

Досліджуючи закони як визначальні джерела аграрного пра
ва, не можна оминути увагою питання систематизації аграр
ного законодавства. В науковій літературі виділяють наступні 
підстави , що викликають необхідність систематизації аграрного 
законодавства: перманентний процес виникнення принципово 
нових аграрних відносин,  ще не врегульованих правовими при
писам и ;  існування аграрних відносин,  ще не охоплених чи н
ним законодавство м ;  існуван ня застаріл их норм , що не  врегу
л ьовують жодний різновид аграрних відносин;  наявність норм , 
які не охоплюють регулюванням усю сукупність різноманітних 
аграрних відноси н ;  наявність норм, що не відповідають вимо
гам,  які  висувають існуючі аграрні відносини ; суперечність між 
самими нормативними прип исами щодо врегулювання певних 
аграрних відносин; об'єктивна необхідність оптимізації структу
ри системи чинного аграрного законодавства, спрямованого на 
врегулювання аграрних відносин; необхідність оптимізації при
ватноправових і публічно-правових засад у встановленні меха
нізму правового регулювання аграрних відносин; надмірна ком
плексність аграрного законодавства; складності щодо доступ но
сті користування в ідповідним аграрним законодавством сільсь
когосподарськими підприємствами ; необхідність удосконалення 
нормотворчої техніки при розробці нормативно-правових актів 
аграрного законодавства 1 •  

Науковцями запропоновані різні  варіанти пр�ведення систе
матизації аграрного законодавства. Висловлювались пропозиції 
про доцільність розробки і прийняття Основ аграрного законо
давства, Агропромислового кодексу, законів « Про агропромис
ловий комплекс»,  « Про сільське господарство України» ,  «Про 
аграрну політику України».  Проте, на думку більшості представ
ників науки аграрного права, основни м  ком плексним кодифіка
ційним актом ,  що регулює аграрні відносини в Україні,  має ста
ти Аграрний кодекс України .  За зм істом цей кодекс має містити 
норми , спрямовані на регламентацію суспільних аграрних від
носи н ,  що вини кають при виробництві с ільськогосподарської 

1 Єрмоленко В. М .  Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин: 
монографія. Киів, 2009. С. 1 32. 
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продукції, її переробці та реалізац11 , а також з приводу матері
ально-технічного забезпечення сільськогосподарського вироб
ництва та соціального розвитку села. У разі прийняття Аграр
ного кодексу України переважна більшість існуючих на сьогодні 
аграрно-правових нормативних актів втратить свою чинність 1 •  

2 . 4 .  Підзаконні нормативно-правові акти 
як джерела аграрного права 

Комплексний характер аграрного права як галузі права зу
мовлює наявність у складі аграрно-правових джерел підзакон 
них нормативно-правових актів , різних з а  юридичною приро 
дою і правовою спеціал ізацією. П ідзаконні нормативно-правові 
акти м істять норми,  що регулюють аграрні відносини .  При цьо
му необхідно враховувати , що до джерел аграрного права на
лежать лише підзаконні акти, які прийняті з дотриманням вста
новлених законодавством вимог, що м істять загальнообов'язкові 
правила поведінки ,  розраховані на невизначене коло осіб і не
одноразове застосування. Через підзаконні нормативно-правові 
акти знаходить свій прояв аграрна політика держави .  

Сучасне аграрне законодавство характеризується надм ірною 
кількістю п ідзаконних нормативно-правових актів, що мають 
неоднакову юридичну силу, розкиданістю аграрно-правових 
норм по підзаконних нормативно-правових актах, що належать 
до інших галузей права, великою питомою вагою відомчих нор
мативно-правових актів , що часто суперечать аграрним законам 
або дають можливість їх неоднозначного тлумачення, що, у свою 
чергу, негативно впливає на правозастосовну практик� 

Сьогодні існують певні технічні труднощі щодо визначення 
співвідношення законів і підзаконних нормативних актів си
стеми аграрного законодавства, адже через його комплексний 
характер досить складно ідентифікувати належність певного 
підзаконного нормативно-правового акта до аграрного зако
нодавства. Аграрне законодавство має поступово позбавлятися 
зайвого нашарування численних інструкцій та інших відомчих 
нормативних актів та стати чіткою і стабільною законодавчою 

1 Погрібний О. О. Перспективи розвитку аграрного права // Правова система 
України :  історія, стан та перспективи . Т. 4. Методологічні засади розвитку еко
логічного, земельного, аграрного та господарського права / за ред. Ю. С. Шем
шученка. Харків, 2008. С. 59. 
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системою нормати вно-правових актів,  в якій домінував би за
кон , що дасть можливість локальної правотворчості самих го
сподарюючих суб'єктів 1 •  

Правові акти парламенту, що мають неперсоніфіковани й  ха
рактер і розраховані на неодноразове застосування, є джерелами 
аграрного права. Важливе значення для регулювання аграрних 
відносин мають постанови Верховної Ради України - нор
мативно-правові акти , які приймаються на виконання та на 
п ідставі Конституції і законів України і можуть бути як нор
мативним и ,  так і індивідуально-владними .  Постанови є п ідза
конними правовим и  актами .  Джерелами аграрного права є по
станови нормативного характеру, які є обов'язковими до ви
конання на всій території України :  « Про земельну реформу» від 
1 8  грудня 1 990 року № 563-Х І І ,  «Про Основи національної еко
номічної політики» від 24 березня 1 992 року № 2226-ХІ І ,  « Про 
рекомендації парламентських слухань на тему: «Сучасний стан 
та перспективи розвитку сільського господарства і харчової про
мисловості України» від 6 квітня 2009 року № 1 240-VI та ін. 

Відповідно до ч.  3 с .  1 06 Конституції України Президент на 
виконання своїх повноважень може приймати два види пра
вових актів:  укази і розпорядження.  Для врегулювання аграр
них відноси н ,  які не регламентуються законам и ,  важливе зна
чення мають укази Президента України - нормативно-пра
вові акти , які приймаються на виконання Конституції та зако
нів України з найважливіших питань державного і сусп ільного 
життя. Нормативні акти Президента України поширюються на 
невизначене коло суб 'єктів правовідносин.  Зокрема, для реалі
зації аграрної політи ки мають значення такі укази": «Про заходи 
щодо реформування аграрних відносин» від 1 8  січня 1 995 року 
№ 63/95 ,  « Про невідкладні заходи щодо прискорення рефор
мування аграрного сектора економіки» від 3 грудня 1 999 року 
№ 1 529/99,  «Про заходи щодо забезпечення захисту майнових 
прав селян у процесі реформування аграрного сектора еконо
міки 29 січня 200 1 року № 62/200 1 ,  «Про заходи щодо розвит
ку ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплек
су та збільшен ня обсягів її виробн ицтва» від 3 листопада 200 І 
року № 1 039/200 1 ,  « Про додаткові заходи щодо вирішення со
ціальних проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сек-

1 Титова Н .  І .  Аграрне законодавство України // Право України .  1 995.  № І .  
С. 1 1 . 
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тора економіки» від 2 1  лютого 2002 року No 1 70/2002, «Про за
ходи щодо розвитку аграрного ринку» від 30 серпня 2004 року 
No 1 02 1 /2004 та ін .  Правові акти Президента України не піз
н іше ніж у п 'ятнадцятиденний строк після їх підписання опри
люднюються в офіційних друкованих виданнях: «Урядовий ку
р'єр»,  «Офіційний вісни к України».  Оприлюднені правові акти 
набирають чинності через 1 0  днів або в інший визначений са
мим правовим актом строк, але не раніше дня опублікування у 
зазначених офіційних виданнях. 

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає 
постанови і розпорядження , які є обов'язковими до виконання 
(ч. 1 ст. 1 1 7 Конституції України) .  Постанови Кабінету Мі
ністрів України - це нормативно-правові акти, що прийма
ються з найбільш важливих питань в галузі аграрних відносин і 
спрямовані на реалізацію законів, зокрема: « Про затвердження 
Положення про Аграрний фонд» від 6 липня 2005 року No 543, 
« Про створення Аграрної біржі» від 26 грудня 2005 р .  No 1 285 ,  
« Про затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розпи
сою> від 1 7  липня 20 1 3  р .  No 665 , « Про затвердження Положен
ня про Державну службу України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту спожи вачів» від 2 вересня 20 1 5  р .  No 667 , 
« Про затвердження Положення про Міністерство аграрної полі
тики та продовольства України» від 25 листопада 20 15  р .  No 1 1 1 9 ,  
« Про затвердження Детальних правил виробництва органічних 
морських водоростей» від 30 вересня 20 1 5  р.  No 980 ,  «Про за
твердження Детальних правил виробництва органічної продук
ції (сировини) аквакультури» від 30 вересня 20 1 5  р. No 982, «Про 
затвердження Положення про Державне агентство рибного го
сподарства України» від 30 вересня 20 1 5  р. No 895 , « Про затвер
дження Детальних правил виробництва органічної продукції ( си
ровини) тваринного походження» від 30 березня 20 1 6  р .  No 24 1 ,  
« Про затвердження Детальних правил виробництва органічної 
продукції (сировини) бджільництва» від 23 березня 20 1 6  р. No 208 
та ін. П останови уряду, крім постанов, що містять інформацію 
з обмеженим доступом , набирають чинності з дня їх опубліку
вання в Офіційному віснику України ,  якщо інше не передбачено 
самими постановами,  але не раніше дня їх опублікування . Пра
вов і  акти уряду також оприлюднюються шляхом їх розміщення 
на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України .  

Акти Кабінету М іністрів України з організаційно-розпоряд
чих та інших поточних питань видаються у формі розпоря-
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джень Кабінету Міністрів України. Зокрема, джерелами 
аграрного права є такі розпорядження : « Про затвердження Кон
цепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості хар
чування населення» від 26 травня 2004 р.  № 332-р;  « Про схва
лення Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та 
науки» від 6 квітня 20 1 1  р. № 279-р, « Про схвалення Концепції 
розвитку агролісомеліорації в Україні» від 1 8  вересня 20 1 3  р .  
№ 725-р ,  «Про схвалення розроблених Міністерством аграрної 
політики та продовольства планів імплементації деяких актів за
конодавства ЄС» від 26 листопада 20 1 4  р.  № 1 1 44-р, «Про схва
лення Стратегії розвитку аграрного сектора економіки на пе
ріод до 2020 року» від 1 7  жовтня 20 1 3  р.  № 806-р, « Про схва
лення Концепції розвитку с ільських територій» від 23 вересня 
20 1 5  р. № 995-р, « Про схвалення Концепції Державної цільової 
програми розвитку аграрного сектора економіки на період до 
2020 року» від 30 грудня 20 1 5  р. № 1 437-р та ін . 

До джерел аграрного права належать нормативно-правові 
акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 
(постанови , накази , інструкції) , які мають загальний характер, 
спрямовані на врегулювання аграрних відносин і застосовуються 
неодноразово . До відомчих належать акти Міністерства аграрної 
політики та продовольства, Міністерства економічного розвитку 
та торгівлі, Міністерства екології та природних ресурсів, Міні
стерства охорони здоров'я, Державної служби з питань геодезії, 
картографії та кадастру, Державної ветеринарної та фітосанітар
ної служби ,  Державного агентства водних ресурсів, Державного 
агентства лісових ресурсів України ,  Державного агентства риб
ного господарства , Державної інспекції з питань захисту прав 
споживачів та ін. Серед актів вищеперерахованИ:х органів най 
важливіше значення для регулювання аграрних відносин мають, 
передусім , відомчі акти Міністерства аграрної політики 
та продовольства У країни. Відповідно до ст. 1 17 Конституції 
України ,  нормативно-правові акти міністерств п ідлягають дер
жавній реєстрації. Нормативний характер мають такі накази Мі
ністерства аграрної політики та продовольства України : « Про за
твердження Порядку узгодження розташування насіннєвих по
сівів» від 7 жовтня 20 1 6  р .  № 365 (зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України І листопада 20 1 6  р. за № 1 4 1 3/29543) ;  « Про за
твердження Порядку присвоєння відповідного статусу суб'єктам 
племінної справи у твари нництві» від 1 9  червня 20 1 5  р. № 234 
(зареєстровано в М іністерстві юстиції України 8 липня 20 1 5  р. 
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за No 809/27254) ; « Про реєстрацію виноградних насаджень)> від 
1 2  серпня 20 1 4  р .  No 303 (зареєстровано в Міністерстві юсти ції 
України 8 жовтня 20 J 4 p. за No 1 2 1 1/25988)  та ін . 

Варто відзначити , що відомчі нормативно-правові акти не
рідко самостійно регулюють аграрні відносини ,  порушуючи 
принцип єдності правового регулювання аграрних відносин.  
У відомчих нормативно-правових актах нерідко містяться нор
ми, що суперечать як Конституції, так і законам України ,  пору
шуючи майнові права та законні інтереси фізичних і юридичних 
осіб , зайнятих у сфері аграрного виробництва. Тому необхідно 
провести інвентаризацію,  скасувавши ті акти, які не відповіда
ють сучасним аграрним відносинам. 

2 . 5 .  Нормативно- правові акти органів місцевого 
самоврядування та місцевих органів в иконавчої 
влади 

В системі джерел аграрного права велике значення мають 
нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування, 
місцевих органів виконавчої влади . Вищезазначені  акти є міс
цевими ,  оскільки їх дія обмежена територією відповідних ад
міністрати вно-територіальних одиниць.  

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними гро
мадами сіл , селищ, міст як безпосередньо , так і через сільсь
кі, селищні, міські ради та їх виконавчі органи ,  а також через 
районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси те
риторіальних громад сіл ,  селищ, міст. Акти органів  місцевого 
самоврядування в галузі аграрних відносин повинні враховувати 
інтереси громади, бути направленими на економічний та соці
альний розвиток території. 

Органи місцевого самоврядування приймають як правотворчі 
(нормативні ) ,  так і правозастосовчі (ненормативні) акти. За фор
мою це можуть бути статути , регламенти, положення, рішення , 
розпорядження. Джерелами аграрного права є нормативно-пра
вові акти органів місцевого самоврядування,  які закріплюють 
норми аграрного права, обов'язкові до виконання громадяна
ми,  що постійно або тимчасово проживають на відповідній те
риторій, а також розташованими на цій території юридичними 
особами,  об'єднаннями громадян,  органами виконавчої влади 
та їх посадовими особами .  
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Нормативний акт органу місцевого самоврядування 
як джерело аграрного права - це офіційний письмовий доку
мент відповідної ради , її голови чи виконавчого органу, що роз
рахований на неодноразове застосування, прийнятий за вста
новленою процедурою і спрямований на врегулювання аграр
них відносин .  Рол ь актів органів місцевого самоврядування в 
галузі аграрних відносин полягає у вирішенні аграрних п итань 
місцевого значення ;  управлінні землями сільськогосподарського 
призначення комунальної власності ; забезпеченні комплексного 
розвитку сільських територі й ;  забезпеченні законності і право
порядку в аграрній сфері , охороні  прав, свобод і законних ін
тересів сільськогосподарських товаровиробників. 

Сфера реалізації повноважень органів місцевого самовряду
вання встановлена Законом України «Про місцеве самовряду
вання» від 2 1  травня 1 997 року No 280/97-ВР. Даний закон пря
мо не передбачає окремої групи повноважень в галузі сільсько
го господарства, проте аналіз його положень дозволяє виділити 
власні (самоврядні) повноваження, що мають дотичне відношення 
до аграрних відносин, зокрема соціального розвитку села: 

- ст. 27 (повноваження у сфері соціально-економ ічного і 
культурного розвитку, планування та обліку) п .  2 - забезпечен
ня збалансованого економічного та соціального розвитку від
nовідної території, ефективного використання природних, тру
дових і фінансових ресурсів; 

- ст. 30 (повноваження в галузі житлово-комунального rо
сnодарства, побутового , торговельного обслуговування, гро 
мадського харчування, транспорту і зв'язку) п .  5 - забезпечен
ня соціал ьно-культурних закладів, які належать до комунальної 
власності відповідних територіальних громад, а також населен ня 
паливом,  електроенергією,  газом та іншими енергоносіями ; ви
рішення питань водопостачання, відведення та очищення стіч
них вод; здійснення контролю за якістю питної води ; п. 8 - ор
ганізація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх 
форм торгівлі ;  

- ст. 32 (повноваження у сфері освіти , охорони здоров'я,  
культури , фізкультури і спорту) п .  7 - створення умов для роз
витку культури ,  сприяння відродженню осередків традиційної 
народної творчості , національно-культурних традицій населе н
ня,  художніх nромислів і ремесел; 

- ст. 33 (повноваження у сфері регулювання земельних від
носин та охорони навколишнього природного середовища) 
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п .  1 - підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо 
встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за ко
ристування природними ресурсами,  вилучення (викупу), а та
кож надання п ід забудову та для інших потреб земель, що пе
ребувають у власності територіальних громад; 

- ст. 35 (повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяль
ності) п .  1 - укладен ня і забезпечення виконання у встанов
леному законодавством порядку договорів з іноземними пар
тнерами на придбання та реалізацію продукції 1 •  

З вищезазначених питань органи місцевого самоврядування 
приймають відповідні нормативно-правові акти . 

Місцевим органом виконавчої влади є місцева державна ад
міністрація. М ісцева державна адміністрація в межах своїх по
вноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної 
адмі ністративно-територіальної оди ниці , а також реал ізує по
вноваження , делеговані їй відповідною радою.  Місцеві органи 
виконавчої влади також наділені правотворчими повноваження
ми в галузі аграрних відносин .  В межах своєї компетенції міс
цеві органи виконавчої влади та їх посадові особи приймають 
правові акти з дотриманням встановленої процедури. Джерела
ми аграрного права є нормативні акти місцевих органів ви
конавчої влади, які встановлюють загальні правила поведінки ,  
регламентують аграрні відносини,  приймаються з метою реалі
зації аграрних законів. М ісцеві органи виконавчої влади при
ймають рішення,  затверджують правила, а голови місцевих дер
жавних адміністрацій видають розпорядження з питань, відне
сених до їх компетенції. 

В ідповідно до ст. 1 3  Закону України « Про місцеві державні 
адміністрації» від 9 квітня 1 999 року № 586-XIV, до відання міс
цевих державних адміністрацій належить: вирішення питань со
ціал ьно-економічного розвитку відповідн их територій (п .  2 ) ;  
управління майном,  приватизації, сприяння розвитку п ідпри
ємництва та здійснення державної регуляторної політики (п. 4);  
сільського господарства (п. 5) ;  використання земл і ,  природних 
ресурсів, охорони довкілля (п .  7 ) .  Крім того , згідно зі ст. 1 6  да
ного закону, м ісцеві державні адміністрації в межах, визначених 
Конституцією і законами України ,  зді йснюють на відповідних 
територіях державний контроль за: використанням та охороною 

1 Про місцеве самоврядування: Закон України від 2 1  трав. 1 997 р. № 280/97-ВР  
// Відомості Верховної Ради України.  1 997. № 24. Ст.  1 70. 
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земель, шсш, надр ,  води , атмосферного повітря , рослинного і 
тваринного світу та інших природних ресурсів (п .  З) ;  додержан
ням виробниками продукції стандартів, технічних умов та ви
мог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією (п .  5) ;  додержанням 
санітарних і ветеринарних правил (п .  6 )  1 •  

Отже, нормативно-правові акти органів місцевого са
моврядування та місцевих органів виконавчої влади кон
кретизують положення законів та підзаконних нормативно-пра
вових актів , сприяючи адаптації їх положень до місцевих умов. 
Місцева правотворчість повинна відображати специфіку кожної 
території, що сприятиме забезпеченню її сталого розвитку. 

2 . 6 . Локальн і внутрішньогосподарські акти 
сільськогосподарських підприємств, товариств, 
кооперативів 

Тенденцією вдосконалення правового регулювання аграр
них відноси н в умовах переходу до ринкової економіки є роз
ширення сфери локального правового забезпечення . Тому не
від'ємною складовою системи джерел аграрного права України 
виступають локальні внутрішньогосподарські нормативно
правові акти сільськогосподарських підприємств, товариств, 
кооперативів. Роль і значення цих актів останнім часом постій
но зростає , оскільки вони сприяють розширенню сфери саморе
гуляції та самоорганізації аграрних товаровиробників всіх форм 
власності та організаційно-правових форм діяль:ності .  Внутріш
ньогосподарські акти приймаються на загальних зборах (вищий 
орган управління )  сільськогосподарського п ідприємства, то
вариства, кооперативу шляхом волевиявлення його учасників, 
членів та працівників. 

До внутрішньогосподарських актів можна віднести правові 
акти повноважних органів сільськогосподарського підприєм
ства, товариства, кооперативу, які оформлені відповідно до іс
нуючих вимог і є чи нн ими тільки для засновників, учасників, 
членів, керівників, спеціалістів та працівників конкретної юри
дичної особи. 

1 Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квіт. 1 999 р. 
№ 586-XIV // Відомості Верховної Ради України .  1 999. № 20. Ст. 1 90. 
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Основними внутрішньогосподарськими актами ,  що є дже
релами аграрного права, є статут, Правила внутрішнього роз
порядку, Положення про оплату праці, Положення про пре
міювання,  Положення про фонди, Положення про виробничий 
структурний підрозділ , Положення про внутрішньогосподарсь
кий п ідряд та інші акти . 

Найбільш вагомим внутрішньогосподарським локальним 
нормативно-правовим актом , який закріплює комплексну пра
восуб'єктність юридичної особи - сільськогосподарсько го то
варобиробника, є статут. Статут набуває юридичної сили з 
моменту державної реєстрації юридичної особи та є правовою 
базою для прийняття інших внутрішньокооперативних локаль
них нормативно-правових актів . Статут регулює організаційно
управлінські, членські , майнові, земельні та трудові відносини.  

Наступним за значимістю внутрішньогосподарським актом є 
Правила внутрішнього розпорядку, в яких передбачено специфіку 
виробничо-господарської діяльності кон кретного сільськогоспо
дарського товаровиробника - юридичної особи : робочий час і 
час відпочинку, організація виробництва і праці, заохочення і 
стягнення , охорона праці тощо . Правила внутрішнього розпо
рядку деталізують окремі положення статуту. 

Важливим внутрішньогосподарським нормативно-правовим 
актом є Положення про оплату праці, в якому залежно від осо
бливостей виробничо-господарської діяльності сільськогоспо
дарського товаровиробника передбачено форми ,  види ,  системи 
оплати праці. З метою стимулювання працівників до високо
продуктивної праці , п ідвищення ефективності та якості їх ро
боти на підприємстві приймається Положення про преміювання , 
яке визначає умови і порядок преміювання працівників за ви 
конання виробничих завдань, терміни виплати премій , джерела 
ви плат тощо . 

Положення про фонди визначає порядок формування та ви
користання фондів сільськогосподарського п ідприємства, това
риства, кооперативу, зокрема: статутного , резервного , пайового , 
фонду розвитку виробництва, соціального розвитку, заохочення 
та ін. 

З метою регламентації діяльності структурних підрозділів 
сільськогосподарського п ідприємства, господарства, кооперати
ву та визначення їх місця в організаційній структурі сільсько
господарського товаровиробника власник або уповноважений 
ним орган повинен розробити, затвердити і застосовувати По-
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ложення про виробничий структурний підрозділ .  Це важливий  
внутрішньогосподарський акт, на  підставі якого організовують 
повсякденну діяльність структурного підрозділу, оцінюють ре
зультати роботи ,  складають посадові інструкції, визначають за
вдання , функції, права та обов'язки , а також відповідальність 
робітників та спеціалістів . 

Оскільки в сільському господарстві широко практикуються 
підрядні форми організації виробництва і праці ,  тому одним з 
важливих внутрішньогосподарських локальних актів є Положен
ня про внутрішньогосподарський підряд. Даний акт закріплює са
мостійність підрядного колективу у виконанні виробничого за
вдання, регламентує відносини структурного підрозділу і окре
мих його членів, засновані на госпрозрахунковому завданні з 
виробництва чи переробки сільськогосподарської продукції. 

Розширення сфери саморегуляції сільськогосподарської ді
яльності аграрних товаровиробників не повинно змінювати вер
ховенство закону у системі нормативно-правових актів . 

2 . 7 .  Роль і значення судової практики 
для регулювання аграрних в ідносин 

Судова практика являє собою діяльність вс1є1 системи су
дів зі здійснення правосуддя, результат якої набуває особливо
го юридичного значення в різноманітних способах об'єктивації 
- актах Конституційного Суду України ,  постановах пленуму 
Верховного Суду України ,  Вищого спеціалізоваЩ)го суду Укра
їни з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого госпо
дарського суду України ,  Вищого адміністративного суду Укра
їни ,  правових висновках, узагальненнях судової практики , рі
шеннях та ухвалах судів у справах тощо. 

Акти Конституційного Суду Украіни є правовими акта
ми ,  оскільки приймаються уповноваженим Конституцією Укра
їни органом з дотриманням встановленої форми і процедури, є 
загальнообов 'язковими на всій території України та забезпечені 
силою державного примусу. Проте існують певні застереження. 
Зокрема, рішення Конституційного Суду у справах про офіційне 
тлумачення законодавства є інтерпретаційними актами і можуть 
бути джерелами аграрного права лише в комплексі із застосу
ванням конкретної норми . 
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Ухвали Коституційного Суду про припинення конституційно
го провадження і про відмову у відкритті конституційного прова
дження, які містять правові позицїі щодо розуміння та тлумачен
ня Конституційним Судом норм аграрного законодавства, також 
мають нормативне значення . Наприклад, Ухвала Конституціно
го Суду України про припинення конституційного провадження 
у справі за конституційним поданням Президента України щодо 
відповідності Конституцїі України (конституційності) пункту 1 2  
розділу І І І  « Прикінцеві положення» Закону України «Про пер
шочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фі
нансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих 
актів Украіни» від 1 грудня 2009 року No 66-уп/2009 . 

Рішення Конституційного Суду України про визнання такими, 
що відповідають Конституції України, правових актів чи окре
мих положень є джерелами аграрного права (наприклад, Рі
шення у справі за конституційним поданням 45 народних де
путатів України щодо відповідності Конституції України (кон
ституційності) положень статей 6 , 9 Закону України « Про дер
жавне регулювання виробництва і реалізації цукру» (справа про 
визначення мінімальної ціни на цукор) від 1 5  квітня 2004 року 
No 10-рп/2004). До джерел аграрного права також можна відне
сти Висновки Коституційного Суду у справах про конституцій
ність чинних міжнародних договорів України у сфері сільсько
го господарства. Водночас рішення Конституційного Суду про 
визнання нормативно-правових актів чи окремих їх положень 
неконституційними не є джерелами аграрного права, оскільки 
вони просто зменшують кількість норм аграрного права, але не 
регулюють аграрні відносини .  

Слід зазначити , що судове рішення в конкретній юридичній 
справі не можна визнати джерелом аграрного права, оскільки 
воно є актом ненормативного характеру, що не м істить норм 
права, має персоніфікований індивідуально-визначений ха
рактер і відображає особливості конкретного спору учасників 
аграрних відносин. 

Про зростання ролі судової практики для регулювання аграр
них відносин свідчить зростання кількості збірників і довідників 
судової практики . Верховний Суд України , Вищий господарсь
кий суд України ,  Вищий адміністративний суд України видають 
бюлетені законодавства і юридичної практики ,  подають судову 
практику, а також науково-практичні коментарі до неї в періо
дичних журналах «Вісник Верховного Суду України» ,  «Вісни к 
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господарського судочинства» , «Вісник Вищого адміністративно
го суду України» . 

В аграрному секторі народного господарства відбувається 
становлення ринкових відносин ,  тому аграрне законодавство 
часто оновлюється , змінюється , не завжди враховує особл и
вості сучасних аграрних ринкових відносин . Д іяльність судів 
сприяє вдосконаленню практики застосування аграрного зако
нодавства. Судовий прецедент в даний час не має статусу дже
рела права, тому суди при винесенні рішень не мають права 
на нього посилатися . Разом з тим постанови і ухвали вищих 
судових органів є зразком для правильного вирішення справи . 
Проте необхідно відзначити , що визнання права судових пре
цедентів, що rрунтуються на рішеннях Європейського суду з 
прав людини,  є однією з умов вступу України в ЄС. Тому пре
цеденти Європейського суду стають основою при вирішенні 
аналогічних категорій справ, забезпечують однаковість судової 
практи ки Європейського суду і судів інших держав, в тому чис
лі України . 

Сучасне аграрне законодавство надзвичайно мінливе. В яко
сті джерел аграрного права можна розглядати постанови пле
нумів вищих судових органів , які не лише реал ізують, а й 
формують процесуальну політику при вирішенні аграрних спо
рів, забезпечують єдність судової практики . Оскільки в сільсь
кому господарстві земля є основним засобом виробництва, важ
л ивого значен ня для регулювання аграрних відносин набуває 
судова практика, пов'язана із застосування судами земельного 
законодавства при розгляді цивільних справ. Постановою Пле
нуму Верховного Суду України «Про практику 'Застосування су
дами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» 
від 1 6  квітня 2004 р. № 7 (із змінами, внесеними згідно з по
становою Верховного Суду № 2 від 19  березня 20 1 0  р . ) визначе
но ,  що розмежування компетенції судів з розгляду земельних 
та пов'язаних із земельними відносинами майнових спорів від
бувається залежно від суб'єктного складу їх учасників . Ті зе 
мельні та пов'язані із земельними відносинами майнові спо
ри ,  сторонами в яких є юридичні особи ,  а також громадяни,  
що здійснюють п ідприємницьку діяльність без створення юри 
дичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта 
підприємницької діяльності, розглядаються господарськими су
дами , а всі інші - в порядку цивільного судочинства, крім спо
рів, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності су-
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б'єктів мадних повноважень при реалізації ними управлінських 
функцій у сфері земельних правовідносин 1 •  

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ « Про деякі питан 
н я  юрисдикції загальних судів та визначення п ідсудності ци
вільних справ» від 1 березня 20 1 3  року No З роз 'яснює,  що у 
спорах, що виникають із земельних відносин , суди мають ви
ходити з того , що земля та земельні ділянки є об 'єктами ци
вільних прав, а держава і територіальні громади через свої ор
гани беруть участь у земельних відносинах із метою реалізації 
цивільних та інших прав у приватноправових відносинах, тоб
то прав власників земельних ділянок. Отже , суд має з 'ясувати ,  
є сп ір приватноправовим або публічно-правовим ;  чи виник спір 
із відносин, урегульованих нормами цивільного права, чи пов'я
зані ці  відносини зі здійсненням сторонами цивільних або ін
ших майнових прав на земельні ділянки на засадах рівності;  чи 
виник спір щодо оскаржен ня рішень, дій чи бездіяльності су
б 'єкта владних повноважень при реалізації ним управлінських 
функцій у сфері земельних правовідносин2 • 

З метою однакового і правильного застосування господар
ськими судами норм матеріального і процесуального права у 
розгляді справ у спорах, що виникають із земельних відносин, 
п ідготовлено постанову Пленуму Вищого господарського суду 
України « Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, 
що виникають із земельних відносин» від 1 7  травня 20 1 1  р. No 6. 
В ній також підкреслюється, що питання про те , чи підвідом
ча господарському суду справа у спорі , що виник із  земельних 
правовідносин , повинно вирішуватись залежно від того , який 
характер мають спірні правовідносини , тобто чи є вони при 
ватноправовими чи публічно-правовими3• 

1 Про практику застосування судами земельного законодавства при розгля
ді цивільних справ: постанова пленуму Верховного Суду Украіни від 16 квіт. 
2004 р. № 7 // Вісник Верховного Суду Украіни .  2004. № 6 із змінами,  вне
сеними зrідно з постановою пленуму Верховного Суду Украіни від 19 березня 
201 0 р. № 2 // Вісник господарського судочинства. 201 0. № З. 

2 Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності 
цивільних справ: постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду Украіни з 
розгляду цивільних і кримінальних справ від l берез. 20 1 3  р. № З. U RL: http:// 
sc.gov.ua/ua/postanovi_za_20 1 3_rik.html. 

3 Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із зе
мельних відносин: постанова пленуму Вищого господарського суду України від 
1 7  трав. 20 1 1 р. № 6 // Вісник господарського судочинства. 20 1 1 .  № З .  
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Наявність величезної кількості різноманітн их законів та під
законних нормативно-правових актів призводить до нестабіль
ності і хаотичності чинного аграрного законодавства, появи не
узгодженостей , конфліктуючих і конкуруючих норм ,  що ведуть 
до дестабілізації роботи судових органів. Все це негативно впли
ває на механізм правового регулювання аграрних відносин. Су
дова практика повинна бути своєрідним орієнтиром для пра
вильного й однакового вирішення спорів ,  тлумачення і засто
сування аграрного законодавства, заповнення прогалин у нор
мативно-правових актах. 

Важливе значення судової практики для регулювання аграр
них відносин полягає у можливості формулювання судом пра
вової норм и у випадку відсутності в аграрному праві норма
тивно-правових приписів ,  визначенні спеціальн их умов, при 
настанні яких діє аграрно-правова норма. Тобто рішен ня суду 
може виступати юридичним фактом , породжуючи ,  змінюючи 
або припиняючи аграрні правовідносини .  Судова практика є не 
лише сферою правозастосування, їй властиві також правотворчі 
функції. Застосування судом аналогії закону або аналогії права 
є правотворчим актом . 

Таким чином,  судова практика як складова механізму 
регулювання аграрних відносин впливає на процес форму
вання та реалізації аграрно-правових норм ,  у тому числі обу
мовлює зміст даних норм ,  формує уявлення про реальний зміст 

положень аграрного законодавства. На нашу думку, було б до
цільно надати статусу джерела аграрного права рішенням вищих 
судових органів ,  які містять варіанти вирішення спірних ситу
ацій , у тих випадках, коли відсутнє законодавче підrрунтя для 
вирішення цих спорів. Такі акти необхідно розглядати як ва
ріант судової правотворчості і використовувати їх в якості дже
рел аграрного права до моменту прийняття уповноваженими 
органами відповідних нормативно-правових актів. 
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Р о з д і л  3 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ 
АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

3 . 1 .  Соціально-економічні передумови 
та юридичне забезпечення реформування 
аграрного сектора господарювання 

Україна є найбільшою країною Європи , площа якої скла
дає 603 , 7  тис.  км2. Для порівняння площі наступних євро
пейських країн складають: Франції - 547 ,03 тис .  км2; Іспа
нії - 497 , 3  тис.  км2; Швеції - 449 ,96 тис .  км2; Норвегії -
385 , 1 8  тис.  км2; Німеччини - 357 ,02 тис.  км2; Фінляндії -
337 ,03 тис.  км2; Польщі - 3 1 2 ,68 тис.  км2; Італії - 309, 54 тис.  км2;  
Великої Британії - 244 ,82  тис .  км2•  При цьому Україна є по
тужною аграрною країною з величезним потенціалом аграрно
земельних ресурсів. За даними Держкомстату України на по
чаток 20 1 5  року земельний фонд України становив 60 ,4 млн га. 
Сільськогосподарські землі займали 72 % території, з них сільсь
когосподарські угіддя - 69 , 3  % ,  у тому числі: рілля - 54,4 % ,  
перелоги - 0,4 % ;  багаторічні насадження - 1 ,6 % ,  сіножаті -
3 , 8  % ,  пасовища - 9 , 1 % .  Лісові та інші насадження займають 
1 7 , 2  % ,  заболочені землі - 1 ,6 % ,  відкриті землі без рослинного 
покриву - 1 ,8 % ,  землі, вкриті водою, - 4,0 % .  За даними Дер
жавного земельного кадастру в структурі сільськогосподарських 
угідь України площа особливо цінних земель становить понад 
1 2  млн га. 

Відомо , більше 25 % чорноземів земної кулі розташовані в 
Україні ,  які використовуються в аграрному секторі економі
ки . Виробництво продовольчих продуктів та сільськогосподар
ської сировини , що здійснюється на цих землях, є основною ді
яльністю агропромислового комплексу. Цей комплекс охоплює 
потужні системи виробничих, переробних, науково-дослідних, 
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сервісних та інших підприємств та їх об'єднань. У сфері сіль
ськогосподарського виробництва працює майже 4 млн людей.  

Відомо, що вже у 60-ті роки минулого століття відбулося від
родження і поновлення національної економіки країни ,  зруй
нованої війною. У подальшому післявоєнні економічні , орга
нізаційні , управлінські та інші заходи не спрацьовували .  Еко
номічний потенціал сільськогосподарських підприємств вико
ристовувався неефективно , земельні площі належали їм лише 
на праві безстрокового користування ,  а праця селян майже не 
стимулювалася .  Потрібно було поступово усувати застарілі кон
сервативні методи ведення господарської діяльності та впрова
джувати нові організаційно-економічні форми господарювання . 
Проте це не відбувалося, що у наступному призвело до визнан
ня 1 970- 1980-х років застійними .  

В умовах панування форми виключної державної власності 
та обмеженої колгоспно-кооперативної форми власності основ
ними товаровиробниками сільськогосподарської продукції були 
колгоспи і радгоспи ,  а роль регуляторів суспільних відносин у 
сфері ведення сільського господарства відігравали спочатку кол
госпне , а пізніше сільськогосподарське законодавство і право . 
Слід зазначити , що у 1 960-ті роки було сприйнято декілька «за
махів» на існування та діяльність особистих підсобних госпо
дарств селян з метою усунення причин їх відволікання від гро
мадського виробництва. Це у наступному також суттєво впли
нуло на рівень продовольчого забезпечення населення та обсяги 
виробництва сільськогосподарської продукції в країні .  

Багаторічний досвід роботи колгоспів і радгоспів демонстру
вав, що збільшення поставок селу техніки , мінеральних добрив, 
паливно-мастильних та інших матеріальних ресурсів, а також 
багатолюдна зайнятість працівників у сільському господарстві 
не надавали належної віддачі й очікуваних результатів . Економі
ко-господарський стан агропромислового комплексу знаходився 
у занепаді і викликав стурбованість не тільки владних струк
тур, а й широкого кола селян та інших верств населення . Така 
стурбованість була викликана недостатнім постачанням продо
вольчою продукцією жителів країни протягом тривалого часу. 
Кризова ситуація у сільському господарстві негативно впливала 
на економіку всього народногосподарського комплексу та під
вищувала соціальну напруженість в суспіл ьстві . 

Важке становище в агропромисловому комплексі країни по
ясн ювалось багатьма причинами :  низьким рівнем виробництва 
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праці ,  плановою системою господарювання, волюнтаризмом 
у постановках програмних завдань перед сільським господар
ством, адміністративно-командною системою управління , не
обrрунтованим втручанням державних і місцевих органів в ді
яльність сіл ьськогосподарських підприємств тощо . Крім цього ,  
застарілі організаційні форм и господарювання на  селі не  забез
печували зацікавленість селян у результатах своєї праці та не до
зволяли підвищувати ефективність громадського виробництва. 
З цих та інших причин на початку 90-х років минулого століття 
агропромисловий комплекс країни набув стабільних ознак сво
єї збитковості . 

Вкрай низьку ефективність діяльності колективних п ідпри 
ємств можна п ідтвердити таки ми даними:  громадський сектор 
країни займав 8 3  % земель с ільськогосподарського призначен
ня, а виробляв не більше 43 % валової продукції сільського го
сподарства. Одночасно особисті п ідсобні господарства мали у 
своєму користуванні лише 1 7  % земельних ресурсів і виробляли 
57 % сільськогосподарської продукції без будь-якої п ідтримки з 
боку державних чи місцевих органів влади . 

При такому кризовому стані агропромислового комплексу 
не було і не могло бути мови про інвестиції в сільське госпо
дарство ні з боку держави , ні з боку місцевих органів чи гро
мадян. До цього ж соціально-економічна ситуація в країні на
була такої глибини , що не було реальної можливості подаль
шого вкладення у збиткове сільськогосподарське виробництво . 
Виправлення глибоко кризового і соціально небезпечного ста
новища з продовольчим забезпеченням населення країни зви 
чайними повсякденними засобами адм іністрування вже не мало 
жодних перспектив.  Єдиним шляхом виходу з кризового ста
ну, в тому числі в аграрному секторі економіки , був шлях про
ведення радикальної економічної реформи ,  що полягало у пе
реході від планової системи виробництва до ринкової системи 
господарювання. 

Слід зазначити , що усі реформи минулих часів ,  як прави 
ло , починалися з проведення реформаторських заходів сто
совно аграрних і земельних відносин .  По меншій мірі так було 
в останні п івтора століття , у тому числі на території сучасної 
Української держави . З реформуванням селянсько-земельних 
відносин розпочалася радикал ьна реформа на підставі проголо
шення імператорського маніфесту від 19  лютого 1 86 1  року. Ві
дома Столип інська аграрна реформа також розпочалася з під-
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писання царського указу «Про доповнення деяких постанов ді
ючих законів, які стосуються селянського землеволодіння і зем
лекористування» від 9 листопада 1 906 року. Реформування зе
мельних відносин радянською владою розпочалося з прого
лошення Декрету про землю від 26 жовтня (7 листопада) 1 9 1 7  
року. Засади сучасної аграрно-земельної реформи в незалежній 
Українській державі були закладені Земельним кодексом Укра
їни від 1 8  грудня 1 990 року та його наступною редакцією від 
1 3  березня 1 992 року1 , які супроводжувалися постановами Вер
ховної Ради України «Про земельну реформу» від 1 8  грудня 1 990 
року2 та «Про прискорення земельної реформи та приватизацію 
землі» від 13 березня 1 992 року3• 

Варто звернути увагу і на те, що усі зазначені реформування 
аграрно-земельних відносин у наступному приводили до сут
тєвого реформування в інших сферах суспільного життя, доко
рінного перегляду засад виробництва у промисловості та пере
творення функціонал ьних основ державотворення , зокрема, до 
проведення адміністративно-територіальних реформ, реформу
вання правової та судової системи ,  проведення реформ в освіт
ній сфері ,  навіть проведення військової реформи. Можна вва
жати, що прояв зазначеної закономірності є об'єктивним про
явом відображення основоположного впливу аграрно-земельних 
відносин на усі інші суспільні відносини і засадничою підставою 
для гармонізації усієї системи організації суспільного життя. 

Реформування аграрно-земельних відносин завжди належало 
до надто складних завдань і найважливіших напрямків соціаль
но-економічної політики держави в цілому та аграрної політики 
зокрема. У постанові «Про земельну реформу» . передбачалося ,  
що земельна реформа є складовою частиною економічної ре
форми ,  здійснюваної в Україні у зв 'язку з переходом економі
ки держави до ринкових відносин.  Завданням цієї реформи є 
перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну та 

1 Земельний кодекс Украіни:  від 1 8  груд. 1 990 р. № 56 1 -Х І І  // Відомості Вер
ховноі Ради Украінської РСР. 1 99 1 . № 10 .  Ст. 98 в ред. Закону від 1 3  берез. 
1 992 р. // Відомості Верховноі Ради Украіни .  1 992. № 25. Ст. 354. Кодекс втра
тив чинність з l січня 2002 року на підставі кодексу від 25 жовтня 200 1 р. 
№ 2768- І І І  // Відомості Верховноі Ради Украіни .  2002. № 3- 4. Ст. 27. 

2 Про земельну реформу: постанова Верховноі Ради Української РСР від 
1 8  груд. 1 990 р. № 563-Х І І  // Відомості Верховної Ради Українськоі РСР. 1 99 1 .  
№ 1 0. Ст. 1 00 .  

3 Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі :  постанова 
Верховноі Ради України від І З  берез. 1 992 р. № 2200-ХІ І // Відомості Верховної 
Ради України .  1 992. № 25. Ст. 355.  
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колективну власн ість, а також у користуван ня п ідп риємствам , 
установам і організація м  з метою створе ння умо в  для рівно 
правного розвитку різних форм господарювання н а  зе млі, фор
мування багатоукладної економіки , раціонал ьного ви користан
ня та охорони земел ь. 

З метою законодавчого забезп ечення переходу незал еж
ної Української держави до ри нкової економ іки була при йня
та низка реформаторських законодавчих актів ,  у тому числ і у 
сфері реформування аграрно -земел ьних відносин . До них від
носились закони України « Про форми власності на землю» від 
30 січня 1 992 року 1 , « Про влас ність» від 7 лютого 1 99 1  року2 , 
« Про п ідприємства в Україні» від 27 березня 1 99 1  ро ку3 , « Про 
госп одарські товариства» від 1 9  вересня 1 99 1  рокуt, « Про се 
лянське (фермерське ) господарство» від 20 грудня 1 99 1  року5, 
« Про колективне сільськогосподарське підприє мство» від 1 4  лю
того 1 992 року6 та ін ші важли ві нормати вно -п равові акти ,  я кі 

1 Про форми власності на землю: Закон Украіни від ЗО січ. 1 992 р. № 2073-Xll  
// Відомості Верховноі Ради Украіни.  1 992. № 1 8. Ст. 225. Закон втратив чин
ність на підставі Закону від 1 1  грудня 2003 р. № І 377- IV // Відомості Верховноі 
Ради Украіни .  2004. № 1 5. Ст. 228. 

2 Про власність: Закон Украіни від 7 лют. 1 99 1 р. № 697-Xll  // Відомості Вер
ховноі Ради Українськоі РСР. 1 99 1 .  № 20. Ст. 249. Закон втратив чинність на 
підставі Закону від 27 квітня 2007 р. № 997-V // Відомості Верховноі Ради 
Украіни .  2007.  № 33.  Ст. 440. Втрата чинності Закону «Про власність» пов'яза
на із закріпленням його основних положень у Цивільному кодексі Украіни.  

3 Про підприємства в Украіні: Закон України від 27 берез. 1 99 1  р. № 887-Xl l 
// Відомості Верховноі Ради Українськоі РСР. 1 99 1 .  № 24. Ст. 272. Закон втра
тив чинність на підставі Господарського кодексу Украіни від 1 6  січня 2003 р. 
№ 436- IV // Відомості Верховноі Ради Украіни .  2003.  № 1 8 , 1 9- 20, 2 1 - 22.  
Ст. 1 44. 

4 Про господарські товариства: Закон Украіни від 1 9  верес. 1 99 1 р. № 1 576-Xll 
// Відомості Верховноі Ради Украіни .  1 99 1 .  № 49. Ст. 682. Закон є діючим, за 
винятком ст. ст. 24- 49 глава І ,  які втратили чинність у частині, що стосується 
акціонерних товариств, на підставі Закону Украіни «Про акціонерні товари
ства» від 1 7  вересня 2008 р. № 5 1 4-VI // Відомості Верховноі Ради Украіни.  
2008.  № 50- 5 1 .  Ст. 384. 

5 Про селянське (фермерське) господарство: Закон Украіни від 20 груд. 
1 99 1 р. № 2009-ХІ І // Відомості Верховноі Ради Украіни.  1 992. № 1 4. Ст. 1 86 .  
Закон втратив чинність на підставі Закону Украіни « Про фермерське госпо
дарство» від 19 червня 2003 р. № 973- IV // Відомості Верховноі Ради Украіни. 
2003. № 45. Ст. 363. 

6 Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон Украіни від 
1 4 лют. 1 992 р. № 2 1 1 4-ХІ І // Відомості Верховноі Ради Украіни .  1 992. № 20. 
Ст. 272. Закон є чинним, проте колективні сільськогосподарські підприємства 
припинили своє існування у зв'язку з іх реорганізацією на підставі указу Пре
зидента Украіни « Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування 
аграрного сектора економіки» від З грудня 1 999 р. № 1 529/99 // Офіційний віс
ник України .  1 999. № 49. 
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відкрил и прин ципово нови й п ідхід до регулювання усієї систе 
м и економічн их відносин , включаючи й аграрний сектор. Про
те реформаторські перетворення насам перед стосуються відно 
син власності на землю ,  тобто володіння , користування та роз
поряджен ня землею як основного засобу виробництва у сіл ьсь
кому гос подарстві та ін шим и природним и ресурсам и , що ви
користовуються у сільсько госп одарському виробництві , та ви
користання землі як просторового базису для розташування 
будь-яких об 'є ктів на земній поверхні. 

Коло господарю юч их суб 'єктів у сіл ьс ькому господарстві 

значно розширилося завдяки появі нових організаційно -право 
вих форм і видів агровиробників .  Сфера аграрного зако нодав
ства мала охо п ити правове регул ювання діяльності п риватних, 
комунал ьних і державн их п ідприємств ,  сп ільн их п ідприєм ств, 
агрофірм та агрохолди нгів ,  усіх видів сіл ьськогосподарських ко
оперативів ,  фермерських і особистих селянських госп одарств, 
сільськогос подарських акціонерн их товариств і товариств з об
меженою відповідальністю , приватно-орендн их підприємств та 
їх об'єднан ь, різноманітних агроасоціацій і агроспілок та інших 
агрогосподарських утворень і формувань. Така різноманітність 
суб 'єктів аграрного права була обумовлена реал ьни м запрова
дженням різних форм власності та розш ире нням організаційно
правових форм господарювання на земл і . Проте незалежно від 
орган ізаційно-правових форм свого утворення та правових форм 
влас ності свого існування всі разом во н и утворювал и систему 
суб'єктів - товаровиробників сіл ьськогосподарської продукції. 

Сл ід зауважити , що со ціал ьно-економ ічні та громадсько 
пол ітичн і умо в и ,  в яких здійсн ювалася аграрно -земел ьна ре 
форма ,  бул и надзвичайно несприятл и в им и ,  складн им и і не 
одноз начним и .  Економ ічна кри за, що охо пила майже всі сфе
ри сус піл ьно го життя , при водила до застосування терм інових і 

недостатн ьо виважен их заході в. До того ж навколо питань ре 
форм ування аграрних і земельн их відносин тривалий час точи
л ася гостра боротьба різн их п огляді в і пропози ці й . З вичай но,  

зе мельні відносини є серцевиною аграрної політи ки держави , а 
їх реформування й удоско нал ення, перш за все , має відповідати 
інтересам селянства. 

Отже ,  набл иження сільсько го працівн и ка як справжн ьо 
го то варовиробн и ка продовол ьчої продук ції до володін ня зе 
мельним и ресурсами й інш и ми засобам и виробн ицтва та й ого 
утвердже н ня я к сам остій ного господаря сл ід розглядати у я ко-
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сті одного з голо вних завдан ь земельної й аграрної реформи . 
Проте за різними і взаємно протилежни м и поглядами зазначене 
завдан ня може досягатись як завдяки реал ізації стародавнього 
принципу «земля має належати тим ,  хто її обробляє» , так і за
п ровадженням економічних, організацій них і правових меха
нізм ів , форм і методів господарювання на земл і з ефективною 
державною п ідтрим кою сіл ьського господарства без приватної 

власності на землю ,  оскільки вона не створена працею людини 
і сусп іл ьним и витратами . Безумовно,  обидві точ ки зору мають 
право на існування , але лише я к наукові погляди з відповідною 
аргументацією,  а завдан ням законодавця є впровадження обра
ного напряму за своєю суверенною волею. 

Складовою сучасної аграрн ої реформ и є реструктуризація 
сільськогосподарських підприємств ,  які раніше були засновані 
на колективній формі власності . Колективна форма власності та 
засновані на ній організаційно-правові форми аграрн их струк
тур за багаторічним и п оказни ками де монструвал и свою мало 
ефекти вну діяльність.  Це в изначило необхідність реформуван ня 
аграрного сектора економіки , а саме - перетворення колектив
них агропідприємств у підприємства, що засновані на при ватній 

власності . Слід зауважити , що колекти вна власність у якості за
конодавчої основи заснування і діяльності госп одарюючих су
б' єктів-підприємств у даний час все ж зберігається у главі 1 0  Го 
сподарського кодексу України від 16  січня 2003 року1 •  

Правовою основою реорганізації та перетворення колектив
них сіл ьськогосп одарських п ідприємств ( КС П )  у різноманітні 
форми п риватних та кооперативних п ідприємств став указ Пре 
зиде нта України « Про невідкладні заходи щодо п рискорення 
реформування аграрного сектора економ іки» від 3 грудня 1 999 
року2•  Метою п резиде нтського указу було забезпечення реаліза
ції державної аграрної політи ки , прискорення реформування та 
розвитку аграрного сектора економіки на засадах при ватної влас 
ності . Відп овідно до указу, реформування колективних сіл ьсь
ко господарських п ідприє мств м ало здійсню вати сь у напряму 
створе ння : приватних сільськогосподарських п ідп риємств ,  які 
підпадають під правовий режим таких п ідприємств ; фермерські 

1 Господарський кодекс України :  від 1 6  січ . 2003 р. № 436- ІУ  // Відомості 
Верховної Ради України. 2003. № 1 8 ,  1 9- 20, 2 1 - 22. Ст. 1 44. 

2 Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сек
тора економіки: указ Президента України від 3 груд. 1 999 р.  № 1 529/99 // Офі
ційний вісник України.  1 999. № 49. 
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господарства, статус яких визначе но законом ;  господарські то 
вари ства, правове стано ви ще яки х визначено законом ; сіл ьсь
когосподарські кооперативи , що функціонують згідно із За
коном України « Про сільськогосподарську кооперацію» 1 ;  при 
ватно -орендні підприємства, які крім власної земельної ділянки 
можуть орендувати землю у інших землевласни ків (фізичн их 
та юридичних осіб , держави і територіал ьної громади ). Указом 
також п ередбачалося формування необхідної інфраструктури 
аграрного р и нку, в то му ч ислі аграрних бірж, оптових р и нків,  
агроторговельних домів,  аукціонів ,  ярмарків,  заготівельних коо
перати вів,  які б забезпечували заготівл ю , переробку і реалізацію 
сільськогосподарської продукції та постачання агровиробникам 
необхідних матеріально -технічних ресурсів. Слід зазначити , що 
переважна біл ьшість реформаторських заходів була реал ізована 
у встановлен і указо м  строки ,  тобто до квітня 2000 року. 

Проте не слід вважати , що реформування аграрних відносин 
на цьому завершилося. Оскільки аграрні перетворення пов 'яза
н і зі структурни ми змінами і оновленням и в усій економічній 

системі країн и , то про цес реформуван ня продовжувався п ро 
тяго м три валого періоду і три ває до теп ерішнього часу. Вона 

зас но вана і забезп ечується таки ми важл иви м и  законодавчи м и  
актами , яким и  є закони України :  « Про особи сте селянське го 
сподарство» від 1 5  травня 2003 ро ку2 ;  « П ро захист прав покупців 
сільськогосп одарських машин» від 5 червня 2003 року3;  « Про 
кооперацію» від 1 0  липня 2003 ро ку'; « Про державну підтримку 
сіл ьського господарства України» від 24 червня 2004 року5; « П ро 
виробни цтво та обіг органічної сільськогосподарської продукції 
та сировини »  від 3 вересня 20 1 3  ро ку6 та інш ими актам и ч и н 
ного законодавства. 

1 Про с ільськогосподарську кооперацію :  Закон Украіни від 17 лип. 1 997 р. 
№ 469/97-ВР // Відомості Верховноі Ради Украіни.  1 997. № 39. Ст. 26 1 .  

2 Про особисте селянське господарство: Закон Украіни від 1 5  трав. 2003 р. 
№ 742-IV // Відомості Верховноі Ради Украіни. 2003 . № 29. Ст. 232. 

3 Про захист прав покупців сільськогосподарських м.�шин: Закон Украіни 
від 5 черв. 2003 р. № 900- IV // Відомості Верховноі Ради Украіни .  2003 . № 38. 
Ст. 3 1 5 . 

4 Про кооперацію: Закон Украіни від 1 О лип. 2003 р. № І 087- IV // Відомості 
Верховноі Ради Украіни.  2004. № 5. Ст. 35 .  

5 Про державну підтримку сільського господарсmа Украіни:  Закон Украіни 
від 24 черв. 2004 р. № 1 877-IV // Відомості Верховноі Ради Украіни.  2004. № 49. 
Ст. 527. 

6 Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукціі та си
ровини: Закон Украіни від 3 верес. 20 1 3  р. № 425-VI I // Відомості Верховноі 
Ради Украіни .  20 14 .  № 20- 2 1 .  Ст. 72 1 .  
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Таким чином , можна визначити декілька складових аграрної 
реформи : про веден ня земел ьн ої реформи ; перетворенн я  май 
нових відносин власності в агропромисловому ком плексі ;  утво 
рен ня в про цесі зм ін и  майнових і земельних відносин нових 
суб ' єктів гос подарської діял ьності , найбільш адаптованих до 
ринкових умов; формування аграрного ринку і ринкової інфра
структури в аграрному секторі економіки ; визначення і застосу
вання державних важелів п ідтр и мки розвитку підприємни цтва 
на селі . Зазначені ринкові перетворе н ня сприял и утворенню 
конкурентоспроможного аграрного сектора економ іки ,  яки й за
без печує продовольчу безпеку країни та соціальну стабільність 
в сусп ільстві , що наглядно демонструє вітчизняне сільське го 
сподарство .  

3 . 2 .  Правове регулювання паювання земель 
сільськогосподарських підприємств 

Реформування земельних відносин й аграрних підприємств 

завжди було складним і проблематичним у світовій практи ці 
економічного розвитку. Складними і суперечливими вони вия
вилися й у сучасній Українські й  державі . Реформування земель
н их відносин сільськогосподарських підприємств та орган ізацій 
Україн и  відбувал ося у ко нтексті загальнодержавної земел ьної 
реформи ,  яка роз почалася з прийняттям постано ви Верховної 
Ради Української РСР « Про земел ьну реформу» від 1 8  грудня 
1 990 року. Ци м  нормативн о-правови м  актом парламент оголо 
сив,  що з 15  березня 1 99 1  року, тобто з набуттям ч и нності Зе
мельним кодексом Української РС Р 1990 року, всі землі країни 
є об' єктами земельної реформ и .  

Одним з основн их напрямів реформування земельних відно
син у агро про м исло вому ком пл ексі було зді йснення привати 
зації земель сільськогосподарських підприємств та організаці й , 
а саме передачі земель із державної власності у приватну влас
ність громадян .  Таким чином, дотримувався головн ий принци п 
реформування земельних відноси н у сіл ьськогосподарській сфе 
рі :  передача зе мл і у власність тим ,  хто її обробляє . Однак здійс
нення приватизації зем ел ь сіл ьс ькогос подарських п ідприємств 
та організаці й  не передбачало безпосередн ю передачу цих зе 
мель у приватну власність громадян .  Законодавством було вета-
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новлено поетап ни й процес приватизації земел ь п ідприємств і 
організацій агропромислового комплексу. 

На початковому етапі  реформування земельних відносин 
були прийняті окремі нормативно-правові акти, які склали пра
вову основу реформування земельних відносин у сільському го
сподарстві .  До них, зокрема, слід віднести закони України « Про 
селянське (фермерське) господарство» від 20 грудня 1 99 1  року, 
« Про форми власності на земл ю» від 30 січня 1 992 року, « Про 
колективне с ільськогосподарське п ідприємство» від 1 4  лютого 
1 992 року, « Про внесення змін і доповнень до Земельного ко 
дексу Української РСР» від l 3  березня 1 992 року з одночасним 
прийняттям Верховною Радою України постанови « Про приско
рення земельної реформи» .  Зазначеними актами законодавства 
було здійснено законодавче закріплення колекти вної та при
ватної власності на землю.  Запровадження зазначених форм 
власності на землю привело до прояву зацікавленості та при 
тягнення у процес реформування земельних відноси н великої 
кількості сільськогосподарських підприємств і організацій та їх 
працівників. 

Наступ н и м  етапом у процесі забезпечення приватизації 
сільськогосподарських угідь було здійснення паювання земель 
сільськогосподарських п ідприємств та організацій .  Нормативну 
базу цього процесу склали :  указ П резидента України « Про не
відкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфе
рі сільськогосподарського виробництва» від 1 0  листопада 1 994 
року 1 ,  указ Президента України « Про порядок паювання земель, 
переданих у колективну власність сіл ьськогосподарським п ід
приємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року2 , постанова 
Кабінету М іністрів України «Про затвердження форми сертифі
ката на право на земельну частку (пай ) і зразка Книги реєстра
ції сертифікатів на право на земельну частку (пай)» від 12 жовт
ня 1995 року3 та інші правові  акти . 

1 Про невідкладні заходи щодо прискорен ня земельної реформи у сфері 
сільськогосподарського виробництва: указ Президента України від l О листоп. 
1 994 р. № 666/94. Указ втратив чинність, крім ст. З ,  на підставі указу Прези
дента від 20 липня 2007 р. № 650/2007 // Офіційний вісник Президента Укра
їни . 2007. № 2 1 .  Ст. 420. 

2 Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільсь
когосподарським підприємствам і організаціям:  указ Президента України від 
8 серп. 1 995 р. № 720/95 // Голос України .  1 995.  № 1 52. 

3 Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і 
зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай): по-
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Відповідно до п .  2 указу Президента України « Про невід
кладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері 
сільськогосподарського виробництва» місцевим радам за участю 
Держкомзему України пропонувалося вжити заходів щодо при
скорення безо платної передачі у колективну власність земель 
колекти вним сільськогосподарським п ідприємствам , сільсько
господарським кооперативам , сільськогосподарським акціонер
ним товариствам , у тому числі створеним на баз і  радгоспів та 
інших державних сільськогосподарських п ідприємств,  трудові 
колективи яких виявили бажання одержати землю у власність. 
Згідно з п. 1 указу Президента України « Про порядок паюван
ня земель, переданих у колективну власність сільськогосподар
ським підприємствам і організаціям»,  паюванню підлягали сіль
ськогосподарські угіддя, передані у колективну власність сіль
ськогосподарським під приємствам , сільськогосподарським ко
оперативам , сільськогосподарським акціонерним товариствам, 
та інших державних сільськогосподарських підприємств. 

Паювання земель радгоспів та інших державних сільського
сподарських п ідприємств здійснювалося після перетворення їх 
у колективні сільськогосподарські підприємства. Паювання зе
мель передбачало визначення розміру земельної частки ( паю ) 
у колективній власності на землю кожного члена колективного 
с ільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського 
кооператив� сільськогосподарського акціонерного товариства 
без виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) .  

На третьому етапі приватизації земель сільськогосподарських 
підприємств і організацій передбачалося виділення земельних ді
лянок в натурі (на місцевості) ,  яке здійснювалося відповідно до 
вимог зазначених президентських указів та наказу Держкомзему 
України,  Міністерства сіл ьського господарства і продовольства 
України ,  Української академії аграрних наук від 4 червня 1 996 
року, яким затверджувалися Методичні рекомендації щодо по
рядку передачі земельної частки (паю ) в натурі із земель ко
лективної власності членам колективних сільськогосподарських 
підприємств і організацій 1 •  

станова Кабінету Міністрів України від 1 2  жовт. 1 995 р. № 80 1 // Зібрання по
станов уряду України .  1 996 . № 2.  Ст. 63. 

1 Наказ втратив чинність на підставі наказу Державного комітету України по 
земельних ресурсах від 8 листопада 2005 р. № 34 1/6 1 6/1 04 // Землевпорядний 
вісник. 2005.  № 4. 
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Паювання земель передбачало визначення розміру земельної 
частки (паю) в колективній власності на землю кожного члена 
сільськогосподарського п ідприємства. Право на земельну част
ку (пай) мали всі члени та пенсіонери колективних сільського
сподарських п ідприємств ,  сільськогосподарських кооперативів, 
с ільськогосподарських акціонерних товариств . При паюванні 
земель встановлювалось, що вартість і розміри земельних часток 
(паїв) в умовних кадастрових гектарах всіх членів п ідприємства, 
кооперативу, товариства є рівни м и .  Вартість земельної частки 
(паю) для кожного п ідприємства, кооперативу, товариства ви
значалася виходячи з грошової оцінки переданих у колективну 
власність сільськогосподарських угідь, що обчислювалося за ме
тодикою грошової оцінки земель, затвердженої Кабінетом Мі
ністрів України .  Розмір земельної частки (паю)  в умовних ка
дастрових гектарах визначався виходячи із вартості земельної 
частки (паю) і середньої грошової оцінки одного гектара сільсь
когосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу чи 
товариства. Розміри земельного паю обчислювалися комісіями , 
що створювались на п ідприємствах, у кооперативах чи товари
ствах із числа їх працівників, та затверджувалися райдержадмі
ністраціями , які видавал и громадянам сертифікати на земель
ний пай . 

Разом із тим зазначеними законодавчими актами встановлю
валось, що кожний член колективного сільськогосподарського 
підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільського
сподарського акц іонерного товариства мав право безперешкод
но вийти з нього та одержати безкоштовно у приватну влас
ність свою частку землі (пай ) у натурі (на м ісnевості ) ,  що за
свідчується державним актом на право приватної власності на 
землю. Власникам земельних ділянок було надано право добро
вільно створювати на базі належних їм земельних ділянок спіль
ні  сільськогосподарські підприємства, акціонерні та інші го 
сподарські товариства, кооперативн і п ідприємства і організації, 
а також передавати ділянки у спадщину, дарувати , обмінювати , 
надавати в оренду і продавати громадянам України без зміни ці
льового призначення земельних ділянок. 

Граничний розмір загальної площі земельної ділянки , що міг 
знаходитись у приватній власності громадянина, не мав переви
щувати норми , встановлені Земельним кодексом України . У разі 
виходу власника земельної частки (паю) з колективного сіль
ськогосподарського п ідприє мства, сільськогосподарського ко-
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оперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства за 
його заявою здійснювалося відведення земельної ділянки в на
турі та видавався державний акт на право приватної власності 
на земельну ділянку. Після видачі громадянам державного акта 
на право приватної власності на земельну ділянку сертифікат на 
земельну частку (пай) втрачав юридичне значення і повертався 
до районної державної адміністрації. 

Протягом 1 992- 2000 років майже всі сільськогосподарські 
підприємства України отримали землю у колективну власність, а 
їх працівники, у тому числі пенсіонери,  які раніше працювал и  в 
них і не втратили зв'язків з підприємством , - право на земель
ну частку (пай) .  Відповідно до указу Президента України « Про 
невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного 
сектора економіки» від 3 грудня 1 999 року, виданого з метою за
безпечення реалізації державної аграрної політики,  прискорення 
реформування та розвитку аграрного сектора економіки на заса
дах приватної власності , переважна більшість таких підприємств 
була реорганізована у сільськогосподарські підприємства ринко
вого типу (приватні підприємства, товариства з обмеженою від
повідальністю, фермерські господарства), які у даний час здій
снюють свою діяльність на  засадах приватної власності . 

Реформування колективних сільськогосподарських підпри
ємств на засадах приватної власності на землю та майно мало 
проводитися шляхом забезпечення всім членам колективних 
сільськогосподарських підприємств права вільного виходу з 
цих п ідприємств із земельними частками (паями )  і майнови м и  
паями та створення н а  їх основі приватних (приватно-оре нд
н их) підприємств, фермерських господарств, господарських то
вариств,  сільськогосподарських кооперативів та інших суб'єктів 
господарювання, заснованих на приватній власності . Зазначений 
указ Президента України був спрямований на становлення ре
ального і повноправного власника землі та засобів виробництва, 
а також на запровадження ефективних форм господарювання на 
засадах приватної власності на землю та майно. 

З прийняттям Земельного кодексу України 25 жовтня 200 1 
року у ньому закріплені аналогічні умови  і порядок паювання 
та приватизації земель державних і комунальних сільського 
сподарських підприємств Так,  за ст. 25 чинного Земельного ко
дексу при приватизації земель державних і комунальних сільсь
когосподарських п ідприємств , установ та організацій земельні 
ділянки передаються працівникам цих підприємств, установ та 
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організацій ,  працівни кам державних та комунальних закладів 
освіти , культури ,  охорони здоров'я ,  розташованих на території 
відповідної ради, а також пенсіонерам з їх числа з визначенням 
кожному з них земельної частки (паю) .  Рішення про привати 
зацію земель державних і комунальних сільськогосподарських 
підприємств, установ та організацій приймають органи вико
навчої влади або органи місцевого самоврядування за клопотан
ням працівників цих підприємств ,  установ та організацій .  Зем
лі  у приватну власність працівникам зазначених підприємств та 
працівникам закладів освіти , культури ,  охорони здоров'я,  а та
кож пенсіонерам з їх числа передаються безоплатно. 

Площа земель, що передаються у при ватну власність, ста
новить різницю між загальною площею земель, що перебували 
у постійному користуванні сільськогосподарських п ідприємств ,  
установ та  організацій , і площею земель, як і  залишаються у 
державній чи комунальній власності (лісогосподарського при 
значення, водний фонд, резервний фонд). Загальний розмір 
обчисленої для приватизації площі сільськогосподарських угідь 
поділяється на загальну кількість осіб , які мають право на при
ватизацію зазначених земель. Вартість і розміри в умовних када
стрових гектарах земельних часток (паїв) працівників відповід
них підприємств, установ і організацій та пенсіонерів з їх чис
ла є рівними.  Розміри земельних ділянок, що виділяються для 
працівників та пенсіонерів з їх числа, які проживають у сільсь
кій місцевості або селищах м іського типу, не можуть перевищу
вати норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам , 
встановлених законом для ведення особистого селянського го
сподарства. 

Внутрігосподарські шляхи , господарські двори , полезахис
ні  л ісосмуги та інші захисні насадження , гідротехнічні спору
ди , водойми тощо можуть бути відповідно до Земельного ко 
дексу передані у власність громадян, сільськогосподарських п ід
приємств, установ та організацій , що створені колишніми пра
цівниками державних і комунальних сільськогосподарських під
приємств, установ та організацій .  Органи виконавчої влади або 
органи м ісцевого самоврядування у процесі приватизації ство
рюють резервни й фонд земель у розмірі до 1 5  % площі усіх 
сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуван
ні  відповідних підприємств, установ та організацій . 

В ході реформування земельних відносин в агропромислово
му комплексі країни право на земельну частку (пай ) одержали 
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6,9 1 млн громадян, з я ких 6 ,82  млн (98 , 6  % )  отримали сертифі
кати на земельну частку (пай ) .  Оформлено та видано державних 
актів на право власності на землю 6 , 1 9  млн, що складає 9 1  % 
від числа громадян , які отримали сертифікати на земельну част
ку (пай) .  За даними Держгеокадастру України на 1 січня 20 1 5  
року с ільськогосподарські землі складали 42 73 1 ,5 тис .  га , що 
дорівнювало 70, 8  % .  Державна та комунальна власність на зем
л і  сільськогосподарського призначення переважно розпайована 
і приватизована. За даними державного обліку земель у при
ватній власності перебувало 30 ,56 млн га, що складало 73 ,4 % від 
загальної площі сільськогосподарських земель. 

3 . 3 . Правові засади приватизації майна 
в агропромисловому комплексі 

В умовах переходу до ринкової системи господарювання 
важливим засобом забезпечення приватної власності є прива
тизація державного майна. Загальні правові засади приватизації 
державного майна складаються із законів України « Про при 
ватизацію державного майна}> від 4 березня 1 992 року 1 ,  « Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу привати
зацію)» від 6 березня 1 992 року2, « Про приватизаційні папери» 
від 6 березня 1 992 року3, « Про при ватизацію державного жит
лового фонду}> від 1 9  червня 1 992 року4, « Про перелік об'єктів 
права державної власності , що не підлягають приватизації}> від 
7 липня 1 999 року5, « Про особливості приватизації об 'єктів не
завершеного будівництва}> в ід 1 4  вересня 2000 року6 та інших 
законодавчих актів. 

1 Про приватизацію державного майна: Закон Украіни від 4 берез. 1 992 р. 
№ 2 1 63-ХІ І // Відомосrі Верховноі Ради Украіни .  1 992. № 24. Ст. 348. 

2 Про приватизацію невеликих державних підприсмств (малу приватизацію):  
Закон Украіни від 6 берез. 1 992 р. № 2 1 7 1 -ХІ І // Відомосrі Верховноі Ради 
Украіни.  1 992. № 24. Ст. 350. 

3 Про приватизаційні папери: Закон Украіни від 6 берез . 1 992 р. № 2 1 73-ХІ І 
// Відомосrі Верховноі Ради Украіни.  1 992. № 24. Ст. 352. 

4 Про приватизацію державного житлового фонду: Закон Украіни від 19 черв. 
1 992 р. № 2482-Х І І  // Відомосrі Верховноі Ради Украіни .  1 992. № 36. Ст. 524. 

5 Про перелік об'скrів права державної власносrі, що не підлягають привати
зації: Закон Украіни від 7 лип. 1 999 р. № 847-XIV // Відомосrі Верховноі Ради 
Украіни.  1 999. № 37. Ст. 332. 

6 Про особливосrі приватизації об'скrів незавершеного будівництва: Закон 
Украіни від 14 верес. 2000 р. № 1 953- 1 1 1  // Відомосrі Верховноі Ради Украіни .  
2000. № 45 .  Ст. 375. 
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Відповідно до ст. 1 Закону України « Про при ватизацію дер
жавного майна» , приватизація визначається як відчужен ня май
на, що перебуває у державній власності , на користь фізичних 
та юридичних осіб , тобто йдеться про роздержавлення майна. 
У ст. 5 зазначеного Закону визначається, що до об'єктів дер
жавної власності, що п ідлягають приватизації, належать: май 
но підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів,  
які є єдиними (цілісними) майновими комплексами;  об'єкти не
завершеного будівництва та законсервовані об'єкти ; акції (част
ки, паї), що належать державі у май ні юридичних осіб .  

Законом України « Про перелік об'єктів права державної влас
ності , що не підлягають приватизації» визначено коло майнових 
об'єктів та комплексів, які не п ідлягають приватизації. До них 
належать майно і майнові комплекси підприємств з лісовіднов
лення , лісорозведення та охорони лісу, сортовипробувальні стан
ції, дільни ці та інші організації з експертизи сортів рослин,  стан
ції хімізації сільського господарства, науково-дослідні ,  конструк
торсько-технологічні та проектні інститути , окремі публічні ак
ціонерні товариств, майно і майнові комплекси підприємств, що 
виготовляють спирт, вино, лікеро-горілчані вироби тощо. 

Безумовно, приватизація державного майна в агропромисло
вому комплексі здійснюється на підставі загального законодав
ства про приватизацію, з урахуванням особливостей аграрного 
законодавства. Законодавчим актом,  що передбачає особливості 
приватизації державного майна в сільському господарстві ,  є За
кон Україн и «Про особли вості приватизації майна в агропро
мисловому комплексі» 1 •  Він регламентує умови і порядок при 
ватизації п ідприємств, для яких основними видами діяльності 
є виробництво сільськогосподарської продукції, продукції риб
ного та лісового господарства, переробка та реалізація виробле
ної ними продукції, виконання робіт і надання послуг сільсь
ко господарським товаровиробн икам тощо . Перелік  таких під
приємств затверджений постановою Кабінету М іністрів Укра
іни « Про підприємства, що приватизуються з урахуванням осо
бливостей ,  визначених законодавство м для агропромислового 
комплексу» від 1 2  червня 1 996 року2 • 

1 Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі :  Закон 
України від 1 0 лип.  1 996 р. № 290/96-ВР // Відомості Верховної Ради України .  
1 996. № 41 .  Ст. 1 88.  

2 Про підприсмства, що приватизуються з урахуванням особливостей, визначе
них законодавством для агропромислового комплексу: постанова Кабінету Мі-
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В Законі України « Про особли вості при ватизації майна в 
агропромисловому комплексі» відрізняється здійснення при
ватизації майна державних с ільськогосподарських підприємств 
та несільськогосподарських п ідприємств. Законом також вста
новлюються особливості приватизації майна підприємств окре
мих галузей в агропромисловому комплексі .  

Приватизація майна державних сільськогосподарських 
підприємств здійснювалася шляхом перетворен ня їх у ко
лективні сільськогосподарські підприємства або у відкриті ак
ціонерні товариства за рішенням загальних зборів (зборів упо
вноважених) .  Це  в основному стосувалось майна радгоспів та 
інших державн их сільсько господарських п ідприємств. І хоча 
масова приватизація майна та майнових комплексів таких під
приємств давно проведена, періодично виникає потреба у за
стосуванні вимог законодавства. 

Працівникам підприємства, що приватизується , безоплатно 
надається частка державного майна (акцій) ,  розмір якої визна
чається як добуток вартості майна, що припадає на члена ко
лективного сільськогосподарського підприємства по області ,  на 
кількість працівників підприємства, що приватизується , та при
рівняних до них осіб . Безоплатна передача частки державного 
майна провадиться при перетворенні в процесі приватизації 
державних сільськогосподарських п ідприємств . Розподіл без
о платно переданого майна (акцій) між працівниками здійсню 
ється відповідно до трудової участі за рішенням загальних збо
рів (зборів уповноважених).  

Приватизація частки державного майна, що залишилася піс
ля безоплатної його передачі ,  здійснюється за приватизаційні 
майнові сертифікати . Право на першочергове придбання цього 
майна за приватизаційні майнові сертифікати мають працівни
ки даного підприємства та прирівняні до них особи.  Право на 
придбання майна на пільгових умовах за приватизаційні  май
нові  сертифікати мають також члени сімей трудового колективу 
даного підприємства, які проживають разом з ним и,  та особи ,  
зайняті у соціальній сфері н а  селі .  Якщо п ісля реал ізації чле
нами трудового колективу та прирівняними до них особами їх 
права на безо платну при ватизаці ю частки майна зал и шається 
частка державного майна, то вона приватизується на загальн их 
підставах відповідно до законодавства. 

ністрів України від 12 черв. 1 996 р. № 638 // Урядовий кур'ср. 1 996. 26 верес. 
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Приватизація майна державних сільськогосподарських п ід
приємств, що були створені на базі міжгосподарських п ідпри 
ємств, заснованих колгоспами і радгоспами без викупу держа
вою їх майна, які за період своєї діяльності не одержували бюд
жетних коштів для придбання основних фондів і будівництва, 
здійснюється перетворенням їх у відкриті акціонерні товариства 
з наступ ною безоплатною передачею акцій цих товариств за
сновникам міжгосподарського підприємства. У разі використан 
ня бюджетних коштів на зазначені цілі створена за їх рахунок 
частка майна приватизується у наведеному вище порядку. По
ложення про порядок приватизації майна державних сільського
сподарських п ідприємств, а також заснованих на їх базі оренд
них п ідприємств затверджене наказом Фонду державного май 
на України від 1 7  серпня 2000 року • .  

Приватизація майна державних несільськогосподарсь
ких підприємств в агропромисловому комплексі в основ
ному стосується підприємств харчової промисловості , які пере
робляють сільськогосподарську сировину, борошномельно-кру
п 'яної та комбікормової промисловості , а також сервісних, буді
вельних, фірмових торговельних та інших несільськогосподарсь
ких п ідприємств і організацій, що виконують роботи і надають 
послуги сільськогосподарським товаровиробни кам незалежно 
від вартості об'єктів приватизації. Іх приватизація здійснюється 
шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства згідно 
з Положенням про план приватизації несільськогосподарських 
підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвер
дженим вказаним наказом Фонду державного майна України . 
При цьому має зберігатися профіл ьний напрямок діяльності , 
технологічна єдність виробництва та цілісність майнових ком
плексів і технологій,  а сільськогосподарська спеціалізація має 
зберігатися не менше 10  років.  

П раво на пільгове придбання акцій за номінальною варті 
стю мають працівники підприємств, що приватизуються . Пра
цівники сільськогосподарських п ідприємств мають право на 
п ільгове придбання акцій за приватизаційні  майнові сертифі
кати , а також за власні кошти і компенсаційні  сертифікати в 
розмірі , що не переви щує половини вартості при ватизаційних 
майнових сертифікатів. До працівників п ідприємств, що прива-

1 Про заnюрдження положень з питань приватизації майна в агропромисло
вому комплексі :  наказ Фонду державного майна Украіни від 17 серп .  2000 р. 
№ 1 7 1 8  // Офіційний вісник Украіни .  2000. № 40. Ст. 1 724. 
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тизуються , також прирівнюються : особи ,  які вийшл и  з цих під
приємств на пенсію , звільнені  у зв'язку із скороченням штатів 
і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах; 
особ и ,  які мають право відповідно до чинного законодавства 
повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві;  
інваліди, звільнені за станом здоров'я у зв'язку з професійним 
захворюванням . 

Недержавним сільськогосп одарським п ідприємствам, до 
яких відносяться колективні сільськогосподарські підприємства, 
спілки селян, спілки кооперативів, акціонерні товариства, фер
мерські господарства та інші суб'єкти недержавних форм влас
ності , передається безоплатно 5 1  % акцій підприємств, що при
ватизуються , у тому числі розміщення приватизаційних майно
вих сертифікатів, а також власних коштів і компенсаційних сер
тифікатів працівників відповідних сільськогосподарських під
приємств і прирівняних до них осіб через довірчі товариства, 
створені в колективах товаровиробників .  У плані приватизації 
підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину 
та виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським 
товаровиробникам , передбачається відповідна квота для діючих 
державних сільськогосподарських підприємств для подал ьшої 
передачі відповідної частки після їх приватизації та розміщення 
приватизаційних майнових сертифікатів їх працівників.  

Недержавні сільськогосподарські п ідприємства різних ор
ганізаційно -правових форм господарювання мають право на 
придбання акцій за номінальною вартістю в межах зазначених 
квот у разі, коли трудові колективи підприємств, що приватизу
ються, сільськогосподарські товаровиробники та прирівняні до 
них особи не викуп или акції в межах установлених квот. Якщо 
підприємства, які приватизуються, не мають договірних зв'язків 
із сільськогосподарськими підприємствами ,  фермерськими го
сподарствами тощо, визначення переліку сільськогосподарських 
товаровиробн иків, які залучаються на пільгових умовах до уча
сті в приватизації підприємств, та квоти для придбання ними 
акцій передбачаються в плані приватизації підприємства за про
позиціями  цих підприємств і державних органів управління у 
галузі сільського господарства та продовольства в залежності від 
сфери діяльності п ідприємств. 

Розподіл акцій м іж державними,  колекти вними  та іншими 
сільськогосподарськими п ідприємствами здійснюється пропор
ційно до обсягів сировини , зданої на об 'єкт приватизації, ви-
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конаних робіт і наданих послуг у середньому за п 'ять років ,  що 
передують року приватизації, а ті, що існують менше п 'яти ро
ків, - за весь час їх діяльності . Акції, я кі не були викуплені 
на пільгових умовах протягом року з дня початку їх продажу, 
реалізуються на загальних засадах відповідно до чинного зако
нодавства. 

Особливості приватизації майна в окремих галузях 
сільського господарства. Приватизація майна сільськогоспо
дарських підприємств, які с пеціалізуються на вирощуванні ба
гаторічних насаджень (хміль, ефіроолійні та лікарські рослини),  
здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні то
вариства. При цьому акції на суму вартості зазначених багато
річних насаджень тимчасово залишаються у власності держави 
у розмірі не менше 25 % .  

При ватизація майна державних сільськогосподарських під
приємств, що виробляють вино та інші алкогольні напої, здійс
нюється перетворенням їх у відкриті акціонерні товариства із 
збереженням у власності держави майна структурних п ідрозді
лів із виробництва готових алкогольних напоїв. При цьому дер
жавний орган приватизації при ймає рішення про перетворення 
цього підприємства в акціонерне товариство на умовах і в по
рядку, передбачених чинни м  законодавством .  

Приватизація майна державних сільськогосподарських під
приємств , які  перебувають у зоні гарантованого добровільного 
відселення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній елек
тростанції та  в зонах відселення у зв 'язку з державними і гро
мадськими потребами,  незалежно від джерел його придбання , 
здійснюється шляхом їх перетворення у колект.ивні сільського
сподарські підприємства з безоплатною передачею майна пра
цівникам цих підприємств. Я кщо відселення у визначені стро
ки не проведено відповідними державними органами ,  то гро
мадяни, які проживають у зоні відселення і зазнали обмежень у 
правах землекористування та користування жилими приміщен
нями , мають право на одержання грошової компенсації в роз
мірах та у порядку, визначених Кабінетом Міністрів України .  

Приватизація майна дослідних господарств, експеримен
тальних виробництв, проектно-конструкторських та інших під
приємств, підпорядкованих навчальним та науково-дослідним 
установам , радгоспів-технікумів здійснюється за погодженням 
з Кабінетом Міністрів України шляхом перетворення їх в ак
ціонерні товариства. При цьому частка державного майна (ак-
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цій) ,  що тимчасово залишається в державній власності , має ста
новити не менше 5 1  % загальної вартості майна. 

Приватизація майна рибних господарств (рибокомбінатів , 
рибоводно-меліоративних станцій , нерестово-виросних риб
ницьких господарств) ,  які спеціалізуються на вирощуванні  
рибо-посадкового матеріалу та  риби у ставках, басейнах, ли
манах та інших внутрішніх водоймах, здійснюється шляхом пе
ретворення їх у колективні господарства або в акціонерні то
вариства. При цьому має забезпечуватися технологічна єдність 
виробництва та цілісність майнових комплексів. Приватизація 
рибогосподарських державних п ідприємств (рибгоспів) здійс
нюється на основі Положення про порядок приватизації май 
н а  п ідприємств і організацій рибної галузі ,  затвердженого на
казом Фонду держмайна України і Міністерства аграрної по
літики України від 1 2  вересня 2000 року1 •  При цьому в планах 
приватизації зазначених п ідприємств та організацій комісією 
з приватизації визначається пакет акцій розміром 25 або 50 % 
статутного фонду плюс одна акція відповідного відкритого ак
ціонерного товариства, який тимчасово терміном на 3 роки , за
лишається у власності держави . 

Об'єкти незавершеного будівництва агропромислового ком
плексу, які не  були приватизовані  відповідно до законодавства 
України з п итань приватизації, можуть передаватися органа
ми приватизації сільськогосподарським п ідприє мствам (у тому 
числі недержавним)  для завершення їх будівництва з наступним 
пріоритетним правом викупу працівниками зазначених п ідпри
ємств частки державного майна цих об'єктів .  Детальн іше по
рядок приватизації зазначених об 'єктів регламентовано Поло
женням про порядок приватизації об'єктів незавершеного бу
дівництва,  затвердженим наказом Фонду держмайна України 
від 1 1  вересня 2000 року2 • Обов'язковими умовами приватизацїі 
об'єктів незавершеного будівництва є: встановлення строку за
вершення будівництва об 'єкта та забезпечення виконання ви
мог екологічної безпеки й охорони довкілля п ід час добудови 
та введення в експлуатацію. 

1 Положення про порядок приватизації майна підприємств і організацій риб
ної галузі :  наказ Фонду державного майна та М інагрополітики від 1 2  верес . 
2000 р. № 1 898/175  // Офіційний вісник Украіни. 2000. № 40. Ст. 1 7 1 5 . 

2 П оложення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва: 
наказ Фонду державного майна Украіни від 1 1  верес.  2000 р. № 1 894 // Офі
ційний вісник Украіни .  2000. № 4 1 .  Ст. 1 758.  
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Під час приватизації майна державних п ідприємств об'єкти 
соціально-побутового призначення, інженерні мережі та спо
руди комунального господарства,  зокрема, побудовані за кошти 
фонду соціального розвитку, передаються органами приватизації 
у комунальну власність за згодою власників підприємств. При
ватизація часток (паїв) держави у майні підприємств зі змішаною 
формою власності (у тому числі орендні) здійснюється перетво
ренням їх у відкриті акціонерні товариства ,  якщо інше не пе
редбачено їх установчими документами. Державні підприємства 
та підприємства зі змішаною формою власності, сума вартості 
майна яких є недостатньою для формування статутного капіта
лу відкритого акціонерного товариства, приватизуються шляхом 
викупу майна працівниками цих підприємств за приватизаційні 
сертифікати , власні кошти й компенсаційні сертифікати або за 
кошти підприємств зі змішаною формою власності. 

П ідприємства , створені шляхом викупу державного майна, 
зданого в оренду, які мають або мали прямі договірні зв 'язки 
із с ільськогосподарськими товаровиробниками ,  підлягають пе
ретворенню у відкриті акціонерні товариства за рішенням зборів 
учасників товариства. При цьому для продажу сільськогоспо
дарським товаровиробни кам, які є для зазначених підприємств 
або акціонерних товариств постачальниками сировини , спо
живачами робіт і послуг, здійснюється додаткови й  випуск акцій 
та їх продаж для того , щоб загальна їх кількість становила не 
менше 5 1  % статутного фонду. Оплата акцій може здійснювати
ся в порядку взаєморозрахунків між акціонерним товариством 
та сільськогосподарськими підприємствами за здану продукцію 
(виконані роботи, надані послуги) .  Продаж дощtткового випуску 
акцій здійснюється протягом 6 місяців, а кошти, одержані акці
онерним товариством від їх реалізації, спрямовуються на збіль
шення статутного капіталу. 

Закон визначає процедуру приватизації майна державних, 
с ільськогосподарських п ідприємств. Приватизація майна рад
госпів та інших державних сільськогосподарських п ідприємств 
на безоплатній основі здійснюється за спрощеною процедурою.  
Державні органи приватизації створюють комісію з підготовки 
до приватизації у складі керівника (голови комісії) та головного 
бухгалтера підприємства, що приватизується, представників від
повідного державного органу приватизації та органу, уповнова
женого управляти державним майном.  Зазначена комісія роз
робляє план приватизації у місячний термін з дня затвердження 
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її складу. Оцінка майна здійснюється на п ідставі даних балансу 
на початок відповідного року та за результатами останньої по
вної інвентаризації майна підприємства. Проведення аудиту п ід 
час приватизацїі державних сільськогосподарських підприємств 
не є обов'язковим. 

3 . 4 . Сучасн і напрями вдосконалення аграрної реформи 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства відбу
ваються складні процеси та створюються ефективні механізми 
ринкових відносин,  що потребують докорінних змін державної 
соціально-економічної політики . У першу чергу це стосується 
аграрного сектора економіки та розвитку села. Сучасна аграрна 
і земельна реформи являють собою процес удосконалення еко
номічних відносин і організації виробництва в усіх галузях аг
ропромислового комплексу1 • 

Головним напрямом сучасної аграрної та земельної реформи 
мають стати перетворення виробничих відносин у землеробстві 
шляхом приватизації землі ,  засобів виробни цтва, виробленого 
продукту та одержаних доходів . Аграрна реформа стане дієвою 
лише за умови , якщо в ній будуть визначені  не тільки завдання , 
а й всебічно відпрацьовані всі без винятку аспекти перетворень: 
економічні ,  політичні , соціальні ,  правові ,  кадрові ,  екологічні , 
зовнішньоекономічні тощо. 

Уявлення про шляхи розвитку сучасних аграрних відноси н 
виходять з того , що найважливішими складовими сучасної 
аграрної реформи є : вдосконалення структури аграрного ви
робництва та створення нових форм господарювання на сел і ;  
реформування ціноутворення з метою досягнення паритету цін 
на сільськогосподарську продукцію,  промислові засоби вироб
ництва та виробничі послуги ; розв'язання соціальних проблем 
на селі шляхом забезпечення соціальної спрямованості аграрних 
перетворень; створення надійної правової бази для здійснення 
аграрної реформи тощо. 

Нині у чинних актах аграрного законодавства передбачені пе
редумови для істотного прискорення ринкових перетворень на 
сел і шляхом реформування відносин власності на землю, май -

1 Статівка А. М. Правові засади сучасної аграрної реформи в Украіні та роль 
селянина в її проведенні // Науковий вісник Національного університету біо
ресурсів і природокористування Украіни.  20 14.  Вип. 1 97 ,  ч .  І .  С. 45- 55 .  
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но та інші засоби виробництва в аграрному секторі економіки , 
розширення і поглиблення ринкових відносин між усіма су
б'єктами господарювання , створення нових організаційно-пра
вових структур господарювання , нового механізму регулюван
ня аграрних відносин 1 • У законодавчих актах відзначається не
обхідність збереження ,  цілісності господарського використання 
приватними формуваннями земельних та майнових ресурсів на 
основі оренди земельних часток (паїв) ,  що забезпечує іх ефек
тивне використання, а також розвиток соціальної сфери села. 

Важливою умовою проведення аграрної реформи є істот
не вдосконалення правового забезпечення з боку законодавчих 
органів . Наразі правове регулювання аграрних відносин в кра
їні забезпечують законодавчі акти про приватизацію , про пере
творення земельних та майнових відносин, про безперешкодну 
діяльність сільськогосподарських підприємств та аграрн их то
варовиробників, про власницькі засади іх діяльності, про прі 
оритетність соціального розвитку села тощо. 

Проте наукові обrрунтування продовження аграрних пере
творень мають базуватися на об'єктивних економічних законо
мірностях, чільне місце серед яких займають: закон підвищення 
продуктивності праці, закон безперервно зростаючих потреб, за
кон суспільного поділу праці, закон вартості та власності, закон 
грошового обігу тощо. Без врахування зазначених об'єктивних 
факторів у перетвореннях, що здійснюються в агропромисло
вому комплексі, важко розраховувати на швидкі просування та 
позитивні результати. 

Поряд з удосконаленням законодавства важливим є забезпе
чення паритетності у розвитку аграрного і прQмислового сек
торів економіки , усунення перекосів у ціноутворенні на їхню 
продукцію , що негативно впливає на розвиток сільськогоспо
дарського виробництва.  Україні потрібна така аграрна реформа, 
яка б не руйнувала побудоване , а створювала рівні економічні 
та правові умови для всіх сільськогосподарських товаровироб
ників незалежно від форми власності . В умовах побудови пра
вової держави проблема охорони прав та інтересів усіх суб'єктів 
аграрних відносин заслуговує на увагу законодавців , урядовців 
та науковців. 

1 Єрмоленко В. М. Аграрні майнові правовідносини приватних сільського
сподарських підприємств в Україні: автореф. дис . . . .  д-ра юрид. наук: 1 2 .00.06 . 
Харків, 2008.  36 с .  
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Сучасним земельним законодавством позитивно вирішені 
питання безоплатної передачі земельних діля нок громадянам 
у межах визначених норм , передачі земельних ділянок в орен
ду, забезпечення цільового використання земель та зберіган ня 
родючості rрунтів ,  визначен ня та закріплення прав і обов'яз
ків землекористувачів ,  юридичного захисту селянина як влас
ника землі тощо . Одночасно чинний Земельний кодекс України 
200 1 року відкриває шляхи для поглиблення і вдосконалення 
земельної реформи та створення повноцінних ри нкових земель
них відносин. 

Слід зауважити , що земельні перетворення не відбулися без 
необrрунтованих заходів ,  прорахунків, поспішності та інших не
доліків . До них можна віднести наступне:  початковий етап про
ведення земельної реформи був покладений на обласні, районні,  
міські, селищні та сільські ради , які не мали ані відповідних по
вноважень, ані певних засобів для її проведення; тривалий час 
земельна реформа носила не економічний,  а суто адміністратив
ний характер, заснований на спонтанних рішеннях центральних 
органів влади; мали місце прояви ігнорування «консервативно
го» характеру земельних відносин ,  які не піддані швидкому ре
формуванн ю ;  земельна реформа була розпочата без достатньої 
підготовки до її проведення, зокрема, без підготовки кадрово
го забезпечення тощо. Прорахунками юридичного характеру у 
здійсненні земельної реформи слід визнати нестабільність та су
перечливість земельного законодавства. 

Забезпечення належного і поступового розвитку земельних та 
аграрних відносин мають забезпечити стабільний і поступовий 
розвиток суспільства і держави . 
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Розді л 4 

СУБ,ЄКТИ АГРАРНОГО ПРАВА 

4.1 .  Поняття, особливості та класифікація 
суб'

єкті в аграрного права 

У теорії держави і права під суб'єктами права маються на 
увазі індивіди або організації, які на підставі юридичних норм 
можуть бути учасниками правовідносин,  тобто носіями суб 'єк
ти вних прав та обов'язків .  Суб'єктом аграрного права є осо
ба, визначена законодавством, яка наділена сукупністю прав та 
обов'язків , достатніх для забезпечення участі в аграрних пра
вовідносинах. 

Суб 'єктами аграрного права є юридичні особи всіх форм 
власності, громадяни ( іноземні громадяни)  та особи без гро 
мадянства, що господарюють на землі і займаються виробницт
вом , переробкою,  реалізацією сіл ьськогосподарської продукції 
та обслуговуванням сільськогосподарських товаровиробників ,  а 
також державні органи ,  до компетенції яких належить регулю-
вання сільського господарства в Україні .  . 

Передусім суб'єктами аграрного права виступають сільсько
господарські підприємства - фермерські господарства, сільсь
когосподарські кооперативи ,  аграрні господарські товариства, 
приватні (приватно-орендні)  підприємства,  колективні,  дер
жавні та комунальні п ідприємства тощо . Серед фізичних ос іб 
як суб'єктів аграрного права можна назвати громадян , які за
ймаються особистим селянським господарством ,  садівництвом,  
тваринництвом і не здійснюють підприємни цької діяльності , 
адже в протилежному разі вон и як фізичн і особи-п ідприємці 
будуть прирівнюватися у своєму правовому статусі до сільсь
когосподарських підприємств. До суб'єктів агарного права на
лежать і ті суб 'єкти , які не займаються безпосередньо сільсько
господарським виробництвом ,  проте предмет їх діяльності по-
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в'язаний з ним .  Йдеться про різноманітних сервісних агарних 
господарюючих суб 'єктів, які забезпечують сучасну ефективну 
аграрну виробничу діяльн ість - переробні,  заготівельні,  збутові,  
постачальницькі ,  сервісні та інші п ідприємства. 

Суб'єктами аграрного права виступають також органи дер
жавної влади та м ісцевого самоврядування , які здійснюють 
управлінські та організаційно-господарські функції в аграрному 
секторі економіки України ,  а саме : Кабінет М іністрів України ,  
м ісцеві державні адміністрації, органи м ісцевого самоврядуван
ня, Міністерство аграрної політики та продовольства України та 
інші відомчі державні інспекц ії, агентства, управл іння та служ
би тощо. 

Основним предметом діяльності суб 'єктів аграрного госпо
дарювання є виробництво сільськогосподарської продукції. Всі 
інші  види с ільськогосподарської діяльності (в  тому числі пе 
рероблення і реал ізація продукції) мають допоміжний характер. 
Така діяльність спрямована на задоволення економічних, соці
альних та інших потреб їх членів або учасників (акц іонерів).  Ії 
головна мета, як правило, - отримання прибутку. Усі суб'єкти 
аграрного господарювання використовують землі сільськогоспо
дарського призначення, які є основним засобом виробництва, 
та інші природні ресурси .  Тому їх статус формується з урахуван
ням прав і обов'язків,  притаманних власникам та користувачам 
природних ресурсів . 

Виробництво сільськогосподарської продукції (крім тварин
ництва) має сезонний характер і безпосередньо залежить від 
природно-кліматичних умов, в яких здійснюється господарю
вання . З урахуванням цих об 'єктивних виробничих умов зако
нодавство наділяє суб'єктів аграрного господарювання правами 
встановлювати на рівні  локального регулювання режими праці 
й відпочинку, норми праці та оплати праці ,  правила дисципліни 
праці та внутрішнього трудового розпорядку та ін.  

Усі суб'єкти аграрного господарювання із статусом юридич
ної особи мають в ідокремлене майно ,  яке знаходиться на  са
мостійному балансі ,  рахунки в установах банків ,  печатку із сво
їм найменуванням та ідентифікаційним кодом ,  відповідають за 
своїми зобов'язанням и  своїм май ном ,  можуть від свого імені 
набувати та здійснювати майнові та особисті немайнові права, 
мати обов'язки , бути п ози вачами та відповідачам и в суді .  За
сновни ки недержавних с ільськогосподарських підприємств ма
ють відповідні права та обов'язки щодо майна таких п ідпри -
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ємств. На відміну від них, засновники державних і комунальних 
сільськогосподарських підприємств є власниками їх майна. 

Враховуючи, що продовольча безпека держави безпосередньо 
залежить від ефективності та якості господарської діяльності 
с ільськогосподарських п ідприємств, існує потреба в здійснен
н і  особливого державного регулювання сільського господарства 
переважно економічними методами (наприклад, ціноутворення, 
п ільгове кредитування , оподаткування,  страхування, державні  
закупівлі ,  державні заставні операції, економічні санкції, ме
тоди встановлення гарантованих фіксованих цін , державних за
купівельних цін) .  

Класифікацію суб'єктів аграрного господарювання можна 
здійснювати за такими основними критеріями,  зокрема за фор
мою власності , порядком створення, організаційно-правовою 
формою, способом утворення (заснування) та формування ста
тутного капіталу, особливостями правоздатності та виконувани
ми функціями та ін . 

І .  Залежно від форм власності , передбачених законом, в 
Україні можуть діяти сільськогосподарські п ідприємства таких 
видів: приватне (приватно-орендне) п ідприємство ; підприємство 
колективної власності; комунальне п ідприємство ; спільне ко
мунальне п ідприємство ; державне підприємство ; підприємство,  
засноване на змішаній формі власності . Виділяють також іно
земні підприємства, внески до статутного фонду якого станов
лять 1 00 відсотків . Я кщо іноземні внески становлять не менше 
10  відсотків, таке сільськогосподарське підприємство визнається 
підприємством з іноземними інвестиціями.  

2 .  За порядком створення всі  суб'єкти аграрного господа
рюван ня поділяються на юридичних осіб приватного права та 
юридичних осіб публ ічного права. Згідно зі ст. 87 ЦК України , 
юридичні особи приватного права створюються на підставі уста
новчих документів ,  які викладаються п исьмово і підписуються 
всіма учасниками (засновниками) ,  якщо законом не передбаче
но інший порядок їх затвердження. Юридичні особи публічно
го права створюються розпорядчим актом Президента України ,  
органу державної влади або місцевого самоврядування згідно з і  
ст. 8 1  ЦК України.  

3 .  Досить поширеною є класифікація суб'єктів аграрного го
сподарювання залежно від їх організаційно-правових форм . За 
цим критерієм їх поділяють на сільськогосподарські підприєм
ства (приватні , державні й комунальні) ,  сільськогосподарські ко-
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оперативи , господарські товариства та фермерські господарства. 
Згідно зі ст. 63 Господарського кодексу України ,  сільськогоспо
дарські кооперативи , господарські товариства та фермерські го
сподарства охоплюються загальним поняттям «п ідприємство» .  
Проте наявність в аграрному секторі економіки таких суб'єктів 
господарювання ,  як державні (комунальні) та приватні с ільсь
когосподарські підприємства, зумовлює потребу окремого ви
значення поняття «сіл ьськогосподарське підприє мство» .  Таке 
п ідприємство можна визначити як самостійний суб 'єкт госпо
дарювання,  створений компетентним органом державної вла
ди, органом місцевого самоврядування або іншими суб'єктам и 
для задоволення суспільних та особистих потреб систематичним 
здійсненням виробничої, науково-дослідниц ької, торговельної, 
іншої господарської діяльності в аграрному секторі економіки в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України 1 •  

4. Залежно від способу утворення (заснування) та формуван
ня статутного фонду в Україні діють п ідприємства унітарні,  кор
поративні та кооперативні. 

Унітарне сільськогосподарське підприємство створюється од
ним засновником,  який  виділяє необхідне для того майно, фор
мує відповідно до закону статутн ий фонд, не поділений на част
ки (паї) ,  затверджує статут, розподіляє доходи , безпосередньо 
або через керівника, який призначається (обирається) заснов
ником (наглядовою радою такого підприємства у разі її утво
рення ),  керує підприємством і формує його трудовий колекти в 
на засадах трудового найму, вирішує п итання реорганізації та 
ліквідації п ідприємства. Унітарними  є п ідприємства державні , 
комунальні,  п ідприємства, засновані на власності об'єднання 
громадян ,  релігійної організації або на приватній власності за
сновника. 

Згідно з ч. 5 ст. 63 ГК України ,  корп'оративне підприємство 
утворюється , як правило, двома або більше засновникам и за їх 
спільним рішенням (договором) ,  діє на основі об 'єднання май
на та/або п ідприємницької чи трудової діяльності засновників 
(учасників) ,  їх спільного управління справами,  на основі кор
поративних прав, у тому числі через органи ,  що ними ство
рюються , участі засновників (учасників) у розподілі доходів та 
ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні п ідпри-

1 Аграрне право України :  п ідручник / за ред. О. О .  Погрібного .  Київ: Істи
на, 2004. С.  97. 
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ємства, підприємства, що створюються у формі господарського 
товариства, а також інші підприємства, в т.ч.  засновані на при
ватній власності двох або більше осіб. 

Проте , з урахуванням суттєвих особливостей правосуб 'єкт
ності аграрних підприємств кооперативного і корпоративного 
типу, їх слід розмежовувати . Особливість сільськогосподарських 
підприємств кооперативного типу полягає в тому, що вони пе
редусім об'єднують трудову діяльність, тобто кожен член такого 
підприємства повинен особисто в ньому працювати . Всі члени 
такого підприємства мають право брати участь в управлінні ді
яльністю підприємства (за принципом: «один член кооперати
ву - один голос») .  Від кожного працівн ика такого підприє м 
ства залежить застосування заходів заохочення і стягнення. До 
кооперативних форм виробництва сільськогосподарської про
дукції належать: сільськогосподарські кооперативи ,  колективні 
сільськогосподарські підприємства. Обов'язкова вимога при 
йняття особистої трудової участі членами у діяльності фер
мерського господарства також накладає на це підприємство ко
оперативні ознаки. 

Корпоративними сільськогосподарськими підприємствами 
визнаються господарські товариства. Фізичні та  юридичні осо
би , які беруть участь у діяльності сільськогосподарського това
риства, обов'язково повинні зробити особистий майновий вне
сок у статутний фонд товариства. Внесками учасників можуть 
бути не тільки грошові кошти , а й будинки , обладнання, цінні 
папери,  право на користування природними ресурсами ,  право 
на інтелектуальну власність людини.  Отже, суттєвою особливі
стю правосуб 'єктності підприємств корпоративкого типу є те , 
що вони  насамперед об'єднують капітал. 

За особливостями правоздатності та виконуваними функція
ми суб'єкти аграрного господарювання поділяються на три гру
п и .  До першої належать засновані на приватн ій ,  державній та 
комунальній формах власності юридичні особи або інші струк
тури,  які не мають статусу юридичної особи і головним пред
метом діяльності яких є виробництво товарної маси продуктів 
харчування, продовольства й сировини.  Ці аграрні формування 
називаються сільськогосподарськими товаровиробникам и .  

Друга група суб'єктів аграрного права представлена підпри
ємницьки ми структурами, діяльність яких заснована на різних 
формах власності та організацій но-правових формах, а правосу
б'єктність і статутна діяльність спрямовані на забезпечення ви-
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робничо-господарської діяльності сільськогосподарських това
ровиробників. До цієї групи належать суб 'єкти господарювання, 
предметом діяльності яких є виконання робіт з агрохімічного , 
меліоративного,  гідромеліоративного , технічного та іншого за
безпечення діяльності виробникі в  сільськогосподарської товар
ної продукції. 

До третьої групи належать п ідприємницькі структури ,  пра
восуб 'єктність і статутна діял ьність яких спрямована на надання 
різноманітних фінансово -кредитних, страхових, комерційних, 
посередницьких та інших послуг для забезпечення п ідприєм
ницької діяльності сільськогосподарських товаровиробників.  До 
цієї групи входять банки , кредитні спілки ,  біржі ,  страхові ком
панії, аграрні холдинги тощо 1 • 

4. 2 . Характерн і ознаки сільськогосподарського 
товаровиробника 

Сільськогосподарська діяльність об'єднує відносини з вироб
ництва, первісної переробки і реалізації сільськогосподарської 
продукції. Таким чином , суб'єктами аграрного права, насам
перед, виступають особи , що здійснюють виробництво сільсь
когосподарської продукції. 

Поняття виробника сільськогосподарської продукції (сільсь
когосподарський виробник) міститься у ст. 1 Закону України 
«Про сільськогосподарський перепис» від 23 вересня 2008 року2• 
Виробники сільськогосподарської продукції - це юридичні осо
би всіх організаційно-правових форм господарювання та їх від
окремлені підрозділи ,  фізичні особи (фізичні особи - підпри
ємці ,  домогосподарства) ,  які  займаються сільськогосподарською 
діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної ді
яльності, мають у володінні , користуванні або розпорядженні 
землі с іл ьськогосподарського призначення чи сільськогоспо
дарських тварин. 

Саме в такому значенні термін «виробни ки сільськогоспо
дарської продукції» використовується в Законі України « Про 

1 Аграрне право України :  підручник / за ред. О. О. Погрібного .  Київ: Істи
на, 2004. С. 95- 96. 

2 Про сільськогосподарський перепис: Закон України від 23 верес .  2008 р. 
№ 575-VI // Офіційний вісник України.  2008. № 79. Ст. 265 1 .  
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сільськогосподарську кооперацію» в редакції від 20 листопада 
20 1 2  року. 

Я к вбачається, до числа виробників сільськогосподарської 
продукції належать як широке коло юридичних осіб ,  так і фі
зичні особи (у тому числі й приватні п ідприємці) ,  основним 
предметом діяльності яких є сільськогосподарська діяльність, що 
здійснюється з використанням земель сільськогосподарського 
призначен ня чи сільськогосподарських тварин . Викликає сумнів 
можливість віднесення до таких виробників домогосподарств, 
адже це сукупність осіб , які спільно проживають в одному жит
ловому приміщенні або його частині ,  забезпечують себе всім не
обхідним для життєдіяльності , ведуть спільне господарство , по
вністю або частково об'єднують та витрачають кошти (абз . 2 ч. І 
ст. l Закону України « Про сільськогосподарськи й перепис») .  

Згідно з Національним класифікатором України ДК 009 :20 l О 
«Класифікація видів економічної діяльності» ,  затвердженого на
казом Держспоживстандарту України від 1 1  жовтня 20 1 О року 
№ 457 1 (далі - КВЕД 009:20 1 0 ) ,  до секції А «Сільське госпо
дарство , лісове господарство та рибне господарство» віднесено 
розділи : 0 1  «Сільське господарство , мисливство та надання по
в'язаних з н ими послуг»; 02 «Лісове господарство та лісозаготів
лі» ; 03 «Рибне господарство». 

У КВЕД 009 :20 1 0  зазначено, що розділ 0 1  секції А включає 
в себе два основні види діяльності , а саме : одержування про
дукції рослинництва та одержування продукції тваринництва; 
вирощуван ня сільськогосподарських культур як на відкритому 
Грунті , так і в оранжереях і теплицях. Тобто рослинн ицтво і 
тваринництво є основними видами діяльності у сільському го
сподарстві . При цьо му у вузькому розумінні предметом діяль
ності сільськогосподарських виробників необхідно вважати ви
робництво (вирощування) та первинну обробку сільськогоспо
дарської продукції. 

Чинне аграрне законодавство у Законі  України «Про стимулю
вання розвитку сільського господарства на період 200 1 - 2004 ро
ків» від 1 8  січня 200 1 року2 ототожн ює сільське господарство 

1 Про використання нового класифікатора видів економічної діяльності : лист 
Департаменту контролю,  методології та ліцензування валютних операцій На
ціонального банку України від 20 груд. 20 1 2 р. № 28 - 3 1 1/6300 // Бізнес - Бух
галтерія - Право . Податки. Консультації. 20 1 3 .  № 5. С. 44. 

2 Про стимулювання розвитку сіл ьського господарства на період 200 1 - 2004 
років: Закон України від 1 8  січ. 200 1 р. № 2238- 1 1 1  // Офіційний вісник Укра
їни .  200 1 .  № 7. Ст. 264. 
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(сільськогосподарське виробництво) з сільськогосподарською 
діяльністю, п ід якою розуміється вид господарської діяльності 
з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними проце
сами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і 
переробленому вигляді та для використання на нехарчові ціл і .  
Таким чином , однією з характерних ознак сільськогосподарсь
кої діяльності є виробництво (вирощування) продукції, що по
в'язане з біологічним и  процесами її вирощування, а отже , має 
сезонний характер і залежить від природно-кл іматичних умов 
та здійснюється з використанням земель сільськогосподарсько
го призначення як основного їх засобу. Крім того , вироблена 
(вирощена) продукція природного походження,  призначається 
для споживання в сирому і переробленому вигляді та для ви
користання на нехарчові ціл і .  

Отже, сільськогосподарським виробником є фізична або юри
дична особа, яка здійснює виробництво і самостійну переробку 
власновиробленої продукції рослинництва і тваринництва. Це 
визначення пов'язується лише з виробництвом і переробкою 
сільськогосподарської продукції незалежно від її подальшої долі 
(використання у власному господарстві або реалізації) .  

У ст. 1 Закону України «Про стимулювання розвитку сільсь
кого господарства на період 200 1 - 2004 років» розкри вається 
визначення сільськогосподарського товаровиробника, яким 
вважається фізична або юридична особа, що займається ви
робництвом сільськогосподарської продукції, переробкою влас
новиробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про особливості стра
хування сільськогосподарської продукції з державною підтрим
кою» від 9 лютого 20 1 2  року1 , сільськогосподарським товарови
робником є юридична особа незалежно від організаційно-право
вої форми ,  яка займається виробництвом сільськогосподарської 
продукції та (або) розведенням, вирощуванням та виловом риби 
у внутрішніх водоймах та її переробкою на власних чи орендо
ваних потужностях, у тому числі з власнов'иробленої сировини 
на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання . 
Аналогічне останньому визначення міститься й у підп . 1 4 . 1 .235 
п . 1 4. 1  ст. 1 4  Податкового кодексу України від 2 грудня 20 1 0  
року. Проте хотілося б звернути увагу, що останні визначення 

1 Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою: Закон України від 9 лют. 20 1 2 р. № 439 1 -VI // Офіційний вісник 
України .  20 1 2. № 19 .  Ст. 708 . 
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сіл ьськогосподарського товаровиробника, що відносять до ньо
го лише юридичних осіб, не є коректними, оскільки до цієї ка
тегорії входять як юридичні , так і фізичні особи . Слушною є 
думка В. М . Єрмоленка, що останнім часом чітко простежується 
зв'язок і прямий вплив податкового законодавства на аграрне , 
яке покликано врегулювати зовсім іншу сферу - виробничу, а 
не фінансову1 • 

Наведені законодавчі визначення поняття сіл ьськогоспо
дарського товаровиробника є результатом поєднання процесів 
виробництва, переробки власновиробленої сільськогосподарсь
кої продукції та її реалізації. Таки м  чином, товарність сільсько
господарського виробництва прямо пов'язується з виробницт
вом продукції як товару, тобто кінцевою метою такої діяльності 
є відчуження сільськогосподарської продукції власного вироб
ництва. У цьому і полягає основна відмін н ість між сільського
сподарськими виробником і товаровиробником . При цьому ко
жен сіл ьськогосподарський товаровиробник є одночасно й ви 
робником продукції сільського господарства. І , навпаки , сільсь
когосподарський виробник не завжди є товаровиробником . 

Наразі ,  відповідно до національного законодавства , у ши 
рокому розумінні предметом діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників є ведення сільського господарства як основ
ного виду господарської діяльності, а також поєднаного з ним 
лісового чи рибного господарства. У вузькому розумінні пред
метом діяльності сільськогосподарських товаровиробників є ви
робни цтво (вирощування) ,  первинна переробка та реалізація 
власно виробленої (власно вирощеної) продукції тваринництва 
та рослинництва. 

4 .3 . Вітчизнян і та іноземні фізичні та юридичн і особи 
як суб'єкти аграрного права 

Суб'єктами права є учасники правових відносин, які мають 
суб'єктивні права і несуть юридичні обов'язки , тобто володіють 
правосуб'єктністю . Правосуб 'єктність особи складається з пра
воздатності (здатність до володін ня правами та несення обов'яз
ків) і дієздатності (здатність до самостійного здійснення прав та 

1 Єрмоленко В. М. Майнові правовідносини приватних сіл ьськогосподарсь
ких підприсмств: теорія, законодавство, практика: монографія . Київ: Маrістр
ХХ І ст. , 2005. С. 1 1 6 .  
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обов'язків) .  У сучасних наукових працях у складі правосуб'єк
тності окремо вирізняють деліктоздатність. Зміст аграрної пра
восуб 'єктності становить здатність до володіння й реалізації су
купності прав та обов'язків ,  які виникають при веденні сільсь
когосподарської діяльності . Отже , правосуб'єктність надає ви
робникам аграрного сектора правову можливість брати участь в 
аграрних правовідносинах,  тобто бути їх суб'єктами .  

За юридичним статусом суб 'єкти аграрного господарювання 
поділяються на юридичних і фізичних осіб. Оскільки фізична 
особа є первісн им суб'єктом права, відповідно до цього вона 
наділяється ширшим обсягом правосуб 'єктності . Правосуб'єк
тність фізичних осіб дістала назву загальної, тому що вони ма
ють змогу бути учас никами майже необмеженого кола право
відноси н ,  що регулюються нормами різних галузей права. 

Для правосуб'єктності фізич них осіб - суб 'єктів внутрішніх 
аграрних відносин (членів ,  найманих працівників с ільського
сподарських підприємств) характерно існування єдиної праводіє
здатності . Аграрна дієздатність фізичних осіб виникає одночасно 
з аграрною правоздатністю по досягненню певного віку. Аграр
на правосуб'єктність у повному обсязі виникає у фізичних осіб 
із досягненням ним и  16 років,  а для дітей осіб, які ведуть фер
мерське господарство , - з 14 років .  Саме з досягненням цього 
віку виникає право на членство в сільськогосподарському п ід
приємстві ,  а також зумовлений цим обов'язок працювати в та
кому підприємстві . Такий вік виникнення аграрної правосуб'єк
тності пов'язано зі здатністю фізичної особи до праці на землі,  
до здійснення діяльності по виробництву сільськогосподарської 
продукції1 •  

За часів радянської правової системи юридичним особам була 
притаманна лише спеціальна правосуб'єктність, тобто вони мог
ли брати участь у правовідносинах, коло яких було чітко обме
жено їх статутними цілями і завданнями . За сучасних умов го
сподарювання юридичні особи можуть вступати в ширше коло 
правовідносин ,  що позначилося на характерt їх правосуб 'єкт
ності . Так,  на даний час нормами Цивільного кодексу Україн и 
закріплено загал ьну правоздатність таких осіб , згідно з якою 
юридичні особи здатні мати такі ж цивільні права й обов'яз
ки (цивільну правоздатність) ,  як  і фізичні ,  крім тих, я кі за сво-

1 Уркевич В.  Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: монографія. Хар
ків: Харків юрид. , 2007 . С.  1 1 4. 
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єю природою можуть належати л ише людині  (ст. 9 1  Ц К  Укра
їни ) .  На відміну від цього , Господарськи м кодексом України 
встановлено спеціальну (статутну) правоздатність юридичних 
осіб - суб'єктів господарювання. Так,  державні та комунальні 
унітарні сільськогосподарські п ідприємства, відповідно до глави 
8 ГК України ,  мають спеціальну правосуб'єктність. 

Правоздатність і дієздатність юридичної особи виникають 
одночасно в момент її появи (державної реєстрації) . Юридична 
особа п ідлягає державній реєстрації у порядку, встановленому 
Законом України « Про державну реєстрацію юридичних осіб , 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в ре
дакції від 26 листопада 20 1 5  року. Дані державної реєстрації 
включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для 
загального ознайомлення. Тобто правосуб 'єктність сільського
сподарських п ідприємств виникає з моменту їх державної реє
страції, а припиняється з моменту їх реорганізації або ліквідації, 
тобто з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про 
їх припинення. 

Провідні вчені-юристи зазначають, що всі суб 'єкти аграр
ного господарювання, незалежно від їх організаційно-правової 
форми , є носіями ком плексної правосуб 'єктності , яка полягає 
в тому, що вони є учасниками земельних, трудових, організа
ційно-управлінських, соціальних та інших правовідносин. Коло 
і характер таких відносин різноманітні , мають індивідуальну ви
значеність для кожної конкретної організації, яка зумовлюється 
не тільки її організаційно-правовою формою, але й спеціалізаці
єю, іншими особливостями окремих видів сільськогосподарсь
ких юридичних осіб . Водночас зазначеній сукупності аграрних 
правовідносин притаманні специфічні риси , які зумовлюються 
галузевим характером господарської діял ьності сільсько госпо
дарських товаровиробників,  пов 'язаної з використанням зем
лі як основного засобу виробництва, а також рослин і тварин, 
тобто природного й біологічного чинників  виробництва, які за
знають постійного впливу погодно-кліматичних умов 1 •  

Визначальними та домінуючими відносинами ,  що виника
ють в ході виробничо-господарської діяльності аграрних товаро
виробників ,  є відносини  щодо використання земель сіл ьсько
господарського призначен ня . Адже виробництво сіл ьськогоспо-

1 Аграрне право України :  підру•1ник / за ред. О. О .  Погрібного .  Київ: Істи
на, 2004. С. 1 ОО. 
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дарської продукції неможливе без використання таких земель 
як основного засобу виробництва. Виробниками сільськогоспо
дарської продукції, а значить, і сільськогосподарськими земле
користувачами  є суб 'єкти аграрного господарювання будь-яких 
організаційно-правових форм та фізичні особи (зареєстровані 
як приватні підприємці, а також такі,  що не мають такого ста
тусу). 

Земельне та аграрне законодавство України містить у собі 
приписи щодо існування спеціальної правосуб'єктності вітчиз
няних ф ізичних та юридичних осіб як передумови отримання 
(придбання) ними права власності на земельні ділянки сільсько
господарського призначення для ведення товарного с ільсь
когосподарського виробництва. Так, відповідно до ст. 1 30 Зе
мельного кодексу України ,  покупцями таких земельних ділянок 
можуть виступати лише громадяни України ,  які мають сільсько
господарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві 
чи займаються веденням товарного сільськогосподарського ви
робництва, а також юридичні особи, установчими документами 
яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва. 
Крі м  того , ч. 6 ст. 1 1 8 З К  України містить приписи щодо спе
ціальної аграрної правосуб 'єктності громадян України ,  які за
цікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки 
із земель державної та комунальної власності для ведення фер
мерського господарства. Зміст цієї правосуб'єктності розкрива
ється через вимогу наявності досвіду роботи у с ільському го
сподарстві або наявності освіти , здобутої в аграрному навчаль
ному закладі.  

Вважаємо ,  що вимоги щодо включення до спеціальної пра
восуб'єктності вітчизняних фізичних та юридичних осіб, що 
виявили  бажання стати учасн иком правовідноси н по викори
станню земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, до
даткових вимог щодо їх здатності на належному рівн і вести таке 
виробництво є цілком обrрунтованими. Вони спрямовані на га
рантування раціонального та ефективного використання земель 
сільськогосподарського призначення , на забезпечення належної 
якості сільськогосподарської продукції, що вироблятиметься на 
таких землях. 

Розглядаючи аграрно -правовий статус фізичних та юридич 
н их осіб , слід зупинитися на іноземних громадянах, особах без 
громадянства та іноземних юридичних особах, які теж є вироб-
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никами сільськогосподарської продукції та суб'єктами  сільсько
господарського землекористування в Україні . Загальний припис 
ч . 5 ст. 22 З К України ,  відповідно до якого землі сільськогоспо
дарського призначення не можуть передаватися у власність іно
земцям, особам без громадянства та іноземним юридичним осо
бам,  суттєво впливає на їх можливість використовувати землі на 
цьому праві для здійснення сільськогосподарської діяльності , а 
також здатність бути засновниками фермерських господарств • .  

Так,  право н а  ведення особистого селянського господарства 
мають виключно фізичні особи - громадяни України ,  особи без 
громадянства, громадяни інших держав. При цьому громадяни 
України можуть одержати земельні ділянки вказаного цільового 
призначення як на праві власності, так і на праві оренди . Во
дночас іноземні громадяни та особи без громадянства можуть 
мати земельні ділянки для ведення особистого селянського го
сподарства лише на умовах оренди , оскільки Земельний кодекс 
України забороняє цим особам набувати у власність земельні ді 
лянки сільськогосподарського призначення. 

Обмеження кола осіб, які можуть створювати фермерське го
сподарство , лише громадянами України також співвідноситься 
із при писами земельного законодавства щодо можливості прид
бання у власність земел ь сільськогосподарського призначення 
лише громадянами України .  Зрозуміло , що , не маючи у влас
ності сільськогосподарських земель, реалізувати право на ство
рення фермерського господарства доволі важко. 

На даний час засновниками сільськогосподарського коопе
ративу м ожуть бути як громадяни Україн и ,  так і іноземці чи  
особи без громадянства, а також юридичні особи України та 
іноземних держав, що беруть участь у діяльності кооперативу 
через своїх представників (ч. 2 ст. 7 Закону України « Про ко
операцію») .  Вбачається , що такий нормативний припис є не
достатньо обrрунтованим,  оскільки як при створен н і  сільсь
когосподарського кооперативу (приміром ,  виробничого) ,  так і 
при його подальшому функціонуванні його засновники та чле
ни можуть передавати цій юридич ній особі як  пайові внески 
земельні  ділянки сільськогосподарського призначення . А як ві-

1 Платонова Є. О.  Окремі аспекти спеціал ьної аrрарноі правосуб'сктності фі
зичних та юридичних осіб // Збірник матеріалів Міжнародного конгресу «Пра
вові проблеми державно-приватного партнерства в умовах свроінтеграції» , 
присвя•1еного 20-річчю Національного університету «Одеська юридична ака
демія», Одеса, 2- 4 черв. 20 1 7  р. Одеса, 20 1 7 . С. 203. 
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домо ,  останні перебувати у власності іноземних суб'єктів не мо
жуть. До речі ,  до викладення у 20 1 2  році Закону України «Про 
сільськогосподарську кооперацію» в новій редакції склад за
сновн иків сільськогосподарських кооперативів обмежувався 
ви ключно громадянами України та юридичн ими особами ,  за
реєстрованими в Україні. 

4.4 .  Особли во сті правового становища 
сільськогосподарських кооперативних 
та корпоративних підприємств як суб'

єктів 
аграрного права 

Характерними юридичними ознаками сільськогосподарських 
підприємств кооперативного типу, які дають можливість відріз
нити їх від інших суб'єктів господарювання ,  є :  об'єднання н ими 
трудової діяльності , тобто кожен член такого підприємства по
винен особисто в ньому працювати, а також членський характер 
їх утворення та функціонування. Вони організуються виключ 
но на добровільних засадах в явочно-реєстраційному порядку. 
В основу їх діяльності покладені єдині спільні принципи і пра
вила ведення кооперативного господарства. 

Класичною формою підприємств кооперативного типу висту
пають сільськогосподарські кооперативи ,  правові засади ство
рення та діяльності яких визначені законами України «Про ко
операцію» від 10  липня 2003 року та «Про сільськогосподарську 
кооперацію» у ред. від 20 листопада 20 1 2  року. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про сільськогосподарську ко
операцію» , с іл ьськогосподарським кооперативом є юридич на 
особа, утворена фізичними та/або юридичними  особами ,  які є 
виробниками сіл ьськогосподарської продукції, що добровільно 
об'єдналися на основі членства для провадження спільної го
сподарської та іншої діяльності , пов'язаної з виробництвом , 
переробкою, зберіганням,  збутом,  продажем продукції рослин
ництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням 
засобів виробн ицтва і матеріально-технічних ресурсів членам 
цього кооперативу, надання м їм послуг з метою задоволення 
економічних, соціальних та інших потреб на засадах самовря
дування.  За цілями, завданнями і характером діяльності сільсь
когосподарські коо перативи поділяються на виробничі  і об
слуговуючі. 
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Основними кваліфікуючими ознаками сільськогосподарських 
кооперативів є:  а) наявність у таких суб'єктів прав юридичної 
особи;  б) створення кооперативу лише приватними особами (фі
зичними та юридичними); в) здійснення сільськогосподарської 
діяльності ; г) членський характер об'єднання в кооперативі ;  
д) особиста трудова участь членів у спільній виробничій або ін
шій господарській діяльності в аграрному секторі ; е )  задоволен
ня економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативу 
як особлива мета об'єднання осіб у сіл ьськогосподарський ко
оператив; є )  об'єднання членами своїх майнових пайових вне
сків ; ж) наявність інституту кооперативних виплат і виплат на 
паї; з)  самоврядування в кооперативі та ін .  

Сільськогосподарський кооператив ,  як юридична особа при
ватного права, створюється за власним волевиявленням і пого
дженим інтересом фізичних чи приватних юридичних осіб щодо 
спільної сільськогосподарської діяльності. Ззовні поєднання цих 
осіб оформлюється членським зв'язком м іж ними та цією юри 
дичною особою, наявністю інституту членства в сільськогоспо
дарському кооперативі .  Таким членством можна вважати пра
вовий зв'язок фізичної чи юридичної особи із кооперативом,  
що виявляється у взаємних правах і обов'язках цих суб'єктів з 
приводу спіл ьної сільськогосподарської діяльності. 

Аграрне законодавство визначає умови й порядок виник
нення членських відносин у сільськогосподарських кооперати 
вах. Так, умовами членства в таких кооперативах є :  досягнення 
І б -річного віку; виявлення бажання брати участь у діяльності 
кооперативу; внесення вступного і пайового внеску в порядку 
та розм ірах, визначених статутом кооперативу� додержання по
ложень статуту кооперативу. 

Порядок вступу до сільськогосподарського кооперативу пе
редбачає подання письмової заяви про це правлінню (голові 
правління) кооперативу, рішення якого п ідлягає затвердженню 
загальними зборами членів сільськогосподарського кооперативу. 
Порядок прийняття такого рішення та його схвалення визнача
ється статутом цього утворення. 

Обов'язковою умовою членства, в основному у виробничих 
кооперативних сільськогосподарс ьких підприємствах, є участь 
їх членів у діяльності цих підприємств особистою працею. Цим 
вони відрізняються від корпоративних утворе нь, діяльність яких 
базується на об'єднанні  капіталів. 
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Важл ивою виступає мета об'єднання осіб у сільськогоспо
дарський кооператив та функціонування цієї юридичної осо
би - це задоволення економічних, соціальних та інших потреб 
членів кооперативу. Адже такі юридичні особи виконують важ
ливі функції щодо самоорганізації сільського населення, об'єд
нання сільських мешканців для спільної праці , надання різно
манітної допомоги у веденні їх приватного подвір'я ,  домашнього 
господарства, у здійсненні виробничо-господарської діяльності 
виробників сільськогосподарської продукції. Саме такою метою 
діяльності (задоволення потреб їх членів) сільськогосподарсь
кі кооперативи відрізняються від інших сільськогосподарських 
підприємств , що, у свою чергу, дозволяє в теорії аграрного пра
ва відносити ці кооперативи до сіл ьськогосподарських підпри
ємств кооперативного типу 1 •  

Діяльність сільськогосподарських кооперативів здійсн юється 
на засадах самоврядування. Це означає , що саме члени сільсь
когосподарського кооперативу визначають мету та предмет ді
яльності кооперативу, формують його органи управління та вста
новлюють їх компетенцію , саме члени кооперативу безпосеред
ньо входять до складу таких органів і шляхом голосування на їх 
засіданнях реалізують належне їм право голосу та контролюють 
виконання рішень органів управління кооперативу. 

Аграрні п ідприємства корпоративного типу - це юридичні 
особи-підприємці,  в яких статутн ий  капітал створюється шля
хом об'єднання селянами- інвесторами свого капіталу з їх уча
стю у ньому з метою одержання прибутку (дивідендів) . Іх тру
дова участь у діяльності такого підприємства не є обов'язковою, 
а участь в управлінських віднос инах визначається , як правило, 
розміром їх частки у статутному капіталі . 

Корпоративними сіл ьськогосподарськими  п ідприємствами 
визнаються господарські товариства, діяльність яких регулю
ється ЦК України, ГК України ,  законам и України « Про госпо
дарські товариства» від 19 вересня 1 99 1 року, «Про акціонерні 
товариства» від 1 7  вересня 2008 року та ін . _ 

Господарськими товариствами є п ідприємства або інші су
б'єкти господарювання, створен і  юридичними особами та/або 
громадянам и  шляхом об'єднання їх майна та участі в п ідпри-

1 Сгаrівка А. М . ,  Уркевич В. Ю. Аграрне право (оглядові лекції, нормативно
правові акти) :  навч. посіб. Харків: Юрайт, 20 1 4. С. 48 . 
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ємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку1 •  
Згідно з і  ст. 1 Закону « Про господарські товариства» , господарсь
ким товариством визнається юридична особа, статутни й  (скла
дений )  капітал якої поділений на частки між учасниками .  

Основними кваліфікуючими ознаками господарських това
риств є: а)  недержавна або державна форми власності ; б) від
носини участі ( інвестування) ;  в) обов'язкове об 'єднання учас
никами (акціонерами )  своїх капіталів (майнових внесків) ;  г) не
обов'язковість особистої трудової участі акціонерів (учасників) у 
діяльності господарського товариства; д) правління й контроль, 
який здійснюється учасни ками (акціонерами) ,  залежить від роз
міру їх частки у статутному фонді товариства; є )  наявність ін
ституту права на дивіденди та ін . 

Господарські товариства не є спеціальними організаційно
правови ми формами,  характерними тільки для сільськогоспо
дарського виробництва. Іх призначення ,  а отже і правосуб 'єк
тність ширша - здійснення не забороненої законодавством го
сподарської діяльності. Відмінним в статусі сільськогосподарсь
кого товариства від інших господарських товариств є пред
мет діяльності - сільськогосподарська діяльність, виробництво 
сільськогосподарської продукції, її переробка, реалізація,  на
дання супутніх сіл ьськогосподарських послуг. Крім того , місцем 
перебування цих суб 'єктів підприємницької діяльності, як пра
вило, є сільська місцевість, а засновниками та учасниками (ак
ціонерами ) зазначених п ідприємств корпорати вного типу (то
вариств) виступають селяни .  

Предметом формування статутного капіталу аграрних то
варовиробників (фонду) є майно сільськогосподарського при
значення,  а також земля , води , інші природн і ресурси .  Проте 
це не виключає можливості передавати до статутного капіталу 
цінні  папери , гроші та інші  цін ності як  майнового ,  так і не
майнового характеру. До особливостей аграрних (сільськогоспо
дарських) п ідприємств корпоративного типу також слід віднести 
сезонний характер праці та можл ивість здійснення оплати у на
туральному вигляді .  

Сільськогосподарські товариства створюються переважно у 
формі акціонерних товариств (публічн і  або приватні)  та това-

1 Господарський кодекс України:  від 16 січ. 2003 р.  № 436-IV // Відомості 
Верховної Ради. 2003 . № 1 8 ,  1 9- 20, 2 1 - 22. Ст. 144. 
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риств з обмеженою і додатковою відповідальністю . Існують по 
одинокі ви падки створення повн их і командитних товариств. 

В аграрно-право вій л ітературі сіл ьськогосподарське акціонер

н е товариство визначається як засноване на установчому дого 
ворі і статуті об 'єднання з виробництва, переробки й реалізації 

сільськогосподарської продукції, ви конан ня робіт і надання по
слуг, статутний капітал якого формується шляхом реалізації за
здалегідь в изначеної кількості акцій рівної номінальної вартості , 
учасники (акціонери ) якого не відповідають за зобов'язанням и  
товариства, а л ише несуть на собі ризик відшкодування й ого 
зб итків у межах вартості належн их їм акцій . 

С ільськогосподарське то вариство з обмеженою відповідаль
н істю являє собою господарську орган ізацію з виробн ицтва, пе 
реробки й реал ізації сіл ьськогос подарської продукції, викон ан 
ня робіт і надання послуг, що утворена шляхо м об 'єднання май 
нових і земельних внесків громадян , які не відповідають за зо
бов 'язання м и  товариства й несуть н а собі р изи к збиткі в,  по 
в'язаних з його діяльн істю , але в межах вартості внесків 1 •  

4 . 5 .  Правосуб'
єктність державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ 
і організацій 

Державні т а  комунал ьні сільськогосп одарські підприємства, 
установи та організації посідають особливе м ісце серед сільсь
когосподарських підприємств . Це зумовлено важл и вістю їх еко 
номічної ролі в агропромисловому ком плексі , а також необхід
ністю забезпечення продовол ьчої безпеки та незалежності кра
їни .  За даними Державного комітету статистики України станом 
на 1 листопада 20 1 5  року у нашій державі нал ічувалося 24 1 дер
жавне сіл ьськогосп одарське підприємство , що стан овило 0 ,5  % 
від загал ьної кількості суб'єктів аграрного господарювання2• 

У формі державних (комунальних) сільськогосподарських під
приємств, установ та організацій створюються: сільськогосподарсь
кі науково-дослідні установи ,  дослідні господарства навчальних та 

1 Аграрное, земел ьное и зкологическое право УкраинЬІ.  Общие части учеб
НЬІХ курсов: учеб . пособие / под ред. А. А. Погребного и И .  И. Каракаша. Изд. 
2-е, доп . и испр. Харьков: Одиссей, 200 1 . С.  44, 47. 

2 Сільське господарство Украіни за 20 1 5  рік: статист. зб. Київ: Держкомстат 
Украіни ,  20 16 .  360 с. 
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наукових закладів, сортовипробувальні станції, племінні,  кінні за
води, конюшні, селекційно-гібридні центри, тваринницькі ком
плекси, птахофабрики, парниково-тепличні комбінати, підприєм
ства з відтворення цінних видів риб і ті, що вирощують культури,  
які містять наркотичні та отруйні речовини тощо. 

Державні сільськогосподарські підприємства, установи та ор
ганізації безпосередньо підпорядковуються Міністерству аграр
ної політики та продовольства України та Національній акаде
м ії аграрних наук України (далі - УААН).  Наприклад, у віданні 
УААН України перебувають: наукові установи - національні на
укові центри ,  інститути , державні сільськогосподарські дослідні 
станції, галузеві дослідні станції та ін . ;  підприємства та органі
зації - дослідні господарства, експериментальні і дослідні ви 
робництва тощо 1 • Незначна кількість державних сільськогоспо
дарських підприємств належить до відома Державного управ
л іння у справах та Міністерству оборон и України ,  але вони не 
знаходяться у цивільному обігу та їх діяльність регламентується 
відомчими актами та наказами відповідних відомств. 

Загальні засади правового статусу державних і комунальних 
сільськогосподарських підприємств як юридичних осіб та суб'  -
єктів господарювання , порядок їх створення і припинення ді
яльності визначаються законодавчими актам и цивільного та го
сподарського законодавства України :  Цивільним кодексом Укра
їни ,  Господарським кодексом України ,  Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підпри
ємців та громадських формувань» в редакції від 26 листопада 
20 1 5  року, Законом України «Про відновлення платоспромож
ності боржника або визнання його банкруто�» в редакції від 
22 грудня 20 1 1  року та іншими нормативно-правовими актами .  

Зокрема, у главі 8 Господарського кодексу України визначе
но поняття ,  види та окремі особливості правового статусу дер
жавних та комунальних підприємств, незалежно від виду їхньої 
діяльності. Проте особливості правового становища державних 
та комунальних підприємств як сільськогосподарських товаро
виробників, на жаль, належним чином не відображені  у нор
мативно-правових актах аграрного законодавства. 

Державні сільськогосподарські підприємства залежно від спо
собу утворення (заснування) та формування статутного капіталу 

1 Статуг Національної академії аграрних наук України:  затв. загальними збо
рами НААН України 7 квіт. 20 1 6  р. Київ, 20 1 6 . 

1 0 9 



поділяються на унітарні (комерційні й казенні)  та корпоративн і .  
Всі комунальні п ідприємства є унітарними . 

Державне (комунальне)  унітарне с ільськогосподарське п ід
приємство - це заснований на державній (комунальній) влас
ності самостійний статутний суб'єкт господарювання, який має 
статус юридичної особи публічного права і здійснює виробни
чу (виробляє продукти харчування,  продовольство та сировину 
росли нного і тваринного походження) та підприємницьку ді
яльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). 

Таке підприємство має відокремлене майно, самостійний ба
ланс ,  рахунки в установах банків та може мати печатки . Воно 
створюється компетентним органом державної влади (органом 
місцевого самоврядування) в розпорядчому порядку на базі від
окремленої частини державної (комунальної) власності, як пра
вило , без поділу її на частки , і входить до сфери управління 
цього органу. 

Важливе значення для визначення правосуб 'єктності дер
жавного (комунального)  унітарного сільськогосподарського п ід
приємства має його статут, на основі якого воно діє ,  який за
тверджується власником май на суб'єкта господарювання чи  
його представниками .  У статуті м істяться відо мості про най
менування й м ісцезнаходжен ня п ідприємства, мету й предмет 
його діяльності , розмір і порядок утворення статутного та ін
ших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи 
управління та контролю, їхню компетенцію, про умови реорга
нізації та ліквідації суб'єкта господарювання , а також про інші 
особливості організаційної форми суб'єкта господарювання, пе
редбачені законодавством. 

Державне унітарне комерційне п ідприємство діє на осно
ві  статуту або модельного статуту та згідно з ч.  7 ст. 74 Госпо
дарського кодексу України може бути перетворене у державне 
акціонерне товариство , 1 00 відсотків акцій якого належать дер
жаві ,  у порядку, встановленому Кабінетом М ін істрів України 1 • 
В такий спосіб було утворено державне публічне акціонерне то
вариство «Державна продовольча-зернова корпорація України»2 

1 Порядок перетворення державного унітарного комерційного підприсмства 
в акціонерне товариство: постанова Кабінету Міністрів Украіни від 29 серп.  
20 1 2  р.  № 802 // Офіційний вісник Украіни .  20 1 2 .  № 65. Ст. 2663. 

2 Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів Украіни від 1 1  серпня 
20 1 0  р. № 764: постанова Кабінету М іністрів Украіни від 6 черв. 20 1 1 р. № 593 
// Офіційний вісник Украіни .  20 1 1 .  № 44. Ст. 1 782. 
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та державне публічне акціонерне товариство Національна ак
ціонерна компанія «Украгролізинr» 1 • 

Головні ознаки державних та комунальних сільськогоспо 
дарських підприємств: а) це організації з правами юридичної 
особи, які не є власниками закріпленого за ними майна, оскіль
ки їх майно перебуває в державній або комунальній власності; 
б) вони створюються не лише задля виробництва, переробки та 
реалізації сіл ьськогосподарської продукції, їх діяльність спря
мована також на реалізацію національних і регіональних вироб
ничих та науково-технічних програм і розвиток аграрного сек
тора економіки в цілому; в) внутрішньогосподарське управління 
здійснюється керівником підприємства,  що призначається ор
ганом,  до сфери якого входить відповідне підприємство . 

Обсяг прав та обов'язків державних і комунальних унітарних 
сільськогосподарських підприємств залежить передусім від пра
вового режиму майна, закріпленого за ними. Так,  майно дер
жавного унітарного с ільськогосподарського підприємства пе
ребуває в державній власності й закріплюється за ним на праві 
господарського відання (державне комерційне підприємство) чи 
праві оперативного управління (казенне підприємство) .  Майно 
комунального унітарного сільськогосподарського підприємства 
перебуває в комунальній власності й закріплюється за таким 
підприємством на праві господарського відання (комунальне 
комерційне підприємство) або на праві оперативного управлін
ня (комунальне некомерційне підприємство) .  

Слід зазначити , що на даний час в Україні не існує сільсь
когосподарських казенних підприємств, але теоретично зберіга
ється можливість їх створення2• Сучасні комунальні сільського
сподарські підприємства діють лише як комунальні комерційні 
підприємства, тому майно закріплюється за н ими на праві го
сподарського відання . 

Право господарського відання є речовим правом державного 
(комунального) комерційного сільськогосподарського підприєм
ства, яке володіє ,  користується і розпоряджається майном, за
кріпленим за ним власником, з обмеженням правомочності роз
порядження щодо окремих видів цього майна. Такі обмеження 

1 Про угворення Національної акціонерної компанії «Украгролізинr»: поста
нова Кабінету Міністрів України від 1 1  квіт. 200 1 р. № 354 // Офіційний віс
ник України .  200 1 .  № 1 5 . Ст. 656. 

2 Аграрне право України :  підручник / за заг. ред. В .  М. Єрмоленка. Київ: 
Юрінком І нтер, 20 10 .  С. 207. 
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зумовлені волею власника майна (відповідних органів державної 
влади або місцевого самоврядування),  який здійснює контроль 
за використанням та збереженням належного йому майна без
посередньо або через уповноважений ним орган , не втручаю
чись в оперативно-господарську діяльність підприємства. 

Державне (комунальне) комерційне сільськогосподарське п ід
приємство не має право безоплатно передавати належне йому 
майно іншим юридичним особам чи громадянам , крім випадків, 
передбачених законом. Відчужувати май нові об'єкти , що нале
жать до основних фондів, державне комерційне підприємство 
має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управ
л іння якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, 
якщо інше не встановлено законом. 

Оскільки діяльність державного (комунального )  сільського
сподарського підприємства пов'язана з використанням земель 
сільськогосподарського призначення як основного засобу ви
робництва, то йому надаються ці землі відповідними органам и 
виконавчої влади або м ісцевого самоврядування на праві по
стійного та орендного землекористування.  Зокрема, ст. 92 Зе
мельного кодексу України передбачено, що право постійного 
користування земельною ділянкою із земель державної та ко
мунал ьної власності набувають п ідприємства, установи та ор
ган ізації, що належать до державної та комунальної власності , 
у тому числі й державні (комунальні) сільськогосподарські п ід
приємства. Сутність права постійного користування полягає в 
можливості використовувати земельну ділянку без установлення 
конкретного строку такого користування. Проте постійні земле
користувачі не мають права здійснювати будь-які дії або функ
ції щодо розпорядження цими земельними ділянками ,  оскільки 
це прерогатива виключно власників земельних ділянок - дер
жави та органів м ісцевого самоврядування. 

4 . 6 .  Правове становище аrрохолдинrів 
за законодавством Украіни 

Сільськогосподарські п ідприємства на добро�ільних засадах 
можуть об'єднувати свою господарську діяльність з метою коор
динації їх виробничої та іншої діяльності для вирішення спіль
них економічних та соціальних завдань. Законодавством Укра
їн и передбачені  такі організацій но-правові форми об'єднань 
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сільськогосподарських підприємств : с іл ьськогосподарські асо
ціації, корпорації, консорціуми,  концерни, холдингові компанії 
та ін.  

Незважаючи на те , що аграрні холдингові компанії (агрохол
динги) є порівнян о  новими суб'єктами аграрного права Укра
їни,  во н и  відіграють значну роль у забезпеченні продовольчої 
безпеки держави та зростанні  експортного потенціалу А П К  і 
нин і  є найбільш кон курентоспроможною формою організації 
агропромислового виробництва в Україні.  

Нормативні приписи щодо діяльності холдингових компаній 
в Україні містяться передусім у главі 1 2  Господарського кодексу 
України та спеціальному Законі України «Про холдингові ком
панії в Україн і» від 15 березня 2006 року1 • 

У відповідності до ч .  5 ст. 1 26 Господарського кодексу Укра
їни,  холдингова ком панія визначається як публічне акціонерне 
товариство , яке володіє , користується, а також розпоряджаєть
ся холдин говим и корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) 
двох або біл ьше корпоративних п ідприємств (крім пакетів ак
цій, що перебувають у державній  власності) .  У свою чергу, ст. 1 
Закону « Про холдин гові ко мпанії в Україні» закріплює те , що 
холдингова компанія - це акціонерне товариство , яке володіє , 
користується та розпоряджається холдин говими корпоративни
ми пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоратив
них п ідприємств. Холдин говим корпоративн им пакетом акцій 
(часто к, паїв) вважається пакет акцій (часток, паїв) корпора
тивного підприємства, холдинго вої компанії, який перевищує 
50 відсотків  чи становить вел ичину, яка забезпечує право ви
рішального впливу на господарську діяльність корпоративного 
підприємства, холдин гової компанії. 

Таким чином, за організаційно-правовою формою холдин го
ва компан ія є публічним акціонерним товариством ,  що має у 
власності пакет акцій (часток, паїв) інших корпоративних п ід
приємств, і цей пакет забезпечує вирішальний влив на  госпо
дарську діяльність таких підприємств. Корпоративними підпри
ємствами у ст. 63 Господарського кодексу України та ст. І Закону 
« Про холдингові компанії в Україні» визнаються господарські 
товариства. Отже , холдин гова ком панія може володіти акціями 
(частками, паям и )  лише господарських товариств - акціонер-

1 Про холдингові компанії в Украіні :  Закон Украіни від 15 берез. 2006 р.  
№ 3528- ІУ // Офіційний вісник Украіни. 2006. № 1 5 . Ст. 1 065 .  
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них, товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю, 
повних чи командитних товариств. 

Я кщо корпоративне п ідприємство через дії або бездіяльність 
холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визна
ється банкрутом,  то холдингова компанія несе субсидіарну від
повідальність за зобов'язаннями корпоративного п ідприємства. 

В юридичній літературі п ід агрохолдингом розуміють своє 
рідне соціально-економічне об'єднання сільськогосподарських 
товаровиробників у цілях більш ефективного спільного веден
ня агробізнесу, що зберігають юридичну самостійність та пере
бувають в певній субординаційній економічній залежності від 
правових рішень, які приймаються головною компанією з вра
хуванням корпорати вних комерційних інтересів учасників агро
холдингу1 . З організаційно-правової точки зору, агрохолдинг яв
ляє собою не одну, а декілька юридичних осіб , пов'язаних еко
номічними інтересам и  та юридичними зв'язками .  

З урахуванням законодавчого визначення холдингової ком 
панії п ід аграрною холдинговою компанією (агрохолдинго м )  
слід розуміти публічне акціонерне товариство , яке володіє , ко
ристується та розпоряджається холдинговими корпоративними 
пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше аграрних госпо
дарських товариств. Таким чином , агрохолдинги , як спеціалізо
вані сільськогосподарські виробничі структури , виступають різ
новидом холдингової компанії - публічного акціонерного то 
вариства, що об'єднує й контролює аграрних товаровиробників.  
Проте в практиці використовуються й інші організаційно-пра
вові форми при створенні агрохолдингів, зокрема товариства з 
обмеженою відповідал ьністю , при ватні п ідприємства, а також 
формування п ідсобних або дочірніх сільськогосподарських п ід
приємств промисловими п ідприємствами.  

Серед найпотужніших аграрних холдингів слід виділити : 
«Кернел»,  « Нібулон» «Миронівський хлібопродукт» , «U krLand
Farming» ,  «Українські аграрні інвести ції» , «Астарта» та інші.  
Основн ими напрямками діяльності вітчизняних агрохолдингів 
є сільськогосподарське виробництво ,  зокрема вирощування зер
нових, олійних і технічних культур; експорт зернової продукції; 
тваринництво ; переробка сільськогосподарської сир6вини ; ви
робництво кінцевих продуктів харчування та їх реалізація . До-

1 Акманов С. С. Аrрохолдинги в системе аrрарнЬІх российских сельхозпроиз
водителей // Аrрарное и земельное право . 20 10 .  № 5 (65). С.  8- 20. 
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датковими напрямками їх діяльності виступають: дистрибуція 
сільськогосподарської техніки, добрив і засобів захисту рослин.  
В багатьох агрохолдингових структурах (46 % )  тваринництво 
розвивається як підтримуюча галузь для п ідвищення продуктив
ності зернового господарства. Отже, агрохолдинги здебільшого 
спеціалізуються на виробництві найбільш високотехнологічн их 
і високодохідних видів рослинницької продукції. В иробництво 
продукції тваринного походження є головним в идом діяльності 
лише для 1 5  % холдингів, які переважно спеціалізуються на ви
робництві молокопродуктів на експорт, молока, молоко- і м 'ясо
продуктів для потреб внутрішнього ринку. 

Господарську діяльність агрохолдингів забезпечують як влас
ні, так і залучені фінансові ресурси компаній-засновників . До
слідження діяльності агрохолдингів як  форми організації агро
промислового виробництва засвідчує , що основним шляхом їх 
створення є інвестування капіталу вітч изняного чи іноземного 
походження. При цьому агрохолдинги порівняно з іншими ор
ганізац ійно -правовими формами сіл ьськогосподарських това
ровиробників мають найбільше можливостей для залучення ін
вести цій , у тому числі й іноземних. Маючи сприятливі  умови 
для залучення інвестицій , агрохолдинги активно запроваджують 
нові технології в аграрну та переробну галузі ,  здійснюють тех
нічне переоснащення сільськогосподарських підприємств, що 
входять в ці формування. 

За рівнем масштабності та територіальної розосередженості 
агрохолдинги є міжрегіональними,  оскільки присутні майже в 
усіх областях України .  Агрохолди нгов і  ком панії більшою мі
рою , н іж інші  організаційно-правові  форми господарювання, 
орієнтовані на експорт сільськогосподарської продукції і про
дуктів харчуван ня .  Для н их є характерн и м  формування зам
кнутих продуктових ланцюгів просування сільськогосподарсь
кої продукції і продовольства на агропродовольчому ринку (від 
виробника до кінцевого с поживача) з усуненням комерційних 
посередни ків, а також розширення сфер зовнішньоеконом ічної 
діял ьності ,  у тому числі на зовнішніх ринках продовольства, 
фондовому ринку 1 •  

• Платонова Є .  О .  Економіко-правові аспекти діяльності агрохолдингів в 
Украіні // Традиції та новації юридичної науки : минуле, сучасність, майбутнс: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19 трав. 20 1 7  р.) :  у 2 т. / відп . 
ред. Г. О. Ульянова. Одеса, 20 1 7 . Т. 1 .  С. 629- 63 1 .  
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Характерною особли вістю діяльності аграрних холдингових 
компаній є переважне використання ними сільськогосподарсь
ких угідь для ведення сільськогосподарської діяльності на пра
вах оренди . Так, розмір земель сільськогосподарського призна
чення , які знаходяться в користуванні  агрохолдингових струк
тур, залежно від їх спеціалізації, п отужностей переробки і збе
рігання сільськогосподарської продукції коливається в межах 
від 4 до 550 тис .  га. Розмір земельного банку, що припадає в се
редньому на один агрохолдинг, в останні роки становить близь
ко 60 тис .  га на одне формування. Однак кількість таких струк
тур і загальні розміри їх землекористування з року в рік збіль
шуються.  На дани й  час 1 29 агрохолдингових формувань кон 
тролюють майже 8 , 7  млн га, тобто 2 1 ,0 % сільськогосподарських 
угідь країни .  

Отже , останніми роками агрохолдинги розширюють сферу 
своєї сільськогосподарської діяльності шляхом концентрації ви
користовуваних ними сільськогосподарських угідь і у такий спо
сіб витісняють з ринку оренди землі малого і середнього сільсь
когосподарського товаровиробника, насамперед фермерські го
сподарства, що загострює соціально -економічну ситуацію на 
селі .  Ії основними характеристиками є :  припинення існуван ня 
сільськогосподарських п ідприємств у відповідн ій місцевості ; 
втрата для певної кількості сільських жителів місця роботи ; 
відсутність податкових надходжень до місцевих бюджетів ;  від
сутність фінансування розвитку соціальної інфраструктури села, 
що традиційно здійснювалося сільськогосподарськими підпри 
ємствами . Як  зазначає П .  Ф. Кулинич, створення агрохолдингів 
продиктоване виключно об'єктивними економічними фактора
ми і не є наслідком цілеспрямованої законодавчої діяльності 
держави у сфері сільськогосподарського землекористування 1 •  

Проте очевидно , що найменші за розмірами використовува
них сільськогосподарських угідь особисті селянські та фермерсь
кі господарства завдають меншої шкоди rрунтам, ніж сільсько
господарські п ідприємства з великими площами оброблюваних 
угідь. Натоміть в агрохолдингах здійснення високоінтенсивного 
виснажливого землеробства, переважне виробництво монокуль
тур (зернові, цукровий буряк, соняшник,  ріпак, соя) призводять 
до погіршення стану сільськогосподарських угідь. 

1 Кулинич П .  Ф. Правові проблеми охорони і використання земель tільсько
господарського призначення в Украіні: моноrрафія. Київ: Логос , 20 1 1 .  С. 379. 
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Розд і л 5 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ 
І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

5 . 1 .  Поняття земель сільськогосподарського призначення, 
п ідстави та по рядок виникнення прав на землю 
в сільському господарстві 

Особливе місце у структурі земельного фонду України за
ймають саме земл і  сільськогосподарського призначення як най
більш важлива і значна частина усіх земель. Вони є унікальним 
природним ресурсом,  основою економічного розвитку держави 
та матеріального добробуту народу України 1 • Ці землі відіграють 
важливу економічну і соціальну роль. Економічне призначення 
полягає в тому, що вони є основним засобом виробництва, а за 
соціальним призначенням є предметом праці у сільському го 
сподарстві . Іх унікальність та цінн ість полягає в тому, що вони 
вже об'єкти в�щ існують і не  вимагають праці та коштів для їх 
створення.  Земля в сільськогосподарському вирРбництві є неза
мінним чинником завдяки особливостям,  серед яких найчасті
ше вирізняються : обмеженість (незмінн ість кількості ) ,  непере
міщуваність, невідтворюваність, незнищуваність, практична не
вичерпність її продуктивної сили .  

Правовому режиму земель с ільськогосподарського призна
чен ня присвячено главу 5 ЗК України ,  яка за своїм об'ємом є 
найбільшою порівняно з главами ,  які присвячені іншим кате
горіям земель. Так відповідно до ч .  1 ст. 22 З К  України землями 
сільськогосподарського призначення визнаються землі ,  надані 
для виробни цтва сільськогосподарської продукції, здійснення 

1 Земельне право : підручник / М. В. Ш ульга, Н .  О. Багай , В .  І .  Гордсєв та ін . ;  
за  ред. М .  В .  Ш ульm.  Харків: Право, 20 1 3 . С.  343. 
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сільськогосподарської науково-досл ідної та навчальної діяльно
сті , розміщення відповідної виробничої і нфраструктури ,  у тому 
числ і інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської 
продукції, або призначені  для цих цілей .  

Під формулюванням «землі ,  призначені для цих цілей» (тоб
то для «виробництва сільськогосподарської продукції, здійс
нення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної 
діяльності») слід розум іти землі сільськогосподарського при
значення,  що перебувають у запасі,  а також ті, що п ідлягають 
с ільськогосподарській рекультивації п ісля видобування корис
них копалин;  цілину, болота, піски , ділянки з чагарниками та 
малопродуктивним лісом,  пустелі ,  нап івпустелі тощо , що п ід
лягають сільськогосподарському освоєнн ю  відповідно до пев
ного акта (затвердженого землевпорядного проекту, проекту ре
культивації, проекту консервації тощо ) 1 •  

На п ідrрунті нормативного визначення земель с іл ьського
сподарського призначен ня у науковій літературі виокремлюють 
дві основні правові ознаки земель сільськогосподарського при
значення :  1 )  надання для потреб сільського господарства; 2)  ви
користання у сфері сіл ьськогосподарського виробництва2 • 

Існують два критерії віднесення земель до категорії земель 
сільськогосподарського призначення, які можна назвати при
родно-економічним та юридичним. 

Природно-економічний критерій передбачає віднесення до 
земель сільськогосподарського призначення всіх земель, які за 
своїми якостями є придатними для використання в якості за
собу аграрного виробництва. Юридичним критерієм віднесен
ня земельних ділянок до  земель сільськогосподарського при 
значен ня є :  

а) передача земель у власність чи їх надання у користування 
громадянам та юридичним особам для виробництва сіл ьського
сподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науко
во-дослідної та навчальної діяльності , розміщення відповідної 
виробничої інфраструктури ; 

б) призначення земель для виробництва сільськогосподарсь
кої продукції, здійснення сіл ьськогосподарської науково-досл ід-

1 Мірошниченко А. М.,  Марусенко Р. І .  Науково-практичний коментар до Зе
мельного кодексу Украіни. З-те вид. , змін. і допов. Київ, 20 1 1 . С. 1 09 .  

2 Єрмілова [ М .  Землі сільськогосподарського призначення як об 'єкт право
вого регулювання // Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2005 . Вип . 25.  
С. 384. 
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ної та навчальної діяльності , розміщення відповідної виробни
чої інфраструктури .  Тобто такі землі повинні або надаватися , 
або бути призначеними для однієї з цілей , вказаних у кодексі 1 .  

При дослідженні права сільськогосподарського використання 
земель України ще в середині 70-х років ХХ ст. було зроблено 
висновок,  що до земель сільськогосподарського призначення 
мають бути віднесені всі землі ,  придатні для цієї мети . В основу 
такого розподілу пропонувалося покласти природні якості зем
лі ,  геоботанічні властивості Грунтів,  оскільки «придатність» під
креслює економічну доцільність та природну властивість Грун
тів для використання їх у сільському господарстві, а «призна
ченістм є тіл ьки свідченням того , що за тим и  чи іншими яко
стя м и  ці землі адміністративним актом віднесені до фонду зе
мель сільськогосподарського призначення і тому з природної та 
економічної точок зору ці землі можуть використовуватися для 
вирощування сільськогосподарської продукції, у зв'язку з чим 
їм має надаватися статус земель сільськогосподарського при
значення2.  

П ід сільськогосподарськими землями Н. І .  Титова пропонує 
розуміти найбільш суспільно цінну категорію земель, які  за при
родними властивостями Грунтів (родючістю )  здатні бути основ
ним засобом для вирощування сільськогосподарських культур за 
умов їх раціонального використання , а також для ведення тва
ринництва та інших сільськогосподарських галузей3• 

Поняття земель сільськогосподарського призначення включає 
характеристику їх юридичної структури .  Вони - багатострук
турні за своїм складом .  Традиційно вважається ,  що в сільському 
господарстві землі функціонують як основний засіб виробницт
ва і як територіальний базис.  Відповідно до цих способів ви
користання і здійснюється поділ земель сільськогосподарського 
призначення на види. 

Згідно з ч.  2 ст. 22 ЗК України до земель сільськогосподар
ського призначення належать сільськогосподарські угіддя і не
с ільськогосподарські угіддя . Найбільш цінними є сільськогос
подарські угіддя , тобто земельні угіддя, що систематично ви-

1 Харитонова Т. Є. Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Украіні: проб
леми теорії та практики : монографія. Одеса: Юрид. літ. ,  20 16 .  С.  205. 

2 Кулинич П. Ф. Поняття та юридичні ознаки земель сільськогосподарського 
призна•1ення // Часопис Київського університету права. 2009. № 2. С. 205. 

3 Землі сільськогосподарського призначення: права громадян Украіни:  наук. 
навч . посіб. / за ред. Н .  І .  Титової. Львів: ПАІС,  2005. С.  1 1 .  
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користовуються для отриман ня сільськогосподарської продук
ції. Земельний кодекс не дає визначення сільськогосподарських 
угідь, а лише наводить вичерпний перелік земел ь, які входять 
до їхнього складу. До сільськогосподарських угідь належать: ріл
ля , багаторічні насадження,  сіножаті, пасовища та перелоги (ч. 2 
ст. 22 ЗК України ) 1 •  Офіційне визначен ня ріллі м істилося у на
казі Державного комітету статистики від 5 серпня 2008 року 
« Про затвердження Методи ки проведення розрахун ків основ
них показників обсягів виробни цтва продукції тваринництва у 
господарствах усіх категорій» .  Даний нормативний акт визначає 
ріллю як земельні діля нки,  я кі систематично обробляються та 
використовуються п ід посіви сільськогосподарських культур, 
вкл ючаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари , пло
щі парників та тепл иць2 •  Рілля, або орні землі , є найцінн ішою 
складовою земель с ільськогосподарського призначення .  Саме 
вони характеризуються наявністю rрунтового покриву, яки й за
безпечує їх ун ікальну природну власти вість родючості , їх зна
чення як основного засобу виробництва зернової продукції, ви
рощуван ня технічних та інших сільськогосподарських кул ьтур3 . 

Я кщо рілля через певні  обставини біл ьше року, починаючи 
з осені ,  не використовується для посіву сіл ьськогосподарських 
культур і не п ідготовлена п ід пар, вона перетворюється на пе
релоги . Тобто вони ти мчасово ви ведені  з акти вного сіл ьсько
господарського обробітку (розорювання ) ,  як правило , з метою 
природного відновлення Грунтів .  До перелогів не відносять ро
зорані діля нки с інокосів і пасовищ, залишені  для природною 
заростання травостоєм . Зустрічається також визначе ння пере
логів як одного з видів сільськогосподарських угідь, переважно 
орн их, що втратили родючість і не  бул и  в обробітку протя гом 
кількох років.  На ділян ках, зайнятих перелогами ,  формують
ся сприятливі умови для відновлен ня природного росли нного 
покриву". 

1 Земельний кодекс Украіни:  наук. -практ. комент. 4-те вид. , допов. Харкін: 
Одіссей, 2008. С.  64. 

2 Про затвердження Методики проведення розрахункін основних показни
кін обсягів виробництва продукціі тваринництва у господарствах усіх катего
рій : наказ Держ. комітету статистики Украіни нід 5 серп.  2008 р. № 270. U RL: 
http://zakon.nau.ua/docj?code=v0270202-08. (Втратив чинність). 

з Земельне право: підруч ник / М. В. Ш ульга, Н. О.  Багай , В. І. Гордсєв та ін . ;  
за ред. М .  В .  Шульги . Харків: Право, 20 1 4. С .  346 .  

4 Канаш О.  П .  До проблеми rрунтоних обстежень // Землеустрій і .кадастр. 
2005. № З. С. 55 .  
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Багаторічні насадження - це земельні діля нки,  на яких ви
рощуються плодово-я гідні дерева і кущі, які плодоносять про
тягом тривалого періоду і призначені для отримання врожаю 
плодово-ягідної, технічної та лі карської продукції, а також для 
декорати вного оформлення територій ,  боротьби з суховіями 
тощо . До них належать: сади , ви ноградн ики ,  плодові розпл ід
ники,  плантації та ін . До багаторічних насаджень належать та
кож земельні ділянки , засаджені  деревами і чагарниками з ме
тою боротьби з суховіями ,  снігозатриман ня тощо . Іх основне 
призначення - збереження корисних власти востей землі , сі
ножатей і створення сприятли вих умов для ведення сіл ьського 
господарства на землях, я кі охороняються 1 •  

У Додатку 4 ( Перелік угідь згідно з Класифікацією видів зе
мельних угідь) до Порядку ведення Державного земельного ка
дастру, затвердженого постановою Кабінету М і ністрів України 
від 1 7  жовтня 20 1 2  р.  No 1 05 1 ,  визначено,  що багаторічні на
саджен ня включають ділянки,  зайняті насадженнями для отри
мання плодів, я гід, винограду, хмелю;  насадження ефіроолійних 
культур, розсадники (крім лісових); плантації декоративних ба
гаторічних насаджень (квітн ики) для декоративного оформлен ня 
територій , а також для реалізації квітів; лікарські багаторічні на
саджен ня (беладона, наперстянка, шавлія лікарська та інші)2 •  

Необхідно наголосити на тому, що це не окрема група дерев ,  
кущів чи рослин,  а земельні угіддя та/або окрема земельна ді
лянка з розміщеними на н ій деревами ,  кущами та іншими рос
ли нами як один цілий об'єкт. Тобто цільовим призначенням та
ких ділянок є садівництво . Призначен ня садових ділянок може 
бути основним та додатковим .  До основного належить закла
дення багаторічних плодових насаджень та вирощування сіл ьсь
когосподарських кул ьтур. Додатковим ціл ьови м призначення м  є 
зведення необхідн их буди нків та господарських споруд3• 

Сіножатями нази вають земельні ділянки , покриті багаторіч
ною трав'янистою рослинністю , які систе матично ви користо 
вують для сі нокосіння .  П асови ща - природні  і штуч ні сіль
ськогосподарські угіддя , на яких вирощується трав'яниста рос-

1 Земельне право України: підручник / В. І .  Семчик, П .  Ф. Кулинич, 
М.  В. Ш ульга. Київ: І н  Юре, 2008. С .  386- 387. 

2 Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру: по
станова Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 20 1 2  р. № 1 05 1 .  U RL: http://za
kon4. rada.gov.ua/Jaws/show /І 05 1 -20 1 2-п.  

3 Санніков Д. Поняття ці11ьовоrо призначення земельних ділянок для садів
ництва громадян // Право України. 2009. № 7. С. 1 62 .  
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линність з метою випасання худоби . Відповідно до класифікації 
видів земельн их угідь, і до сіножатей ,  і до пасовищ необхідно 
відносити ділянки, які рівномірно вкриті деревинною та чагар
н иковою рослинністю площею до 20 відсотків ділянки 1 •  

До несільськогосподарських угідь належать землі під госпо
дарськи м и  шляхами і прогонам и ,  полезахисні  л ісові смуги та 
інші  захисні насадження,  крім тих, що віднесені до земель лі
согосподарського призначення , землі п ід господарськими бу
дівлями і дворами ,  землі під інфраструктурою оптових ринків  
сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації2 • 
Несільськогосподарські угіддя використовуються в якості про
сторового базису для розміщення об'єктів,  технологічно тісно 
пов'язаних з веденням с ільськогосподарського виробництва3• 
У ст. 22 ЗК України визначено невичерпний перелік об'єктів,  
які можуть бути розташовані на  несіл ьськогосподарських угід
дях, із застереженням через слово «тощо» можливості розташу
вання на таких землях інших об'єктів, не перелічених у ст. 22 
З К  України .  

Юридична структура земель сільськогосподарського призна
чення дозволяє з 'ясувати, хто і для чого використовує земельні 
ділянки цієї категорії земель.  Критерієм юридичної структури 
цих земель є цільове призначення земельних ділянок, яке вста
новлюється органами влади і визначає межі дозволеного ви
користання кожної земельної ділянки для потреб виробництва 
сільськогосподарської продукції, крім ділянок, що перебувають 
у запасі .  Згідно з п. З ст. 22 З К  України ,  вищезазначені землі мо
жуть надаватися у власність та користування: а) громадянам -
для ведення особистого селянського господарства, садівництва, 
городни цтва, сінокосіння та випасання худоби,  ведення то 
варного сільськогосподарського виробництва, фермерського го
сподарства; б) сільськогосподарським підприємствам - для ве
дення товарного сільськогосподарського виробництва; в) сільсь
когосподарським науково-дослідним установам та навчальним 
закладам, сільським професійно-технічним училищам та загаль
ноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей ,  про-

1 Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру: по
станова Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 20 1 2  р.  № 1 05 1 .  URL: http://za
koп4. rada.gov.uajlaws/show /105 1 -20 1 2-п .  

2 Земельне право України :  підручник / В .  І .  Семчик, П .  Ф. Кулинич,  
М .  В. Шульга. Київ: Ін  Юре, 2008. С .  387 .  

3 Земельний кодекс України :  наук.-практ. комент. 4-е вид. ,  допов. Харків:  
Одіссей, 2008. С .  66. 
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паганди передового досвіду веден ня сільського господарства;  
г) несільськогосподарським підприємствам, установам та органі
заціям,  релігійним організаціям і об'єднанням громадян - для 
ведення підсобного сільського господарства; І') оптовим ринкам 
сільськогосподарської продукції - для розміщення власної ін
фраструктури .  

Отже , юридична структура земель с ільськогосподарсько 
го призначення відображає , головним чином,  публічний еко
номічний інтерес суспільства і приватний економічни й  інтерес 
власн иків і користувачів земельних ділянок у їх використанн і  
для отримання кінцевого продукту сільськогосподарського зем
лекористування - продовольства для населен ня та сировини 
для промислового виробництва. На відміну в ід юридичної, фі
зична структура земель сільськогосподарського призначення ві
дображає як економічні ,  так і екологічні інтереси суспільства. 
З одного боку, сіл ьськогосподарські товаровиробни ки зацікав
лені в переведенні  їх земельних ділянок у найбіл ьш продуктивні  
та еконо мічно вигідні сільськогосподарські угіддя - ріллю та 
багаторічні насадження, що відображає їх приватні економічні 
інтереси ,  а з іншого - суспільство зацікавлене у п ідтриманні 
оптимального стану сільськогосподарських ландшафтів ,  яки й ,  у 
свою чергу, забезпечується оптимальним співвідношен ням де
стабілізуючих (рілля) та стабілізуючих сіл ьськогосподарських 
угідь (сінокоси і пасовища),  що відображає публічні, суспільні 
екологічні інтереси 1 •  

Таким чином , землі сільськогосподарського призначення є 
не тільки цінним багатством нашої країни ,  а й є особливи м 
об'єктом правового регулювання і тому потребують встановлен
ня особливого правового режиму їх використання .  

5 . 2 .  Суб'єкти права власності т а  користування 
на землі сільськогосподарського призначення 

Особливе становище громадян України серед інших суб'єк
тів  земельних правовідносин зумовлене основним призначен
ням соціальної правової держави і сучасними потребами ре 
формування земел ьних правовідноси н шляхом перерозподілу 

1 Кулинич П. Ф. Поняпя та юридичні ознаки земель сільськогосподарського 
призначення // Часопис Київського університету права. 2009. № 2. С. 208. 
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земель державної та комунальної власності. Такий специфічни й  
земельно-правовий статус громадян України ,  який передбачає 
найширший обсяг правосуб 'єктності , знаходить прояв у зако 
нодавчому визнанні диференційованих за зм істом суб'єктивних 
прав на землю громадян України ,  законодавчому закріпленні  
найширшого кола підстав набуття прав на  землю. 

Земельна правосуб'єктність складається з правоздатності і ді
єздатності . Земельна дієздатність може бути визначена як здат
ність особи своїми діями набувати земельні права і створюва
ти земельні обов'язки . Виникнення земельної дієздатності за
лежить від віку людини,  стану її здоров'я 1 ,  наявності певного 
статусу тощо . Наприклад, інозе м ці та особи без громадянства 
обмежені у земельній дієздатності , а саме, можливості набувати 
право власності на землі сільськогосподарського призначення2• 

Відповідно до ч .  1 ст. 374 ЦК України суб'єктами права влас
ності на земельну ділян ку можуть бути фізичні особи,  юридичні 
особи ,  держава, територіальні громади . 

Згідно з і  ст. 80 З К  України суб 'єктами права власності на 
землю можуть бути:  а) громадяни та юридичні особи - на зем
лі приватної власності; б) територіальні громади , які реалізують 
це право безпосередньо або через органи місцевого самовряду
вання , - на землі комунальної власності ; в) держава, яка ре
алізує це право через відповідні органи державної влади, - на 
землі державної власності. 

Закон забороняє набувати землі сільськогосподарського при
значення у власність іноземним громадянам, особам без грома
дянства , іноземним юридичним особам та іноземним державам 
(ч.  5 ст. 22 З К  України) .  Однак, у випадку спадкування земель
ної ділян ки,  іноземна особа або особа без гром адянства може 
стати власником земельної ділянки саме сільськогосподарського 
призначення. У такому випадку зазначена особа повинна здійс
нити її відчуження протягом року з моменту переходу такого 
права (ч .  4 ст. 22 ,  п .  в ч .  3 ст. 8 1 ,  ст. 1 40 ,  ч .  1 ст. 145 З К  Укра
їни) .  У раз і ,  коли земельна ділянка цією особою протягом вста
новленого строку не відчужена, вона підлягає примусовому від
чуженню за рішенням суду. 

1 Яніцький В. Земельна правоздатність громадян // Підприємництво, госпо
дарство і право. 2006. № 1 1  ( 1 3 1  ) . С. 48. 

2 Харитонова Т. Е .  К вопросу исследования реализации иностранцами права 
пользования землями сельскохозяйственного назначения в Украине // Legea si 
viata: Publicatie stiintifico-practica. Decembrie , 20 1 3 . Р. 1 82- 1 85.  
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Як вже зазначалося, відповідно до ч. 3 ст. 22 З К  Україн и ,  зем 
лі  сільськогосподарського призначення передаються суб'єктам 
користування з різним цільовим використанням. В залежності 
від виду використання для суб'єктів можуть встановлюватися 
певні обмеження або заборони на укладання певного виду до
говору щодо використання таких земель. 

Землі інших категорій також можуть використовуватися для 
сільськогосподарських потреб у випадку, встановленому зако
ном, наприклад, у випадку задоволення таких потреб несільсь
когосподарськи ми п ідприємствами ,  установами та організація
ми на землях «іншого» (за змістом - несільськогосподарського) 
призначення під час ведення п ідсобного господарства (ст. 37 З К  
України) ,  або у випадку задоволення господарських потреб пра
цівників природних заповідників у сінокосах, випасах, городах 
відповідно до встановлених нормативів, на спеціально виділе
них земельних ділянках, що повинні бути передбачені проекта
м и  організації території природних заповідників та охорони їх 
природних комплексів (ч. 3 ст. 1 6  ЗУ « Про природно-заповідний 
фонд» від 16 червня 1 992 року) 1 •  

Якщо йдеться про передачу права користуван ня земельною 
ділянкою для с ільськогосподарських потреб стосовно земель 
сільськогосподарського призначення, то до землекористувача у 
науковій літературі висувається особлива вимога - землекори 
стувачем (особою, на користь якої буде встановлене таке право) 
може бути не будь-яка особа, а лише здатна забезпечити цільове 
використання такої земельної ділянки2•  Тому пропонується за
конодавчо обмежити коло можливих набувачів права користу
вання земельною ділянкою для сільськогосподарських п отреб 
та надати перевагу фізичним особам , які мають сільськогоспо
дарську освіту чи досвід роботи в с ільсько му господарстві ,  чи 
займаються веденням товарного с ільськогосподарського вироб
ни цтва, або ж юридичним особам,  установчими документами 
яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва 
(за аналогією з вимогами ст. 1 30 ЗК України ,  що пред'являються 
до покупців земель сільськогосподарського призначення)3•  

1 Про природно-заповідний фонд України:  Закон України від 16 черв. 1 992 р.  
№ 2456-ХІ І  // Відомості Верховної Ради України .  1 992. № 34. Ст. 502. 

2 Земельне право України :  підручник / В.  І .  Семчик, П. Ф. Кулинич, 
М. В .  Шульга. Київ: Ін Юре, 2008. С .  224. 

3 Уркевич В. Ю. Про правове регулювання користування чужою земельною 
ділянкою для сільськогосподарських потреб // Юридичний радник. 2009 . 
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Отже , поняття та особли вості правового режиму земель 
сільськогосподарського призначення зумовл юють спеціаль
ний суб 'єктний склад цього виду землекористування . Суб'єк
тами права сільськогосподарського землекористування є лише 
ті особи ,  які мають спеціальну, тобто земельну правоздатність; 
вона виникає на підставі земельного законодавства. Для земель 
сільськогосподарського призначення саме земельна, а не ци
вільна, правоздатність особливо наочна. Так, якщо відведенням 
земельної ділянки під будівництво (землі житлової і громадської 
забудови) по суті обмежуються подальші земельні відносини ,  то 
для сільськогосподарських суб'єктів це є лише правовстановлю
ючим фактом для подальшого їх функціонування у процесі ви
користання цих земель. Останнє особливо повно проявляється 
у системі земельних прав власників земельних ділянок, а також 
орендарів . 

Таким чином, йдеться про існування загальної і спеціальної 
правоздатності . Загальна земельна правоздатність притаман на 
всім громадянам та юридичним особам.  Але це лише можли
вість бути суб 'єктами конкретного права землекористування . 
Його ж реалізація певною особою можлива лише внаслідок 
здійснення конкретних правових умов. У такий спосіб виникає 
суб 'єктивне право сільськогосподарського землекористування . 
Коло спеціальних суб'єктів ,  які мають земельну правоздатність 
стосовно земель сільськогосподарського призначення відносно 
обмежено . Такими є лише ті особи,  як фізичні,  так і юридичні ,  
які у встановленому порядку одержали конкретну земельну ді 
лянку на праві власності або на праві користування (оренди ) .  
У зв'язку з цим вони набувають спеціального земельно-право
вого статусу, тобто стають носіями певних земельних прав та 
обов'язків 1 •  

Н а  сьогоднішній день діє заборона відчуження (мораторій )  
земельних ділянок сільськогосподарського призначення,  яка 
передбачена п. 15 Перехідних положень ЗК України ,  що також 
значно впливає на набуття прав на такі землі .  

Зокрема, підп.  а п .  15 Перехідних положень З К  передбачає , 
що купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної та комунальної власності в період дії 

№ 2 (28) .  С. 30; Земельне право Украіни :  підручник / В. І .  Семчик, П .  Ф. Ку
линw1, М.  В .  Ш ульга. Киів: І н  Юре, 2008. С. 224, 225. 

1 Земельне право Украіни :  підручник / за ред. М .  В .  Ш ульm. Киів: Юрінком 
Інтер, 2004. 368 с. 
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мораторію заборонена. Натомість п ідп . б цього ж пункту сто 
сується відчуження земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення , що належать на праві приватної власності , і за
борона тут стосується тільки певних їх видів. Зокрема земельних 
ділянок для ведення товарного сільськогосподарського вироб
ництва, земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства, виділених в натурі (на місцевості) власникам зе
мельних часток (паїв) .  Тобто земельні ділянки сільськогоспо
дарського призначення для ведення садівництва можуть віль
но відчужуватися. Або земельні ділянки для ведення особистого 
селянського господарства можуть бути відчужені у раз і ,  якщо 
така земельна ділянка не виділялася за рахунок земельної част
ки (паю) .  Це саме буде стосуватися і земельних ділянок для 
фермерського господарства, які хоча й не зазначені у п .  1 5  Пе
рехідних положень ЗК,  але дуже часто виділялися якраз саме за 
рахунок земельних часток (паїв ) ' .  

По-друге , важливим є визначення суб'єкта відчуження та су
б'єкта набуття земельної ділянки сільськогосподарського при 
значення. Зокрема, держава та територіальні громади не мо
жуть продавати будь-які земельні ділянки сільськогосподарсь
кого призначення, а громадяни та юридичні особи - тільки ті 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення , які ма
ють певний вид використання. Щодо набувачів земель сільсь
ко господарського призначення також є певні обмеження, які 
передбачені  ч .  5 ст. 22 ЗК та стосуються іноземців, осіб без гро
мадянства, іноземних юридичних осіб та іноземних держав, про 
що зазначалося вище .  Відповідно до ч. 2 ст. 93 З К  України за
значені  суб 'єкти не обмежені лише в праві укяадати договори 
ореНди щодо зазначеної категорії земель. 

По-третє, мораторій розповсюджується на певні об'єкти ,  зо
крема на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
та земельні частки (паї). 

По-четверте , є виключення, коли все ж таки земельні ді
лянки сільськогосподарського призначення, які перебувають 
п ід мораторієм,  можна відчужувати . Зокрема: 1 )  їх можна пе
редавати у спадщину; 2)  міняти одну земельну ділянку на і ншу 
земельну ділянку, але з врахуванням вимог ЗУ «Про порядок ви-

1 Харитонова Т. Є. Вимоги законодавства щодо посвідчення договорів від
•1уження земельних ділянок // Збірник матеріалів XIV Міжнародної науково
практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи•, 
м.  Луцьк, 1 6- 17 черв. 20 1 7  р. С.  1 92- 1 94.  
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ділення в натурі (на місцевості ) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв)» ; 3) вилучати (викупати) для суспільних 
потреб. Причому перші два випадки стосуються тільки земель, 
які перебувають у приватній власності, а третій випадок - зе
мельних діля нок всіх форм власності . 

По-п 'яте , слід враховувати , що угоди (у тому числі  довіре
ності) ,  укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або ін
шим способом відчуження земельних ділянок та земельних ча
сток (паїв) ,  визначених підпунктами «а» та «б» п. 1 5  Перехідних 
положень З К, а так само в частині  передачі прав на відчуження 
цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє 
є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення) .  

5 . 3 .  Правові засади оренди земель сільськогосподарського 
призначення 

У сільськогосподарському виробництві важливу роль відіграє 
оренда як одна з форм реалізації права власності та ефективно
го використання земель. Великий досвід орендних відносин ма
ють країни з розвинутою ринковою економікою, де оренда зе
мель найпоширеніша форма її використан ня . Значна кількість 
орендованої землі у Німеччині,  Великобританії, Франції, Бель
гії, Нідерландах. Тут фермери при розширенні господарства тра
диційно надають перевагу не купівлі землі ,  а її оренді. Це обхо
диться їм значно дешевше, а заощаджені  кошти фермери вкла
дають у виробни цтво . До того ж останнім часом у країнах ЄС 
посівні площі обмежуються і орендою легше регулювати цей 
процес • . 

Орендні відносини взагалі мають тривалу історію . Договір 
оренди відноситься до числа класичних договірних інститутів ,  
відомих цивілістиці з часів римського права. Оренда не оминула 
й Україну, де найбільший розвиток одержала в другій половині 
XVII I  - на початку ХІХ століття . 

Після революції 1 9 1 7  року, коли земля була націоналізована, 
можливість її оренди була передбачена в земельному законодав
стві, що діяло у той час . З 1 937 року оренда земель сільського
сподарського призначення була заборонена.  З того часу земля 

1 Stepska О. Legal regulation of lease of agricultural land (Правове регулювання 
оренди земель сільськогосподарського призначення) // Legea si viata. 20 1 7 . Ma
rtie. Р. 1 26- 1 28 .  
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та інші природні ресурси були вилучені із цивільного обігу і всі 
угоди , що порушували право державної власності , визнавалися 
недійсними . 

Слід зазначити , що в науці аграрного (сільськогосподарсько
го) права минулих часів не досліджувався договір оренди зем
лі.  У радянський період орендні правовідносини були витиснуті 
із сільськогосподарської діяльності . Не існувало також право
вих норм про сільськогосподарську оренду. Одним з напрямків 
економічних реформ кінця 80-х років ми нулого століття стало 
«відродження» орендних відносин.  Оренда стала одним із засо
бів реформування відносин власності в агропромисловому ком
плексі.  У сучасних умовах оренда землі необхідна і ,  будучи еле
ментом ринкових відносин,  безсумнівно, покликана сприяти їх 
подальшому розвитку в аграрній сфері економіки країни та у 
народному господарстві в цілому. 

Першою монографією,  присвяченою оренді землі в Україні ,  
стала робота професора О.  О .  Погрібного «Селянські господар
ства і оренда» 1 •  В ній він розглядає орендні відносини в цілому, 
а також їхню роль для фермерських господарств, визначаючи їх 
сутність, зміст, види і форми.  

Право орендного землекористування досліджував професор 
І. І. Каракаш, який підкреслював, що оренда землі є достатньо 
розвинутим правовим інститутом сучасного земельного права2 • 
Обrрунтовано наполягав на особливостях орендного землекори
стування в аграрному виробництві В .  І .  Андрейцев3• (рунтовно 
питання оренди землі як «специфічної форми їхнього ви кори 
стання�> розглядав М .  В. Шульга4• 

Україна є однією з небагатьох країн з багатими ресурсами ро
дючих сільськогосподарських земель. Близько 22 млн га сільсь
когосподарських угідь використовуються сільськогосподарськи
ми підприємствами ,  з яких близько 95 % орендовані у дрібних 
власників. Більшість таких дрібних землевласників отри мали 
земельні ділянки розміром 4- 5 га під час приватизації. Більше 
70 % громадян, які набули право на земельну частку (пай) ,  зда-

1 Погрібний О. О. Селянські господарства і оренда (організаційно-правові 
питання).  Київ: Урожай, 1 992. 1 92 с. 

2 Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования 
в Украине. Одесса: Феникс, 2003. 256 с. 

3 Андрейцев В.  И .  Земельная реформа. Приватизация. Зкология. Право: сб. 
:жсклюзив. очерков и нормативно-правовЬІх актов. Киев, 1 997. 238 с. 

4 Ш ульга М. В. АктуальнЬІе правовЬІе проблемЬІ земельнЬІх отношений в со
временнwх условиях. Харьков: Консум, 1 998. С. 1 27- 1 39. 
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ють земельні ділянки в оренду. Агроформування ринкового типу 
також інтенсивно орендують землі сільськогосподарського при
значення державної та комунальної власності. 

Оскільки насьогодні права власників земель сільськогоспо
дарського призначення обмежені :  вони не можуть купувати або 
продавати свої земельні ділянки, то при відсутності ринку землі 
сільськогосподарського призначення в Україні розвивається ри
нок оренди землі . Тому сьогодні оренда є однією з найбільш по
ширених угод із земельними ділянками сільськогосподарського 
призначення. 

Українське цивільне законодавство передбачає загальні ви
моги щодо укладення договорів оренди, а земельне законодав
ство відображає особливості даного договору стосовно оренди 
земельних ділянок. Отже, відносини ,  пов'язані з орендою зем
лі ,  регулюються Земельним кодексом України ,  Цивільним ко
дексом України ,  Законом України « Про оренду землі» від 6 жовт
ня 1 99 8  року (що діє у редакції від 2 жовтня 2003 року) , ін

шими нормативно-правовими актами ,  а також договором орен
ди землі .  

П ідставою для виникнення орендних відносин є договір 
оренди землі - основний документ, що визначає відносини 
орендодавця та орендаря . Відповідно до ст. 1 3  Закону України 
« Про оренду землі» договір оренди - це договір ,  за яким орен
додавець зобов'язани й  за плату передати орендареві земельну 
ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар 
зобов'язаний ви користовувати земельну ділянку відповідно до 
умов договору та вимог земельного законодавства. 

Сторонами договору оренди землі є орендодавець та орен
дар. Орендодавцям и  земельних ділянок є громадяни та юридич
ні особи ,  у власності я ких перебувають земельні  ділянки, або 
уповноважені н и м и  особи .  Орендодавцям и  земел ьних ділянок, 
що перебувають у комунальній власності , є сільські, селищні, 
м іські ради . Орендодавцями земельних ділянок, що перебува
ють у державній власності , є органи виконавчої влади, які від
повідно до закону передають земельні ділян ки у власність або 
користування . 

Орендарям и  земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення можуть бути громадяни та юридичні  особи Укра
їни ,  іноземці і особи без гром адян ства, іноземні  юридичні 
особ и ,  м іжнародні об 'єднання і організації, а також іноземні 
держави .  
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За ст. 1 5  Закону України « Про оренду землі» істотними умо
вами договору оренди землі є :  об'єкт оренди ; строк дії договору 
оренди ; орендна плата. За згодою сторін у договорі оренди зем
лі можуть зазначатися інші умови . 

Отже , першою істотною умовою є об'єкт оренди . Об'єкта
ми оренди є земельні ділянки , що перебувають у власності гро
мадян,  юридичних осіб ,  комунальній або державній власності . 
При зазначенні об'єкта оренди в договорі обов'язково вказуєть
ся кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної 
ділянки. Договір оренди може передбачати надання в оренду де
кількох земельних ділянок, що перебувають у власності одно 
го орендодавця (а щодо земель державної та комунальної влас
ності - земельних ділянок,  що перебувають у розпорядженні 
одного органу ви конавчої влади чи органу місцевого самовряду
вання). Об'єкт за договором оренди землі вважається переданим 
орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права 
оренди , якщо інше не встановлено законом. 

Що стосується земельних часток (паїв) ,  то їхня оренда є 
сьогодні однією з найпоширеніших угод із земельними паями . 
Так, Перехідні положення Закону України « Про оренду землі» 
закріплюють: громадяни - власники сертифікатів на право на 
земельну частку (пай ) до виділення їм у натурі (на місцевості) 
земельних ділянок мають право укладати договори оренди зе
мель сільськогосподарського призначення,  м ісце розташування 
яких визначається з урахуванням вимог раціональної організа
ції території і компактності землекористування, відповідно до 
цих сертифікатів . Орендарі набувають право на оренду землі на 
підставі договору оренди земельної частки (паю) ,  типова фор
ма якого затверджена наказом Державного комітету земельних 
ресурсів України No 5 від 17 січня 2000 року. 

Другою істотною умовою є строк дії договору оренди . За 
загал ьним правилом строк оренди земел ьної ділянки не може 
перевищувати 50 років.  Однак щодо земел ьних ділянок сільсь
когосподарського призначення законодавцем встановлений і 
мінімальний строк укладен ня договору оренди . Так,  відповід
но до Земельного кодексу України та ст. 19 Закону Україн и 
« П ро оренду землі» строк оренди зе мельних ділянок сіл ьсь
когосподарського призначення для ведення товарного сільсь
когосподарського виробни цтва , фермерського господарства , 
особистого селянського господарства не може бути меншим 
як 7 років. 
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При передачі в оренду для ведення товарного сільськогоспо
дарського виробництва, фермерського господарства, особисто
го селянського господарства земельних ділянок сільськогоспо
дарського призначення ,  які є земельними ділянками меліоро
ваних земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація , 
строк дїї договору оренди землі визначається за згодою сторін, 
але не може бути меншим як 10 років . До договору оренди зем
лі включається зобов'язання орендаря здійснювати інвестиції у 
розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і 
об'єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній ек
сплуатації. 

Встановлення мінімального строку у сфері оренди сільсько
господарських земель є доцільним,  оскільки стабільність зем 
лекористування має істотне значення в сільському господарстві. 
Орендар одержує можл ивість здійснювати довгострокове пла
нування використання земель. Землі  використаються більш ра
ціонально і без надмірного виснаження . 

При передачі в оренду сільськогосподарських угідь, які роз
ташовані в межах гірничого відводу, наданого для розробки ро
довища нафти або газу, строк дії договору оренди земельних ді
лянок визначається з урахуванням строків початку будівництва 
свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатаці
єю,  на орендованій ділянці або на її частині .  

Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна ді
лянка сільськогосподарського призначення, що не перебуває в 
оренді, має право передати таку ділян ку в оренду на строк до 
моменту державної реєстрації права власності спадкоєм ця на 
таку земельну ділян ку або до набрання законної сили рішен
ням суду про визнання спадщини відумерлою, про що обов'яз
ково зазначається у договорі оренди земельної ділянки . Якщо 
строк дії договору оренди земельної ділянки закінчився у день 
або п ісля смерті орендодавця, але до державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку за новим власником (спадкоєм 
цем ) ,  такий договір вважається продовженим (поновленим) до 
моменту державної реєстрації права власності спадкоємця або 
територіальної громади на таку земельну ділянку. 

Третьою істотною умовою є орендна плата із зазначенням її 
розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків,  по
рядку її внесення і перегляду та відповідал ьності за  її несплату. 
Орендна плата за земл ю - це платіж, який орендар вносить 
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орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з до
говором оренди землі. 

Орендна плата справляється у грошовій формі .  За згодою 
сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійс
нюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі 
має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за рин
ковими цінами на дату внесення орендної плати . Орендна пла
та за земельні ділянки державної і комунальної власності здій
снюється виключно у грошовій формі. 

Щодо порядку виникнення права оренди земельної ділянки , 
слід зазначити, що передача в оренду земельних ділянок, які пе
ребувають у державній або комунальній власності, здійснюється 
на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або 
органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями 
чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у 
разі продажу права оренди) шляхом укладення договору орен
ди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права орен
ди зе мельної ділянки . Передача в оренду земельних ділянок, 
що перебувають у державній або комунальній власності, здійс
нюється за результатами проведення земельних торгів. 

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у 
власності громадян і юридичних осіб , здійснюється за догово
ром оренди між власником земельної ділянки і орендарем .  Під
ставою для укладен ня договору оренди може бути цивільно-пра
вовий договір про відчужен ня права оренди . 

Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому 
числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у 
заставу, спадщину, вноситися до статутного капjталу власником 
земельної ділянки на  строк до 50 років ,  крім випадків ,  визна
чених законом. 

Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою 
орендодавця передаватись орендарем у володіння та користу
вання іншій особі (суборенда) без зміни цільового призначення . 
Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежу
ватися умовами договору оренди земельної ділянки і не супере
чити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, виз
наченого договором оренди землі. Договір суборенди земельної 
ділянки підлягає державній  реєстрації. За згодою сторін договір 
суборенди земел ьної ділянки посвідчується нотаріально . 

Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призна
чення на період дії договору оренди можуть обмінюватися на-
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лежними їм правами користування земельними ділянками шля
хом укладання м іж ними договорів суборенди відповідних ді
лянок, якщо це передбачено договором оренди або за пись
мовою згодою орендодавця . 

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за ба
жанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. 
Право оренди земельної діля нки підлягає державній реєстрації 
відповідно до закону. 

Існують деякі проблеми ,  пов'язані саме з оформленням дого
вору оренди,  як нормативні (закладені безпосередньо у норма
тивно-правових актах) ,  так і фактичні (пов'язані з невиконан
ням законодавства) 1 •  Оформлення оренди земл і сільськогоспо
дарського призначення є складною комплексною процедурою, 
що суперечливо врегульована та потребує істотних грошових та 
часових витрат. Крім того , 5 березня 20 1 5  року в законодавство 
внесені зміни щодо реєстрації земельних ділянок с ільського
сподарського призначення . Так,  державна реєстрація речових 
прав, похідних від права власності , на земельні ділянки сільсь
когосподарського призначення може здійснюватися нотаріусом 
незалежно від нотаріального посвідчення договору, на підставі 
якого виникає таке право. 

Державна реєстрація похідного речового права на земельну 
ділянку сільськогосподарського призначення,  право власності 
на яку виникло та оформлено в установленому порядку до І січ
ня 20 1 3  року, здійснюється одночасно з державною реєстрацією 
права власності на таку земельну ділянку (крім випадків ,  коли 
право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в 
Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну ре
єстрацію прав та їх обтяжень, поданої власником чи набувачем 
відповідного похідного права або уповноваженою ними осо
бою . Державна реєстрація права власності на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення , у разі подання заяви про 
державну реєстрацію прав та їх обтяжень набувачем похідного 
речового права на таку земельну ділянку, може здійснюватися 
без подання заявн иком документа, на підставі якого виникло 
право власності , за умови наявності інформації про зареєстро
вану земельну ділянку у Державному земельному кадастрі та до 

1 Степська О. В. Проблеми укладення договору оренди земельної ділянки // 
Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів XIV Між
нар. наук. -практ. конф. (Луцьк, 1 6- 1 7  черв. 20 1 7  р . )  / уклад. Л .  М. Джурак. 
Луцьк, 20 1 7 . С.  1 87- 1 89. 
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моменту автоматизованого перенесення до Державного реєстру 
прав записів про речові права та обтяження на земельні ділянки 
з Державного реєстру земель. 

Шляхом вирішення проблем розвитку відносин щодо орен
ди земель сільськогосподарського призначення можуть бути на
ступні законодавчі положення : законодавче закріплення шляхів 
і правових механізмів подальшого розвитку відносин сільсько
господарського землекористування і власності на землі сільсь
когосподарського призначення; удосконален ня інституту орен
ди сільськогосподарських земель, що сприятиме підвищенню 
інвестиційної привабливості та економічної віддачі сільського
сподарських земель; забезпечення сталого землекористування,  
раціонального та ефективного використання земель. 

5 . 4 .  Основні права та обов'язки власників земельних 
ділянок і землекористувачів та гарантії їх реалізації 

В умовах інтенсивного використання земельних ресурсів,  
необхідності їхньої охорони, формування ринкових земельних 
відносин в Україні виникає потреба у визначенні системи зе
мельних прав і обов'язків власників земельних ділянок та зем
лекористувачів, а також встановленні основних засобів охорон и  
та захисту вказаних прав. Земельні права та обов'язки - це на
дані можливості або необхідність певної поведінки власників зе
мельних ділянок та землекористувачів у межах норм земельного 
законодавства. Якщо зміст суб'єктивного земельного права вка
зує на міру дозволеної або можливої поведінки , то земельного 
обов'язку - на належну, необхідну поведінку. 

Права та обов'язки власників земельних ділянок та земле
користувачів у загальній формі регулюються Земельним кодек
сом України .  Загальні права та обов'язки поширюються на всіх 
власників та користувачів земельних ділянок незалежно від ка
тегорії та цільового призначення землі .  Але щодо використання 
земель окремих категорій законом чи договором можуть бути 
встановлені додаткові права та обов'язки. Такі права та обов' 
язки є спеціальними . 

Відповідно до ст. 90 Земельного кодексу України власники 
земельн их ділянок мають право : продавати або іншим шляхом 
відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, 
спадщину; самостійно господарювати на землі ;  власності на по-
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сіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на 
вироблену продукцію; використовувати у встановленому поряд
ку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопо
ширені корисні копалини , торф, лісові насадження, водні об' -
єкти , а також інші корисні властивості землі ; на відшкодування 
збитків у випадках, передбачених законом ; споруджувати жилі 
будинки, виробничі та інші будівлі і споруди . 

Земельне законодавство надає землекористувачу, за виклю
ченням деяких випадків ,  такі ж самі  права, що і власнику зе
мельної ділянки . Так, відповідно до ст. 95 Земельного кодексу 
України землекористувачі ,  якщо інше не передбачено законом 
або договором ,  мають право : самостійно господарювати на зем 
лі ;  власності н а  посіви і насадження с ільськогосподарських та 
інших культур, на вироблену продукцію ; використовувати у 
встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній 
ділянці загальнопоширені корисні копалини ,  торф, ліси , водні 
об'єкти , а також інші корисні властивості землі; на відшкоду
вання збитків у випадках, передбачених законом; споруджувати 
жилі будинки,  виробничі та інші будівлі і споруди . 

Права власників земельних ділянок та землекористувачів 
гарантовані законом , вони можуть бути обмежені лише у ви
падках, прямо передбачених законом .  Тільки у випадках і на 
підставах, передбачених законом ,  право власності на земельну 
ділянку та право землекористування може бути припинено, а 
втручання в діяльність власників земельних ділянок та земле
користувачів з боку державних органів може мати місце лише в 
разі порушення ними земельного законодавства. Порушені пра
ва власників земельних ділянок та землекористувачів підлягають 
відновленню в порядку, встановленому законом . 

Крім належного закріплення прав власників земельних ді
лянок та землекористувачів,  законодавством встановлені пра
вові засоби , які гарантують ці права та їх захист. Належне здійс
нення прав власників земельних ділянок та землекористувачів 
забезпечує комплекс правових гарантій .  

Захист прав на земельні ділянки базується н а  конституційних 
положеннях. Конституція України встановлює загальні юри
дичні  гарантії прав, наприклад, закріплює верховенство прав 
та свобод людини як головний обов'язок держави (ст. З Кон 
ституції України ) .  Стаття 1 3  Конституції України встановлює,  
що кожний громадянин має право користуватися природними 
об'єктами права власності народу відповідно до закону. Держава 
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забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господа
рювання. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом .  Пра
во власності на землю гарантується ст. 14 Конституції України .  
Це  право набувається і реалізується громадянами,  юридичними 
особами та державою виключно відповідно до закону. Крім того 
кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 
або бездіяльності органів державної влади , органів місцевого 
самоврядування , посадових і службових осіб (ст. 55 Конституції 
України) .  

Спеціальні юридичні гарантії прав на землю встановлені роз
ділом 5 Земельного кодексу України,  в якому йдеться про захист 
прав на земельні ділянки фізичних та юридичних осіб . Держава 
забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умови за
хисту прав власності на землю. Власник земельної ділянки або 
землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень 
його прав на землю,  навіть якщо ці порушення не пов'язані з 
позбавленням права володіння земельною ділянкою,  і відшко
дування завданих збитків . 

Відповідно до ст. 152  Земельного кодексу України захист прав 
громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюєть
ся шляхом: визнання прав; відновлення стану земельної ділян
ки , який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню 
дій ,  що порушують права або створюють небезпеку порушення 
прав; визнання угоди недійсною; визнання недійсними рішень 
органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядуван
ня; відшкодування заподіяних збитків; застосування інших, пе
редбачених законом , способів. 

Комплекс земельних прав невід'є мно пов'язаний із основ
ними обов'язками власників земельних ділянок та землекори
стувачів. Для носіїв земельних титулів (власників, користува
чів)  законодавством встановлене коло загальних обов'язків, ви
конання яких є необхідним при використанні землі .  Тобто , ви
користовуючи земельну ділянку, її власник чи користувач зо
бов'язаний виконувати вимоги законодавства, які ,  з однієї сто
рони ,  пов'язані з особливою цінн істю землі ,  з іншої - з ви
могами законодавства не порушувати прав та обов'язків ін ших 
власників та землекористувачів.  Обов'язки власників земельної 
ділянки та землекористувачів виникають з моменту набуття прав 
власності або права користування, а їх виконання покликане не 
просто забезпечити права інших осіб, але й гарантує збереження 
самої земельної ділянки як об 'єкта власності чи користування. 
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Загальне коло обов'язків власників земельних ділянок та 
землекористувачів визначено у ст. ст. 9 1 ,  96 Земельного кодек
су України .  Так,  відповідно до ст. 91 вказаного закону власники 
земельних ділянок зобов'язані: забезпечувати використання їх 
за цільовим призначенням ;  додержуватися вимог законодавства 
про охорону довкілля; своєчасно сплачувати земельний податок; 
не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та 
землекористувачів; підвищувати родючість фунтів та зберігати 
інші корисні властивості землі; своєчасно надавати відповідним 
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування 
дані про стан і використання земель та інших природних ре
сурсів у порядку, встановленому законом ;  дотримуватися пра
вил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням зе
мельних сервітутів та охоронних зон; зберігати геодезичні зна
ки , протиерозійні споруди , мережі зрошувальних і осушуваль
них систем ;  за свій рахунок привести земельну ділянку у по
передній стан у разі незакон ної зміни її рельєфу, за винятком 
здійснення такої зміни не власником земельної ділянки ,  коли 
приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи,  
яка незаконно змінила рельєф . 

Відповідно до ст. 96 Земельного кодексу України землекори
стувачі зобов'язані: забезпечувати використання землі за цільо
вим призначенням та за свій рахунок приводити її у попередній 
стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком випадків 
незаконної зміни рельєфу не власником такої земельної ділян
ки ; додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля ; 
своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату; не 
порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та зем
лекористувачів ; п ідвищувати родючість Грунтів та  зберігати інші 
корисні властивості землі ;  своєчасно надавати відповідним ор
ганам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування 
дан і про стан і використання земель та інших природних ре
сурсів у порядку, встановленому законом;  дотримуватися пра
вил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням зе
мельних сервітутів та охоронних зон ; зберігати геодезичні зна
ки , протиерозійні споруди , мережі зрошувальних і осушуваль
них систем.  

Одним з обов'язків власн иків земельних ділянок та земле
користувачів є здійснення заходів щодо підвищення родючості 
фунтів та зберігання інших корисних властивостей землі .  Вста
новлюючи ці обов'язки , держава передбачає комплекс дій з еко-
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помічного стимулювання виконання власниками та землекори 
стувачами ц и х  обов'язків, а саме :  надання податкових і кре 
дитних пільг громадянам та юридичним особам, які здійснюють 
за власні кошти заходи, передбачені загальнодержавними та ре
гіональними програмами використан ня і охорон и  земель; ви
ділення коштів державного або місцевого бюджету громадянам 
та юридичним особам для відновлення попереднього стану зе
мель, порушених не з їх вини;  звільнення від плати за земельні 
ділянки, що перебувають у стадії сільськогосподарського осво
є ння або поліпшення їх стану згідно з державними та регіональ
ними програмами ;  компенсацію з бюджетних коштів знижен
ня доходу власників землі та землекористувачів внаслідок тим 
часової консервації деградованих та малопродуктивних земел ь, 
що стали такими не з їх вини .  Таким чином, держава не просто 
встановлює обов'язки власн иків та землекористувачів, але й за
охочує їх виконувати певні вимоги законодавства. 

Слід зазначити , що законом можуть бути встановлені інші 
(спеціальні)  права та обов'язки власн иків земельних ділянок та 
землекористувачів, що регулюють окремі види користування чи 
користування земельними діля нкам и окремих категорій .  На
приклад, Законом України « Про оренду землі» встановлені пра
ва та обов'язки орендодавця та орендаря. 

За ст. 35 Закону України « Про охорону земель» від 19 червня 
2003 року власники і землекористувачі ,  в тому числі орендарі ,  
земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зо
бов'язані :  дотримуватися вимог земельного та природоохоро н
ного законодавства Україн и ;  підвищувати родючість Грунтів та 
зберігати інші корисні властивості землі на осщ>ві застосування 
екологобезпечних технологій обробітку і техніки , здійснен ня ін 
ших заходів,  які зменшують негативний впли в  на Грунти, запо
бігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо; 
дотримуватися стандартів, нормативів при здійсненні проти
ерозій них, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та ін
ших заходів , пов'язаних з охороною земель, збереженням і під
вищен ням родючості Грунтів; надавати відповідним органам ви
конавчої влади та органам місцевого самоврядування відомості 
про застосування пести цидів та агрохімікатів;  своєчасно ін
формувати відповідні органи виконавчої влади та органи міс
цевого самоврядування щодо стану, деградації та забруднення 
земельних ділянок; забезпечувати захист земель від ерозії, вис
наження, забруднення , засмічення , засолення, осолонцюван ня,  
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п ідкислення,  перезволоження,  п ідтоплення,  заростання бур'я
нами,  чагарниками і дрібноліссям та ін. 

Відповідно до ст. 25 Закону України <(Про меліорацію земель» 
від 1 4  січня 2000 року власники ,  користувачі, у тому числі  орен
дарі меліорованих земель зобов'язані забезпечувати : одержан
ня високих урожаїв сільськогосподарських культур шляхом за
стосування науково обtрунтованих технологій вирощування ви
соковрожайних, стійких до захворювань та шкідників ,  адап 
тованих до rрунтово-кліматичних умов сортів і гібридів сільсь
когосподарських культур; збереження та відтворення родючості 
Грунтів , біологічне різноманіття і екологічну рівновагу в на
вколишньому природному середовищі ; сприяння належній ек
сплуатації відповідних меліоративних систем та об'єктів інже
нерної інфраструктури таких систем , а також вжиття заходів із 
запобігання їх пошкодженню. 
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Розділ б 

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

6 . 1 .  Поняття, принци пи і методи державного 
регулювання сільськогосподарськоі діяльності 

Державне регулю вання сільського господарства - це вид 
державної діяльності, реалізації завдань і функцій держави ,  що 
проя вляється через діяльність уповноважених структур, спря
мовану на здійснення у межах повноважень, визначених за
коном,  безперервного,  цілеспрямованого організаційного впли
ву на виробни цтво, переробку, реалізацію сільськогосподарської 
продукції та інші види пов'язаних із цим відносин з метою за
безпечення продовольчої безпеки , ефективного використання 
земельних та інших природних ресурсів, дотримання законодав
ства, попередження правопорушень та захист прав громадян 1 •  
Державне регулювання розповсюджується на основні сфери су
спільних відносин , які виникають у сіл ьському господарстві 
країни .  У першу чергу, регулюється управлінська діяльність упо
вноважених органів, спрямована на реалізацію е>сновних засад 
аграрної політики . Також підлягають державно-правовому регу
люванню відносин и  між суб'єктами аграрно-правових відносин, 
забезпечується рівність усіх форм господарювання . Значним на
прямом державного регулювання було забезпечення проведення 
аграрної та земельної реформ в Україні , що обумовлювалися пе
реходом до ринкових засад економічного ладу. У сучасних умо
вах співробітни цтво України з низкою міжнародних організацій 
теж вимагає від держави ефективного та виваженого впливу на 
регулювання аграрних правовідносин з метою їх трансформації 

1 Ломак.іна І .  Ю. Державне регулювання сільського господарства в Україні 
(адміністративно-правовий аспект): автореф. дис . " . канд. юрид. наук: 1 2.00.07 . 
Київ, 20 1 2 . С. 4. 
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та адаптації до вимог, які бере на себе держава. Не  менш важ
ливи м напрямом державно-правового регулювання сільського 
господарства є забезпечення продовольчої безпеки , тобто ста
ну захищеності життєвих інтересів людини,  яка виражається у 
гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу 
людини до продуктів харчування з метою підтриман ня її зви 
чайної життєвої діяльності . 

Принципи державного регулювання сільського господар
ства в Україні - це встановлені у законодавстві вихідні засади, 
основні, визначальні ідеї, які лежать в основі державного регу
лювання сільського господарства. Усі принципи державного ре
гулювання сільського господарства класифікуються на загальні 
та спеціальні . До загальних відносяться конституційні принци
пи :  гарантування права власності Українського народу на землю, 
її надра, атмосферне повітря , водні та інші природні ресурси, 
які знаходяться в межах території України (ст. 1 3 ) ;  гарантування 
права власності (ст. 4 1 ) ; гарантування права на підприємницьку 
діяльність (ст. 42) . У ГКУ закріплені загальні принципи госпо
дарювання, у тому числі у сільському господарстві, серед яких 
перераховані такі : забезпечення економ ічної багатоманітності 
та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання ; сво
бода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; 
вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України ; 
обмеження державного регулювання економічних процесів у 
зв 'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості 
економіки , добросовісної конкуренції у п ідприємництві,  еко
логічного захисту населення,  захисту прав споживачів та без
пеки суспільства і держави ;  захист національного товаровироб
ни ка; заборона незаконного втручання органів державної вла
ди та органів місцевого самоврядування , їх посадових осіб у го
сподарські відносини . 

Серед спеціальних принципів державного регулювання 
сільського господарства можна виділити наступні :  забезпечення 
реалізації конституційних прав та свобод селян; вільний вибір 
організаційно-правової форми господарювання у сільському го
сподарстві та інших галузях АПК; системність та комплексність 
заходів державного регулювання сіл ьського господарства; ці
леспрямованість та адресн ість державної підтримки сільсько
господарських товаровиробників; державна підтримка наукових 
досліджень по створенню та впровадженню нових екологічно 
чистих ресурсозберігаючих технологій вирощування, поглибле-

1 42 



ної переробки сільськогосподарської сировини та виготовлення 
з неї конкурентоздатної вітчизняної продукції; протекціонізм 
розвитку сільського господарства; поєднання державного впли
ву і ринкових регуляторів 1 • 

Методами державного регулювання сільського господарства 
є певні  прийоми і способи ,  які застосовуються відповідними 
органами державної влади в процесі управлінської діяльності .  
Методи державного регулювання сільського господарства най
більш загально класифікуються на дві великі групи :  імперативні 
та диспозитивні .  Серед способів і засобів державного регулю
вання сільського господарства виділяють: 

- приписи (наприклад, відповідно до Закону України « Про 
виноград та виноградне вино» усі виноградні насадження тех
нічних та столових сортів площею більше 0 ,5 га у господарствах 
усіх форм власності підлягають реєстрації) ; 

- заборони (наприклад, відповідно до вимог Закону Укра
їни «Про державне регулювання виробництва та реалізації цу
кру» забороняється поставляти цукор на внутрішній ринок по
над встановлену квоту або реалізувати його за цінами,  що ниж
чі від визначеної мінімальної ціни) ;  

- узгодження (наприклад, відповідно до Закону України 
« Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» установчі 
документи саморегулівної організації оптового ринку сільсько
господарської продукції підлягають погодженню центральним 
органом виконавчої влади , що реалізує державну аграрну по 
літику, політику у сфері сільського господарства) ;  

- дозволи (наприклад, Закон України  « Про особисте се
лянське господарство» надає право членам тако�:;о господарства 
реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках, а та
кож заготівельним, переробним підприємствам та організаціям ,  
іншим юридичним і фізичним особам); 

- рекомендації (наприклад, у засновників сільськогосподарсь
кого обслуговуючого кооперативу є можливість скористатися 
Примірним статутом сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу, що розроблений та затверджений Міністерством 
аграрної політики та продовольства України .  Однак викори 
стання положень такого примірного статуту є рекомендацією ,  
а не  обов'язком засновників) ;  

1 Ломакіна І .  Ю.  Принципи державно-правового регулювання сільського го
сподарства Украіни // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 
2009. № 3. с. 86- 93 .  
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- стимули та заохоченпя (наприклад, зrідно з положеннями 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження По
рядку використання коштів, передбачених у державному бюд
жеті для надання підтримки фермерським господарствам» за 
наявності рівних умов перевага надається фермерським госпо
дарствам, які є членами сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу, у такий спосіб держава стимулює створення ко
оперативних об 'єднань серед фермерських господарств) . 

Основними функціями державного регулювання сільсько
го господарства України є :  прогнозування та планування сіль
ськогосподарського виробництва; державна реєстрація та ве
дення відповідних реєстрів; ліцензування окремих напрямів 
сільськогосподарського виробництва; атестація працівників ,  за
йнятих у сільськогосподарському виробництві ,  та атестація сіль
ськогосподарського виробництва; стандартизація та сертифіка
ція в сільському господарстві; державна експертиза в сільському 
господарстві ; державний сільськогосподарський перепис ; дер
жавний контроль та нагляд у сільському господарстві ; вирішен
ня спорів у галузі сільського господарства• . 

6 . 2 .  Система органів державного управління і контролю 
в сільському господарстві 

Систему органів державного регулювання сільського госпо
дарства складають: державні органи , які здійснюють законодав
че та програмне забезпечення розвитку сільського господарства 
України ; державні органи та органи місцевого самоврядування, 
які здійснюють безпосередньо заходи державного регулювання,  
тобто наділені  виконавчо-розпорядчими функціями ; державні 
органи,  які здійснюють контроль та нагляд за дотриманням за
конодавства у сфері сільського господарства, тобто наділені 
контрольно-наглядовими функціями .  

Відповідно до Конституції України єдиним органом зако
нодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада Укра
їни . Саме цим органом приймаються основоположні засади ре
гулювання аграрних правовідносин та програми розвитку сіль
ського господарства. Загальні повноваження щодо регулювання 

1 Ломакіна І. Ю. Державне регулювання сільського господарства в Украіні 
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аграрних правовідносин покладені також на Президента Укра
їни . Систему виконавчих органів загальної компетенції, що ре
гулюють відносини в сільському господарстві ,  очолює Кабінет 
Міністрів України .  

Центральним органом виконавчої влади , на  який покладені 
фун кції спеціального регулювання аграрних правовідносин ,  є 
Міністерство аграрної політики і продовольства України (Мін
агрополітики) .  Це міністерство діє на підставі положення, за
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лис
топада 20 1 5  року. Мінагрополітики є головним органом у си 
стемі центральних органів виконавчої влади , що забезпечує : 
1 )  формування та реалізацію державної аграрної політики ,  дер
жавної політики у сферах сільського господарства та з питань 
продовольчої безпеки держави , охорони прав на сорти рослин,  
тваринництва;  2) формування та реалізацію державної політики 
у сферах рибного господарства та рибної промисловості , охо
рони , використання та відтворення водних біоресурсів ,  регу
лювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту риб
ного господарства, лісового та мисливського господарства, ве
теринарної медицини, безпечності та окремих показників яко
сті харчових продуктів ,  у сферах карантину та захисту рослин ,  
насінництва та розсадництва, у сфері топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності, земельних відносин,  землеустрою,  
у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду 
(контролю) в АПК у частині  дотримання земельного законо
давства, використання та охорони земель усіх категорій і форм 
власності, родючості Грунтів. 

Перелік функцій Мін істерства аграрної політики та продо
вольства України надзвичайно широки й .  Серед покладених на 
нього завдань можна виокремити такі основні групи :  

1 )  прийняття участі у правотворчій діяльності (узагальнює 
практику застосування законодавства, розробляє пропозиції 
щодо вдосконалення нормативно-правових актів, погоджує про
екти законів, інших актів законодавства, готує висновки і про
позиції до проектів актів законодавства; здійснює нормативно
правове регулювання питань, що належать до його компетенції, 
приймає участь у підготовці технічних регламентів і стандартів ; 
розроблює рекомендації та заходи щодо забезпечення родючості 
Грунтів і застосування агрохімікатів, а також механізмів еконо
мічного стимулювання здійснення заходів щодо використання 
та охорони земель і підвищення родючості Грунтів тощо);  
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2) встановлення галузевих правил діяльності (визначає обсяги 
вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в ме
жах квоти «А» ; визначає порядок процедури присвоєння від
повідного статусу суб 'єктам племінної справи у тваринництві, 
бонітування тварин та ведення племінного обліку; встановлює 
порядок здійснення ідентифікації та реєстрації тварин тощо); 

З )  забезпечення здійснення реестрації та ведення реєстрів 
(здійснює ведення основного реєстру складських документів на 
зерно та зерна, прийнятого на зберігання; проводить реєстра
цію насаджен ь  технічних і столових сортів винограду у госпо
дарствах усіх форм власності, а також списання виноградників 
усіх форм власності, які закладені за рахунок державних кош
тів; проводить державну реєстрацію суб 'єктів племінної справи 
у тваринництві, плем інних і п ідконтрольних тварин та селек
ційних досягнень у тваринництві ; формує інформаційний банк 
даних про стан :грунтів земель сільськогосподарського призна
чення ; формує галузевий фонд нормативних документів у сфері 
стандартизації; веде реєстри сільськогосподарських дорадників,  
експертів-дорадників та дорадчих служб; Державний реєстр за
явок на сорти рослин (Реєстр заявок), Державний реєстр прав 
власників сортів рослин (Реєстр патентів) ,  Державний реєстр 
сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр со
ртів) ,  Реєстр представників з питань інтелектуальної власності 
на сорти рослин, державні книги племінних тварин,  Державний 
реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві та Державний 
реєстр селекційних досягнень у тваринництві ,  Державний ре 
єстр техн ічних засобів для агропромислового комплексу Укра
їни ,  інші реєстри відповідно до закону) ; 

4) здійснення державної підтримки сільськогосподарських това
ровиробників (забезпечує підтримку підприємств сфер агропро
мислового виробництва, особистих селянських і фермерських 
господарств, сільськогосподарської кооперації; здійснює заходи 
щодо економічного стимулювання виробників харчової про
дукції, задоволення потреб населення у продуктах харчування 
та насичення продовольчого ринку харчовими продуктами ; здій
снює заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономіч
ної діяльності ,  захист інтересів вітчизняних товаровиробників 
сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку та роз
виток внутрішнього ринку) ; 

5 )  проведення сертифікації і атестації (здійснює сертифікацію 
племінних (генетичних) ресурсів , присвоєння відповідного ста-

1 46 



тусу суб'єктам племінної справи у тваринництві; видає сертифі
кат на право надання дорадчих послуг; видає п атенти на сорти 
рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин тощо ) ;  

6) здійсненн.я стимулювання розбудови інфраструктури сільсь 
кого господарства (вживає заходів, спрямованих на техніко-тех
нологічне переоснащення сфер агропромислового виробництва, 
сприяє розвитку машинобудування для АПК, енергозбережен
ня , коорди нації інновацій них проектів ; готує пропозиції щодо 
формування та розвитку ринкових механізмі в  і принцип і в  за
безпечення п ідприємств АПК технічни м и  засобами ,  обладнан
ням ,  зокрема для виробни цтва біопал и ва,  запасними частина
ми, пально-мастильними матеріалами та іншими енергоресурса
ми; розробляє і здійснює заходи щодо розвитку інфраструктури 
аграрного та продовольчого ринку, зокрема біржового , оптових 
ринків сільськогосподарської продукції, сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперати вів, кредитн их спілок, страхових ком
паній , виставок, ярмарків тощо ).  

Наведений п ерелік функцій та завдань Міністерства аграрної 
політики та продовольства України є далеко не вичерпним,  що 
пояснюється необхідністю регулювання різних галузей АП К та 
різних видів аграрних правовідносин.  

Управлінські функції у сфері регулювання віднос и н  у сіл ь
ському господарстві реалізуються також низкою інших органі в  
виконавчої влади . Відповідно д о  Закону України « Про централ ь
ні органи виконавчої влади» до органів виконавчої влади , о крім 
міністерств, відносяться служби , аге нтства та інспекц ії. У разі 
якщо більшість функцій центрального органу виконавчої вла
ди складають фун кції з надання адмі н істративних послуг фізич
ним і юридичним особам , центральний орган виконавчої влади 
утворюється як служба. Регулювання відносин у сіл ьському го 
сподарстві здійснюють кілька служб. 

Державна служба України з п итан ь геодезії, картографії та 
кадастру України (Держгеокадастр) є центральним органом в и 
конавчої влади , діяльність якого спрямовується і коорди нується 
Кабінетом М ін істрів України через мін істра аграрної політики 
та п родовольства, який реалізує державну політику у сфері то
пографо-геодезичної і картографічної діяльності , земельних від
носин ,  землеустрою ,  у сфері Державного земел ьного кадастру, 
державного нагляду (контролю )  в А П К  в части н і  дотри мання 
земельного законодавства, використання та охорон и  земель усіх 
категорій і форм власності , родючості Грунтів.  П оложення про 
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Державну службу України з питань геодезії, картографії та ка
дастру затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 
1 4  січня 20 1 5  року. 

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) є 
центральним органом ви конавчої влади , діяльність якого спря
мовується і координується Кабінетом Міністрів Україн и  че
рез міністра аграрної політики та продовольства, який реалізує 
державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах без
печності та окремих показників якості харчових продуктів ,  ка
рантину та захисту рослин,  ідентифікації та реєстрації тварин, 
санітарного законодавства, попередження та зменшення вжи
вання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я 
населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в ме
жах сфери своєї відповідал ьності , насінництва та розсадницт
ва (в частині  сертифікації насіння і садивного матеріалу), дер
жавного нагляду (контролю) у сферах охорон и  прав на сорти 
рослин,  насінництва та розсадництва, державного контролю за 
додержанням законодавства про захист прав споживачів і ре 
кламу в цій сфері , за якістю зерна та продуктів його переробки, 
державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біоло
гічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин 
під час створення,  дослідження та практичного використання 
генетично модифікованого організму у відкритих системах на 
підприємствах, в установах та організаціях АПК незалежно від 
їх підпорядкування і форми власності, здійснення радіаційного 
контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогоспо
дарської продукції і продуктів харчування . Положення про Дер
жавну службу України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів затверджене постановою Кабінету Мі
ністрів України від 2 вересня 20 1 5  року. 

Відповідно до законодавства у разі якщо більшість фун к
цій центрального органу виконавчої влади складають функції з 
управління об'єктами державної власності , що належать до сфе
ри його управління, центральний орган виконавчої влади утво
рюється як агентство. Регулювання відносин у сільському го
сподарстві здійснюють кілька агентств. 

Державне агентство рибного господарства (Держрибагент
ство) є центральним органом ви конавчої влади , діяльн ість якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України че
рез мін істра аграрної політики та продовольства, який реалізує 
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державну політику у сфері рибного господарства та рибної про
мисловості, охорони , використання та відтворення водних біо
ресурсів , регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден 
флоту рибного господарства. Положення про Державне агент
ство рибного господарства України затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 вересня 20 1 5  року. 

Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагент
ство) є центральним органом виконавчої влади , діяльність яко
го спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 
через міністра аграрної політики та продовольства, який ре
алізує державну політику у сфері лісового та мисливського гос
подарства. Положення про Державне агентство лісових ресурсів 
України затверджене постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 жовтня 20 14 року. 

Державне агентство водних ресурсів України (Держводагент
ство) є центральним органом виконавчої влади , діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України че
рез міністра екології та природних ресурсів, який реалізує дер
жавну політику у сфері розвитку водного господарства та гі
дротехнічної меліорації земель, управління ,  використання та 
відтворення поверхневих водних ресурсів . Положення про Дер
жавне агентство водних ресурсів України затверджене постано
вою Кабінету М іністрів України від 20 серпня 20 1 4  року. 

У разі якщо більшість функцій центрального органу вико
навчої влади складають контрольно-наглядові функції за  дотри
манням державними органами ,  органами місцевого самовряду
вання , їх посадовими особами ,  юридичними та фізичними осо
бами актів законодавства, центральний орган вщ<0навчої влади 
утворюється як інспекція .  Слід зазначити , що спеціальних ін 
спекцій, які б здійснювали контроль і нагляд у сфері сільського 
господарства, наразі немає . Окремі загальні функції контролю і 
нагляду виконує Державна екологічна інспекція України .  

Указана система органів виконавчої влади у сфері регулю
вання відносин у сільському господарстві склалася у результаті 
прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимі
зацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 ве
ресня 20 1 4  року. Даною постановою було,  зокрема, реорганізо
вано Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України ,  
яка була приєднана до створеної Державної служби України з 
п итань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів .  
Положеннями постанови було ліквідовано спеціалізовану Дер-
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жавну інспекцію сільського господарства, а її функції було пе
рекладено на н изку інших органів. Так, функції із здійснення 
реєстрації та обліку машин , державного нагляду (контролю )  
в частині експлуатації та технічного стану машин,  функції із 
здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу, держав
ного нагляду (контролю) у сферах охорон и  прав на сорти рос
лин,  насінництва та розсадництва, здійснення державного кон
тролю за  якістю зерна та  продуктів його переробки; здійснення 
державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біоло
гічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин 
під час створення, досліджен ня та практичного використання 
генетично модифікованого організму у відкритих системах на 
підприємствах, в установах та організаціях АПК незалежно від 
їх підпорядкування і форми власності ; здійснення радіаційно
го контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільського
сподарської продукції і продуктів харчування - на Державну 
службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту спо
живачів, функції із здійснення державного нагляду (контролю) 
в частині дотримання земельного законодавства, використання 
та охорон и  земель усіх категорій та форм власності, родючості 
Грунтів - на Державну службу з питань геодезії, картографії та 
кадастру. 

6 . 3 .  Правове забезпечення державної підтримки 
в сільському господарстві 

Сільське господарство відзначається такими характерними 
особливостями,  як тривалість виробничих циклів, залежність 
від природно-кліматичних факторів, зумовленість природними 
факторами.  У зв'язку з цим сільське господарство навіть у висо
корозвинутих країнах світу є дотаційним з боку держави 1 •  Укра
їна теж має власну систему державної підтримки сільського го
сподарства. Правові механізми державної підтримки вітчизня
них аграріїв можна згрупувати по напряму надання такої під
тримки. 

1 Титова Н .  І .  Проблеми гарантування прав селянства України // Права лю
дини і громадянина: проблеми реалізації в Україні :  пр.  Львів. лаб.  прав людини 
Акад. прав. наук України .  Серія І. Досліджен ня і реферати / редкол. :  П. М.  Ра
бінович та ін .  Київ, 1 998.  С. 6 1 - 66.  
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1 )  Податкова. Для сільськогосподарських товаровиробни
ків передбачена спрощена система оподаткування, яка полягає 
у сплаті ними єдиного податку четвертої групи .  Особливістю та
кої системи є те , що платники єдиного податку звільняються 
від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звіт
ності з таких податків і зборів :  а) податку на прибуток під
приємств; б) податку на майно (в частин і земельного пода
тку) , крім земельного податку за земельні ділянки , що не ви
користовуються для ведення сільськогосподарського товарови
робництва; в) рентної плати за спеціальне використання води .  
Право н а  перехід н а  спрощену систему оподаткування мають 
ті сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільсь
когосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний )  рік дорівнює або перевищує 75 відсотків .  Об'єктом 
оподаткування для платників єдиного податку четвертої гру
пи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі ,  сіножатей ,  па
сови щ  і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду 
(внутрішніх водойм ,  озер, ставків ,  водосховищ) , що перебуває 
у власності сільськогосподарського товаровиробника або нада
на йому у користування, у тому числі на умовах оренди . Ба
зою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гек
тара сіл ьськогосподарських угідь (ріллі, с іножатей,  пасовищ і 
багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, 
визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітно
го) року. Базою оподаткування для земель водного фонду (вну
трішніх водойм ,  озер, ставків, водосховищ) є нормативна гро
шова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, 
з урахуванням коефіцієнта індексації, визначуного за станом 
на 1 січня базового податкового (звітного) року. Для платників 
єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного 
гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фон
ду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування . На
приклад, для ріллі ,  сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей 
і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських те
риторіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають 
в умовах закритого Грунту) розмір ставки становить (у відсотках 
бази оподаткування) - 0,95,  для багаторічних насаджень (крім 
багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях) - 0 ,57 тощо . Податковим (звітним) пе
ріодом для платників єдиного податку четвертої групи є кален
дарний рік. 
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Для сільськогосподарських підприємств протягом довгого 
часу діяв спеціальний режим сплати податку на додану вартість 
( ПД В),  однак з 1 січня 20 1 7  року він був скасований .  Сільсь
когосподарські товаровиробники переходять на загальни й  ре
жим сплати ПДВ,  але разом з декларацією подаватимуть окре
мий додаток,  відповідно до якого їм нараховуватиметься бюд
жетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровироб
ників та стимулювання виробництва сільськогосподарської про
дукцїї 1 .  Правова регламентація надання дотацїї закріплена у За
коні України «Про державну підтримку сільського господарства 
України» від 24 червня 2004 року. 

2) Кредитна. Однією з найбільш розповсюджених проблем 
у сільському господарстві можна назвати дороге банківське кре
дитування. Державна підтримка у цьому напрямі має два основ
них правових механізми. Перший з них - це кредитна субсидія , 
яка полягає у компенсації державою частини відсотків за кре
дитними договорами2•  Правові засади даного виду підтримки 
закладені у Законі України «Про державну підтримку сільсько
го господарства України»,  поло.ження якого деталізовані в по
станові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі 
шляхом здешевлення кредитів» від 29 квітня 20 1 5  року. Сутн ість 
вказаного правового механізму проста: суб'єкт господарювання 
А П К  укладає кредитний  договір з фінансовою установою, від
повідно до якого зобов'язується не лише повернути «тіло креди
ту», але й оплатити відсотки за послуги установи . Держава надає 
підтримку у сплаті цих відсотків, тобто зменшує вартість креди
ту для аграрія . Кредитна субсидія (компенсація) має строго ці
льовий характер, тобто надається лише на здешевлення креди
тів, що спрямовані на конкретні виробничі потреби. Відповідно 
до ст. 1 3  Закону встановлено дві межі для визначення розміру 
кредитної субсидії у національній валюті - не менше 1 ,5 об
лікові ставки НБУ та не більше розміру процентів, передбаче-

1 Григор'єва Х. А. Реформування законодавчих засад оподаткування сільсь
когосподарських товаровиробників: агропротек.ційний вимір // Науковий віс
ник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 20 1 7 .  Вип.  42. 
С. 1 46- 1 50. 

2 Григор'єва Х. А. Правові засади державної підтримки суб'єктів господарю
вання агропромислового комплексу ІІШЯХОМ здешеш�ення кредитів // Науко
вий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 20 1 5 .  
Вип. 35 ,  ч .  1 1 .  С.  46- 49. 
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них за кредитним договором . Керуючись цими межами ,  Кабінет 
Міністрів України має щороку встановлювати конкретний роз
мір кредитної субсидії. Однак у Порядку встановлено дещо інші 
граничні межі розміру компенсації: вона надається у розмірі об
лікової ставки Н БУ позичальникам, які мають чистий дохід (ви
ручку) від реалізації продукції за останн ій рік до 10  млн грн,  та 
позичальникам , які провадять діяльність з вирощування та роз
ведення великої рогатої худоби молочних порід , іншої великої 
рогатої худоби; у розмірі 50 відсотків облікової ставки НБУ, але 
не вище розмірів ,  передбачених кредитними договорами ,  - ін
шим позичальникам . 

Компенсація відсотків за кредитн им договором надається 
п ісля пред'явлення платіжних документів, що підтверджують 
придбання товарів чи послуг, на які  був спрямований кредит. 
Сільськогосподарське підприємство сплачує відсотки у повному 
обсязі банку, а вже потім отримує через казначейство державну 
компенсацію . Одержання кредитної субсидії надається на кон
курсних засадах. 

Другий вид кредитної державної п ідтримки - це надання 
поворотної фінансової допомоги фермерським господарствам ' .  
Правові засади цього виду державної підтримки встановлені 
Законом України « Про фермерське господарство» від 19 черв
ня 2003 року, а також Порядком використання коштів, перед
бачених у державному бюджеті для надання підтримки фермер
ським господарствам , затвердженим постановою Кабінету Мі
ністрів України від 25 серпня 2004 року. Відповідно до вказаних 
нормативно-правових актів до кола потенці йних суб 'єктів от
римання поворотної фінансової допомоги входя'ть усі фермер
ські господарства в Україні .  П ідтримка полягає у наданні бюд
жетних фінансових коштів, які мають бути повернуті протягом 
від трьох до п 'яти років без сплати процентів за користування 
цими грошима. З 20 1 6  року збільшився вдвічі максимальний 
розмір такого кредиту, який наразі становить - до 500  тис.  грн.  
Особливістю коштів поворотної фінансової допомоги є їхнє ці 
льове призначення, тобто грошові ресурси надаються під кон
кретні витрати ,  які  зобов'язується понести фермерське госпо
дарство : придбання техніки , обладнання, поновлення обігових 
коштів,  виробництво та переробка сільськогосподарської про-

1 Григор'єва Х. А. Правові засади надання поворотної фінансової підтримки 
фермерським господарствам в Україні // Підприсмництво , господарство і пра
во. 20 1 7 .  № 2. с. 1 05- 1 09.  
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дукції, будівництво та реконструкція виробничих і невироб
ничих приміщень, у тому числі житлових (загальною площею 
не більш як 1 25 кв. м ) ,  закладення багаторічн их насаджень, 
розвиток кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому чис
лі сплата пайових внесків до пайових фондів сільськогосподар
ських обслуговуючих кооперативів ,  утворених фермерськими 
господарствами самостійно або разом з членами особистих се
лянських господарств, зрошення та меліорація земель; прид
бання маточного поголів'я сільськогосподарських тварин (те 
лиць, нетелей ,  корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та 
козоматок) ;  проведення оцінки відповідності виробництва ор
ганічної продукції (сировини).  Позитивною умовою отримання 
поворотної фінансової допомоги є перемога у конкурсі, в яко
му приймають участь усі претенденти на одержання кредитних 
коштів. Перевага надається фермерським господарствам , які: 
1 )  є членами сіл ьськогосподарських обслуговуючих кооперати
вів;  2 )  займаються вирощуванням та розведенням великої ро
гатої худоби ;  3)  обробляють земельні ділянки площею не біль
ше ніж 500 гектарів; 4) здійснюють закладення молодих пло
дово-ягідних та виноградних насаджень; 5 )  подають заяви про 
перехід на виробництво органічної продукції (сировини) .  У разі 
виявлення факту незаконного одержання бюджетних коштів ке
рівник фермерського господарства несе відповідальність згід
но із законодавством ,  а у разі нецільового ви користання бюд
жетних коштів припиняється надання будь-якої фінансової під
тримки претендентові на її одержання протягом поточного та 
трьох наступних бюджетних періодів .  

3 )  Лізингова. За статистичними даними,  потреба сільсько
го господарства України у придбанні засобів механізації праці 
складає 1 5- 20 млрд грн ,  у той час як купівельна спроможність 
складає всього 2 ,5  млрд грн .  Кредитні ресурси банків є доро
гими, так само як і лізингові операції комерційних лізингових 
компаній . У якості альтернативи держава пропонує два основ
них способи державної п ідтримки у сфері лізингу сільського
сподарської техніки , які спрямовані на  усунення головної про
блеми - високої вартості послуг фінансових установ • . Перший 
механізм полягає у тому, що приватний лізингодавець, який 
вимагає високі проценти за свої послуги , замінюється держав-

1 Григор'єва Х. А. Правове забезпечення державної підтримки у сфері лізингу 
техніки та обладнання для А П К  в Україні // Право і суспільство. 20 1 7 . № І .  
С.  92- 98. 
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ною спеціалізованою компанією,  котра встановлює такий про
цент на більш низькому рівні . З цією метою були створені НАК 
«Украгролізинг» (200 1 )  та ДП «Спецагролізинг» (20 10 ) . Основ
ним документом, що регулює безпосередній порядок та умо
ви  надання даного виду підтримки , є постанова Кабінету Мі
ністрів України « Про порядок використання коштів державного 
бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки 
і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фі
нансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізин
гу» від 1 0  грудня 2003 року. Також правові основи пільгового лі
зингу закладені у Порядку використання коштів,  передбачених 
у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу На
ціональної акціонерної компанії «Украгролізинг» ,  для закупівлі 
технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою 
передачею їх на умовах фінансового лізингу, затвердженому по
становою Кабінету М ін істрів України від 1 6  вересня 20 15  року, 
та Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому 
комплексі на умовах фінансового лізингу, затвердженому поста
новою Кабінету Мін істрів України від 27 липня 20 10  року. Від
повідно до законодавства суб 'єктами отримання підтримки є су
б'єкти підприємницької діяльності в АПК, сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи та фізичні особи - члени особистих 
селянських господарств. Об'єктом підтримки виступають тех
ніка та обладнання для АП К, обов'язковою ознакою яких є 
вітчизняне виробництво . При визначенні кон кретних лізинго
одержувачів перевага надається тим особам , які придбавають 
техніку для оснащення тваринницьких і птахівнnчих ферм та 
комплексів , доїльних залів, елеваторів ,  овоче- і фруктосховищ, 
створен ня СО К, реалізації інноваційних проектів,  внесених до 
Державного реєстру інноваційних проектів ,  а також зернозби 
ральні комбайни і трактори , що агрегатуються з багатоопера
ційними rрунтообробними та посівними комплексами.  Умови 
надання підтримки можна стисло конкретизувати у наступних 
аспектах: а) основна договірна конструкція - фінансовий лі
зинг;  б)  здійснення попереднього платежу у розмірі не менше 
10 % вартості техніки ; в)  винагорода НАК «Украгролізинr» не 
зафіксована у твердому відсотку і складає 50 % облікової став
ки Н БУ (на момент його укладання) річних невідшкодованої 
вартості техн іки . 
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Другий механізм державної підтримки у сфері лізингу сільсь
когосподарської техніки розрахований на ті випадки ,  коли агра
рії не можуть або не бажають користуватися першим механіз
мом та звертаються до приватних фінансових установ для от
римання лізингових послуг. У такому випадку держава за ра
хунок бюджетних коштів пропонує на конкурсній основі част
ково компенсувати лізингові платежі .  Правові засади даного 
виду підтримки регламентовані у Законі України «Про державну 
підтримку сільського господарства України» .  Компенсація лі
зингових платежів надається суб'єктам господарювання АПК за 
техніку та обладнання,  придбані на умовах фінансового лізингу 
згідно з переліком,  визначеним Кабінетом Міністрів України, за 
сплачені :  а) лізинговий платіж в обсязі 40 % вартості предмета 
л ізингу, до якого належать вітчизняна техніка та/або обладнан
ня для АП К чи техніка та/або обладнання для АПК іноземного 
виробництва, у разі якщо відповідні аналоги не виробляються 
в Україні;  б) комісійну винагороду лізингодавцю в розмірі пів
тори облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсот
ків за користування предметом лізингу, але не вище розмірів ,  
передбачених договорами фінансового лізингу. Для отримання 
компенсації лізингових платежів суб 'єкт господарювання звер
тається до обладміністрації, де конкурсна комісія приймає рі
шення щодо його заяви .  За позитивного проходження всіх ета
пів процедури узгоджена сума компенсації нараховується на 
банківський рахунок лізингоодержувача. 

4) Цінова. Сільськогосподарська продукція є товаром , чут
ливим до ринкової кон 'юнктури . Занадто високі ціни на про
довольство спричиняють соціальну напругу та  можуть підірвати 
продовольчу безпеку в країні ,  а занижені ціни не покривають 
затрат виробників, провокуючи їх банкрутство чи згортання ви
робн ицтва. У зв'язку з цим держава бере на себе функцію ре
гулятора, встановлюючи мінімальну ціну на прuдукцію, яка за
безпечує рентабельність виробництва, та максимальну ціну - на 
рівні доступності споживачам . Відносини державної підтримки 
у сфері цінового регулювання регламентовані у Законі Украї
н и  «Про державну підтримку сільського господарства України» .  
У ст. 3 даного Закону встановлено вичерпний перелік об 'єктів 
державного цінового регулювання, до яких зокрема відносяться 
пшениця, ячмінь, кукурудза, гречка, цукор, соя, насіння соняш
нику, ріпаку, борошно тощо.  На організованому аграрному рин
ку державою встановлюються мін імальні інтервенційн і  та мак-
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симальні інтервенційні ціни на дану продукцію. Представником 
держави на організованому аграрному ринку виступає Аграрний 
фонд. У випадку зростання ціни вище максимальної на  5- 20  % 
Аграрний фонд здійснює товарну інтервенцію , тобто продає 
певний обсяг сільськогосподарської продукції на організовано
му аграрному ринку. Це необхідно тому, що зростання ціни по
яснюється дефіцитом товару на ринку, а Аграрний фонд за до
помогою товарної інтервенції насичує ринок необхідним об
сягом товару для зниження ціни та досягнення фіксингу (ціни 
рівноваги) . У разі падіння ціни нижче мінімальної на 5- 20 % 
Аграрний фонд здійснює фінансову інтервенцію,  тобто викупо
вує частину товару на ринку, тим самим зменшуючи його про
позицію , що тягне за собою підвищення цін и .  У випадку па
діння або підвищення ціни на певний вид продукції більше ніж 
на 20 % Аграрний фонд призупиняє торгівлю таким товаром та 
провадить консультації з учасниками біржового ринку. У разі не
можливості виправлення ситуації на ринку за допомогою стан
дартних процедур державних інтервенцій може бути запрова
джене тимчасове адміністративне регулювання цін ,  тобто ком 
плекс адміністративних заходів, спрямованих на упередження 
чи зупинку спекулятивного або узгодженого встановлення цін 
продавцями та/або покупцями об'єктів державного цінового ре
гулювання на організованому аграрному ринку. Рішення про за
провадження даного режиму приймається Кабінетом Міністрів 
України  строком не довше шести місяців .  

5)  Страхова. З метою захисту майнових інтересів сільсько
гос подарських товаровиробників був прийнятий Закон Укра
їни «Про особливості страхування сільськогосподарської про
дукції з державною підтримкою» від 9 лютого

' 
20 1 2  року, спря

мований на забезпечення стабільності виробництва в сільсь
кому господарстві . Відповідно до положень Закону страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою - це 
економічні відносини щодо страхового захисту майнових інте
ресів сільськогосподарських товаровиробників у разі настання 
певних подій (страхових випадків), визначених Законом, за ра
хунок грошових фондів,  що формуються у страховика шляхом 
сплати страхувал ьником страхових платежів (премій ) ,  части на 
яких компенсується за рахунок державних субсидій ,  та доходів 
від розміщення коштів цих фондів, яке здійснюється відповід
но до положень цього Закону і визначається наявністю та осо
бл ивостями ризиків, носіями яких є сільськогосподарські рос-
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лини і тварини. Тобто державна підтримка страхування сільсь
когосподарської продукції полягає у наданні з державного бюд
жету сільськогосподарським товаровиробникам грошових кош
тів у вигляді субсидій на відшкодування частини страхового 
платежу (страхової премії) ,  фактично сплаченого ними за до
говорами страхування сільськогосподарської продукції. Поря
док та умови надання с ільськогосподарським товаровиробни
кам державної підтримки у страхуванні  сільськогосподарських 
культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій)  за
тверджені постановою Кабінету М іністрів України від 15 серп 
ня 20 1 2  року. Відповідно до положень цієї постанови державна 
підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам 
у формі компенсації, але не більш як 50 відсотків вартості стра
хового платежу. 

Предметом договору страхування сільськогосподарської про
дукції з державною підтримкою є майнові інтереси страхуваль
ника, пов'язані з його страховими ризиками щодо вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, виготовленої первинної (без 
вторинної обробки та переробки) сільськогосподарської продук
ції (товарів) ,  зазначеної у групах 1 - 24 УКТЗ ЕД згідно із Зако
ном України « Про Митни й  тариф України»,  а саме щодо: а) уро
жаю сільськогосподарських культур; б)  урожаю багаторічних на
саджень; в)  сільськогосподарських тварин ,  птиці, кролів, хутро
вих звірів, бджолосімей , риби та інших водних живих ресурсів і 
тваринницької продукції. Договір страхування укладається між 
страхувальником та страховиком відповідно до вимог стандарт
ного страхового продукту. Страхування сільськогосподарських 
культур з державною підтримкою може здійснюватися на весь 
період вирощування (страховий продукт 1 ) , на період перези
мівлі (страховий продукт 2) ,  на весняно-літній період (страхо
вий продукт 3) .  Умови страхування сільськогосподарської про
дукції з державною п ідтримкою,  стандартні страхові тарифи ,  
форми договорів страхування та додатків до них, форми інших 
документів щодо укладення та супроводження договорів стра
хування і врегулювання страхових випадків за ними затверджені 
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфін
послуг) від 30 жовтня 20 1 2  року. При цьому Нацкомфінпослуг 
приймає спеціальні розпорядження, спрямовані на регулювання 
страхування окремих видів сільськогосподарської продукції (на
приклад, розпорядження «Про деякі питання здійснення страху-
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вання майбуrнього врожаю цукрового буряку з державною під
тримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період ви
рощування» від 10 грудня 20 1 5  року, « Про деякі питання здійс
нення страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з 
державною підтримкою від с ільськогосподарських ризиків на 
весь період вирощування» від 16 червня 20 1 6  року тощо).  Слід 
окремо зазначити, що страховиком у відносинах страхування з 
державною підтримкою може бути лише та страхова компанія, 
яка відповідає Вимогам щодо участі страхових компаній (стра
ховиків) у страхуванні сільськогосподарської продукції з держав
ною підтримкою , затвердженим наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 9 жовтня 20 1 2  року. Усі 
страховики, які надають такі послуги, зобов'язані стати членом 
Аграрного страхового пулу. Для забезпечення виконання зобов' -
язань перед страхувальниками пул створює страховий фонд по
криття катастрофічних ризиків .  Постановою Кабінету Міністрів 
Україн и « Про затвердження Порядку визнання ризиків у сіль
ському господарстві катастрофічними та надання і використан
ня бюджетної позики (державної фінансової допомоги) у разі їх 
виникнення» від 1 5  серпня 20 1 2  року встановлено, що у випад
ку настання катастрофічних ризиків (ризикових обставин, які 
спричиняють пошкодження або знищення більш як 30 відсотків 
площ рослинницької продукції, що застраховані) Міністерство 
аграрної політики та продовольства України може надати бюд
жетну позику (державну фінансову допомогу) за рахунок коштів 
резервного фонду державного бюджету Аграрному страховому 
пулу. Така бюджетна позика використовується Аграрним стра
ховим пулом виключно для поповнення його с.трахового фонду 
та подальшого здійснення виплати страхового відшкодування.  

6) Закупівельна. П ідтримка сільськогосподарського вироб
ництва набуває також форм гарантування реалізації продукції . 
Зокрема, у ст. 1 7 -2  Закону України « Про державну підтримку 
сільського господарства України» зазначається, що держава за
безпечує підтримку у формі застосування державних форвар
дних закупівель зерна на організованому аграрному ринку Укра
їни. Державні форвардні закупівлі зерна проводяться щороку та 
охоплюють значну кількість виробників .  Так, у 20 1 6  році загаль
ний обсяг закупівель склав 1 060 тис . тонн зерна, а загальна сума 
коштів, яка була витрачена на придбання зерна, становить біль
ше 1 ,5 млрд грн. Детальна правова регламентація правовідносин 
у цій сфері здійснюється постановою Кабінету Міністрів Укра-

1 5 9 



їни «Про запровадження державних форвардних закупівель зер
на» від 1 7  травня 2007 року. Відповідно до положень даного акта 
між сільськогосподарським товаровиробником та ПАТ «Аграр
ний фонд» укладається біржовий форвардний контракт на по
ставку зерна майбутнього врожаю. Згідно з умовами даного до
говору покупець зобов'язується при укладанні договору здійс
нити попередню оплату. У постанові Кабінету Міністрів України 
« Про запровадження державних форвардних закупівель зерна» 
закріплено , що авансовий платіж здійснюється у розмірі 50 від
сотків вартості зерна, розрахованої на п ідставі мінімальної ін
тервенційної ціни на момент укладення договору. Однак у 20 1 6  
році ПАТ «Аграрний фонд» надавав попередню оплату у розмірі 
45- 65 % вартості зерна. Ці кошти є надзвичайно необхідними , 
адже можуть бути використані виробником для проведення по
сівних робіт. Постачальник зобов'язується виростити та по
ставити обумовлений обсяг сільськогосподарської продукції на 
встановлену договором дату. Також обов'язком сільсько госпо
дарського підприємства є укладення договору страхування та 
договору застави майбутнього врожаю сільськогосподарських 
культур. Кожного року ПАТ «Аграрний фонд» переглядає умо
ви форвардного договору, позиціонуючи його як договір при 
єднання • . 

Державна підтримка надається також за галузеви м прин
ципом . Однією з традиційно дотаційних галузей сільського го
сподарства є вітчизняне тваринництво . При йняття постанови 
Кабінету М іністрів України « Про затвердження Порядку ви 
користання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
п ідтримки галузі тваринництва, та визнання такими , що втра
тили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 
28 жовтня 20 1 5  року No 884 встановило нові правила щодо ф і
нансування державної підтримки галузі тваринництва в Укра
їні2 . Так, Порядком передбачено кілька напрям ів бюджетного 
фінансування тваринництва, і усі вони мають компенсаційну 

1 Григор'єва Х. А. Правовий аналіз форвардних закупівель зерна як засобу 
державної підтримки сільськогосподарських підприємств // Підприсмництво, 
господарство і право. 20 16 .  № 5. С. 47- 52. 

2 Григор'єва Х. А. Правові питання надання державної підтримки суб'єктам 
господарювання у галузі тваринництва // Підприємництво, господарство і пра
во. 20 16 .  № 7. С. 66- 7 1 ;  Григор'єва Х. А. Теоретико-правовий аналіз механізму 
часткового відшкодуван ня державою вартості придбаних сільськогосподарсь
ких тварин та збудованих тваринницьких об'єктів // Часопис Київського уні
верситету права. 20 1 6 . № 2. С. 268- 27 1 .  
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правову природу, тобто полягають у частковому відшкодуванні 
понесених витрат. Так, об'єктами часткового відшкодування вар
тості придбаних тварин можуть виступати велика рогата худоба 
( племінна та неплемінна) ,  племінні свині та вівці. Розмір від
шкодування твердо не встановлений , замість цього передбачено 
його граничні максимальні рамки, а саме - у розмірі до 50 від
сотків вартості тварини. Державна допомога надається без про 
ведення конкурсу. Протягом двох років після надання державної 
п ідтримки поголів ' я  тварин,  вартість яких була відшкодована, 
не може зменшуватися. Я кщо такий факт буде виявлено, то 
передбачається обов' язок суб'єктів гос подарювання повернути 
отримані ними бюджетні кошти . З вичайно ,  враховуючи ризик 
можливих непередбачуваних ситуацій у сільському господар 
стві, встановлено виняток. Так, у разі вибуття із стада протягом 
двох наступних років окремих закуплених тварин, вартість яких 
була частково відшкодована, з причин , обумовлених набутим и  
карантинними інфекційними хворобам и або набутими з вини 
власн ика незаразн ими хворобами ,  до державного бюджету по
вертаються лише ті  бюджетні кошти, що були виплачені як від
шкодування за придбання саме цих тварин. 

Об'єктом відшкодування витрат на будівництво є вартість 
завершених у по передньому та поточному ро ках етапів будів
ництва та реконструкції тваринни цьких ферм і комплексів для 
утриман ня вели кої рогатої худоби,  свине й ,  доїльних залів та 
утворе н их на кооперативних засадах м ' я сопереробних підпри
ємств . Відшкодуванню підлягає до 50 % вартості фактично по
несених в итрат. Відшкодовується у тому числі до 30 % вартості 
обладнання, але не більше 30 тис . грн у розрахун\(у на одну го
лову великої рогатої худоби та 25 тис . грн у розрахунку на одну 
свиноматку для о б ' єктів із завершеним циклом виробн ицтва і 
1 ,25 тис . грн у розрахунку на одну голову свиней для об 'єктів з 
утримання та відгодівлі свине й .  У такий спосіб нормотворець 
виокремлює тих суб ' є ктів свинарства , що мають завершений 
цикл виробництва ( наприклад, ті , що мають переробн і  потуж
ності) ,  та встановлює для них більший обсяг підтримки. Ко н
троль за виконанням бюджетної програми може здійснюватися 
на етапах о цінювання претендентів та п ісля надання бюджетних 
коштів . Зокрема, ко місії мають право виїжджати на місця ,  пере 
віряти наявність побудован их і реконструйован их об'єктів , до
стовірність відомосте й ,  що містяться у поданих суб'єктам и го 
сподарювання до кументах. Суб'єкт господарювання,  якому ви-
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плачено часткове відшкодування вартості об'єктів, у разі від
чуження або використання не за цільовим призначенням від
повідних об'єктів протягом перших трьох років повинен по
вернути одержані бюджетні кошти. 

Для суб'єктів тваринництва передбачено ще один правовий 
механізм державної п ідтримки , який спрямований на допомогу 
в оплаті послуг ідентифікації та реєстрації тварин 1 •  Державна 
п ідтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійсню
ється шляхом обов'язкового відшкодування державою витрат 
на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичним 
особам - власникам цих тварин.  Порядок використання кош
тів , передбачених у державному бюджеті на відшкодування ви
трат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фі
зичним особам - власникам цих тварин затверджений поста
новою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 20 1 6  року. Влас
ник або утримувач тварини , яки й  здійснив її ідентифікацію та 
реєстрацію та оплатив ці процедури , має право звернутися до 
структурного п ідрозділу райдержадміністрації, яки й  забезпечує 
виконання функцій з п итань агропромислового розвитку. Роз
мір відшкодування встановлений у розмірі вартості послуги з 
ідентифікації та реєстрації тварин, яка щороку визначається від
повідно до постанови Кабінету М іністрів України «Про вста
новлення режиму цінового регулювання вартості послуг з іден
тифікації та реєстрації тварин» від 24 червня 20 1 6  року, у якій 
закріплено формулу вирахування вартості послуг з ідентифікації 
та реєстрації тварин. 

Державна підтримка надається також за суб'єктним принци
пом . Наприклад, в ідповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України « Про затвердження Порядку використання коштів, пе
редбачених у державному бюджеті для фінансової п ідтримки за
ходів в агропромисловому комплексі» від 1 3  лютого 20 1 2  року 
передбачається спрямування державної підтримки с ільського
сподарськи м обслуговуючим кооперативам , оптовим ринкам 
сільськогосподарської продукції, суб 'єктам сільськогосподарсь
кої дорадчої діяльності2 • У рамках даної програми також перед-

1 Григор' ева Х. А. Правовий механізм державної підтримки у сфері іден
тифікації та реестрації сільськогосподарських тварин // Підприємництво, го
сподарство і право. 20 16 .  № 9. С. 6 1 - 65.  

2 Григор'єва Х. А. Правові засади державної підтримки сільськогосподарсь
кого дорадництва в Україні :  реалії та перспективи // Науковий вісник Херсон
ського державного університету. Серія «Юридичні науки» .  20 1 7 . Вип. І .  С. 1 38-
1 4 1 ; Григор'сва Х. А. Державна підтримка оптових ринків сільськогосподар-
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бачається фінансування заходів щодо створення і забезпечення 
резервного запасу сортового та гібридного насіння; здійснення 
заходів з охорони і захисту, раціонального використання лісів, 
наданих у постійне користування агропромисловим підприєм
ствам; селекції в рослинництві і тваринництві ;  часткової ком
пенсації вартості складної сільськогосподарської техніки віт
чизняного виробництва; фінансування заходів із захисту, від
творення та підвищення родючості Грунтів; часткового від
шкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів ;  
виплати субсидії на гектар посівів. Основною проблемою даної 
бюджетної програми є низький обсяг фінансування, який про
тягом 20 1 3- 20 16  років складав щорічно по 5 млн грн. 

Законодавством України передбачено ще багато р ізних ме
ханізмів державної підтримки сільського господарства, однак 
більшість з них або не має розробленого порядку реалізації, або 
не фінансується з бюджету. 

6 . 4 .  Особливості державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності у сільському 
господарств і 

У сучасному глобалізованому світі зовнішньоекономічна ді
яльність посідає одне з провідних м ісць у структурі ринкових 
відносин у сільському господарстві .  Відповідно до загально
го Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 
1 6  квітня 1 99 1 року під зовнішньоекономічною діяльністю ро
зуміється діяльність суб'єктів господарської діяль'Ності України 
та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на 
взаємовідносинах між ними, що має місце як на території Укра
їни,  так і за її межами .  Основні правові засади зовнішньоеко
номічної діяльності суб 'єктів аграрних правовідносин регламен
туються господарським, митним та податковим законодавством .  
Специфіка правового регулювання здійснення зовнішньоеконо
мічних відносин у сфері сільського господарства відображена у 
низці спеціальних аграрних нормативно-правових актів.  У лі-

ської продукції: теоретико-правові та  практичні проблеми // Порівняльно
аналітичне право. 20 16 .  № 6 .  С. 1 33- 1 37 ;  Григор'сва Х. А. П ідтримка сільсь
когосподарської кооперації в Україні:  питання правового забезпечення // Ча
сопис Київського університету права. 20 1 6. № 3. С. 288- 292. 
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тературі державне регулювання зовнішньоекономічної діяльно
сті поділяється на два види : тарифне і нетарифне . 

Тарифне регулювання означає державний вплив на зовніш
ньоекономічні відносини за допомогою встановлення та корегу
вання рівня мита, тобто плати за перетин кордону товаром.  За
ходи тарифного регулювання у сфері аграрних правовідносин ре
гламентуються , зокрема, міжнародним договором «Вступ Укра
їни до СОТ. Внутрішня підтримка та експортні субсидії у сільсь
когосподарському секторі» , а також законами Украіни « Про ви
візне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» від 
7 травня 1996 року, «Про ставки вивізного (експортного)  мита 
на насіння деяких видів олійних культур)> від 1 0  вересня 1 999 
року, « Про державне регулювання імпорту сільськогосподарсь
кої продукціі» від 1 7  липня 1 997 року тощо. Законом Украіни 
« Про Митний тариф Украіни» від 1 9  вересня 20 1 3  року вста
новлено перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного 
мита на товари, що ввозяться на митну територію Украіни і си
стематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зов
нішньоекономічної діяльності (УКТЗ ЕД). Однак нерегульоване 
ввезення іноземної сільськогосподарської продукціі в Україну 
може суттєво вплинути на рівень конкуренції всередині краї
ни і таким чином може нашкодити національним товаровироб
никам. У зв'язку з цим Законом Украіни « Про державне ре
гулювання імпорту сільськогосподарської продукціі» вводиться 
механізм сезонних мит. Відповідно до положень цього Закону 
сезонні ввізні (імпортні)  мита запроваджуються щорічно у по
двійному розмірі до розміру пільгових ставок ввізного (імпорт
ного)  мита на сільськогосподарську продукцію груп УКТЗ ЕД, 
визначених у ч. 5 ст. 2 Закону, протягом строку збирання і за
кладення на зберігання аналогічної продукції українського ви 
робництва. Цей механізм розповсюджується на таку сільсь
когосподарську продукцію , як,  наприклад, картопля, цибуля ,  
помідори, огірки , капуста, свіжий виноград, яблука, пшениця , 
овес, жито ,  ячмінь, кукурудза і т. д. Сезонні мита як особли 
вий захисний механізм державного тарифного регулювання за
стосовується до тієї сільськогосподарської продукціі, яка є тра
диційною для вирощування в Україні . Сезонні мита вважаються 
винятком з преференційних або п ільгових режимів, у тому числі 
з угод про вільну торгівлю, митні союзи,  виробничу кооперацію 
та інших подібних міжнародних угод, якщо це передбачено та
кими угодами .  Кабінет Міністрів Украіни встановлює терміни 

1 6 4 



дії сезонних мит на сільськогосподарську продукцію та опри
люднює свої рішення за 45 днів до дня їх запровадження .  Се
зонні мита встановлюються на строк, що не може бути меншим 
60 та більшим 1 20 послідовних календарних днів. 

Якщо держава приділяє особливу увагу імпорту сільського
сподарської продукції, оскільки це може вплинути на вітчизня
ного виробника, то експорт практично не обмежується . Однак 
у випадку ввезення української сільськогосподарської продукції 
на територію іншої держави починають діяти імпортні правила 
цієї держави . Особливо це стосується підтвердження певного 
рівня якості та безпечності продукції. 

Не усі зовнішньоекономічні відносин и  у сфері сільського го
сподарства можливо врегулювати за допомогою тарифів, осо
бливо з огляду на взяття Україною багатьох міжнародн их зо
бов'язань відносно зниження тарифного регулювання . У зв'язку 
з цим Митний кодекс України під заходами нетарифного ре
гулювання зовнішньоекономічної діяльності розуміє не пов'я
зані із застосуванням мита до товарів, що переміщуються через 
митний кордон України ,  встановлені відповідно до закону за
борони  та/або обмеження, спрямовані на захист внутрішнього 
ринку, громадського порядку та безпеки, суспільної моралі, на 
охорону здоров'я та життя людей і тварин , охорону навколиш
нього природного середовища, захист прав споживачів товарів, 
що ввозяться в Україну, а також на охорону національної куль
турної та історичної спадщини. 

Одним з найбільш поширених засобів нетарифного впливу 
на зовнішньоекономічну діяльність є квотування, тобто кількіс
не обмеження на ввезення чи вивезення продукції. Наступним 
різновидом нетарифного регулювання зовнішньоекономічної ді
яльності є ліцензування . Законом України « Про зовнішньоеко
номічну діяльність» ліцензування зовнішньоеконом ічних опе
рацій визначається як комплекс адміністративних дій органу 
виконавчої влади з питань економічної політики з надання до
зволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності 
експорту (імпорту) товарів. Ліцензування експорту (імпорту) то
варів здійснюється у формі автоматичного або неавтоматичного 
ліцензування. Автоматичне л іцензування застосовується щодо 
експорту чи імпорту товарів ,  до яких не встановлюються квоти 
(кількісн і  або інші обмеження).  Автоматичне ліцензування ек
спорту (імпорту) як адміністративна процедура з оформлення та 
видачі л іцензії не справляє обмежувального впл иву на товари ,  
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експорт (імпорт) яких підлягає л іцензуванню. Неавтоматичне 
л іцензування застосовується щодо експорту (імпорту) товарів ,  
до яких встановлюються певні квоти (кількісні або інші обме
ження). 

Законодавством встановлено , що ліцензування експорту то
варів запроваджується в Україні,  зокрема, в разі значного пору
шення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку, 
що мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні ,  осо
бливо сільськогосподарської продукції, продуктів рибальства, 
продукції харчової промисловості . Таке ліцензування має тим 
часовий характер і застосовується до моменту відновлення рів
новаги щодо певних товарів на внутрішньому ринку. 

Сільськогосподарська продукція ,  яка ввозиться на митну 
територію України ,  підлягає радіологічному, а в разі ввезення 
окремих об 'єктів державного контролю (товарів 1 - 5 ,  7 ,  1 0 ,  1 2 ,  
1 4- 1 6 , 1 9 ,  2 1 ,  2 3  груп згідно з УКТЗ ЕД) - державному кон
тролю, що здійснюють центральний орган виконавчої влади , що 
реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих по
казників якості харчових продуктів, та центральни й орган ви 
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветери
нарної медицини . 

Зовнішньоекономічна діяльність сільськогосподарських то
варовиробників стає все більш активною у зв 'язку з посилен
ням інтеграці йних процесів .  Це,  зокрема, приводить до появи 
нових способів регулювання даних відносин . Так, зона вільної 
торгівлі між Україною та ЄС, передбачена Угодою про асоціа
цію ,  утворена з 1 січня 20 1 6  року, а з середини 20 1 4  року ЄС в 
односторонньому порядку відкрив свій ринок для українських 
товарів , скасувавши мита на 83 ,4 % сільськогосподарських това
рів та продуктів харчування, одночасно ввівши нульові тарифні 
квоти на ряд товарів АПК. Відтак в українських сільськогоспо
дарських товаровиробників з 'явилась можливість здійснювати 
безмитний експорт продукції у рамках квот до країн ЄС. Прак
тика показує , що по деяких товарних позиціях вітч изняні ек
спортери вичерпали свої квоти впродовж перших місяців запро
вадження нового режиму, а деякі - не бул и закриті навіть про
тягом року. Основною причиною стала невідповідн ість високим 
вимогам щодо якості та безпечності сільськогосподарської про
дукції, що висуваються в країнах ЄС. 
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Розділ 7 

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ 
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

7 . 1 .  Загальна характеристика договірних відносини 
в сільському господарстві 

Важливе місце в діяльності суб 'єктів аграрного права посі
дають договірні відносини,  оскільки саме на підставі укладання 
договорів здійснюється реалізація виробленої сільськогоспо
дарської продукції її товаровиробниками, суб'єкти агробізнесу 
вступають у відносини з банківськими установами щодо одер
жання кредитів та позик, здійснюють придбання засобів ви
робництва (мінеральних добрив, пально-мастильних матеріалів, 
давальницької сировини) ,  проводять технічне обслуговування 
сільськогосподарської техніки , обладнання та устаткування на 
підприємствах агросервісу та вступають у відносини з іншими 
суб'єктами господарювання різних форм власності . 

На договірні відносини поширюються норми Цивільного ко
дексу України,  які є загальними для всіх договірJІИХ відносин 
будь-якої сфери,  а також норми Господарського кодексу Укра
їни ,  які розповсюджують свою дію і на аграрно-правові дого
вори . 

Стаття 67 ГК України закріплює , що відносини підприєм
ства з іншими підприємствами ,  організаціями,  громадянами в 
усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі 
договорів. Підприємства вільні у виборі предмета договору, ви
значенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідно
син,  що не суперечать законодавству України ,  а також мають 
право самостійно реалізовувати всю продукцію як на території 
України ,  так і за її межами.  Норми цієї статті є загальними для 
суб'єктів аграрного права, тому є сенс звернутися до спеціаль
н их норм . 
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Так, ч. З ст. 24 Закону України « Про фермерське господар
ство» закріплює право фермерського господарства вступати в 
договірні відносини з будь-якими юридичними або фізичними 
особам и ,  органами державної влади та органами місцевого са
моврядування ' . 

Частина 1 ст. 1 4  Закону України « Про колективне сільсько
господарське підприємство» встановлює , що підприємство має 
право вступати в договірні відносини з будь-якими державни 
ми ,  кооперати вними,  громадськими та приватними підприєм
ствами , установами і організаціями , з окремими громадянами , 
самостійно вибирати партнерів , у тому числі зарубіжних, для 
укладення договорів2• 

У ст. 13 Закону України «Про сільськогосподарську коопера
цію» визначається , що сільськогосподарські виробничі коопера
тиви провадять господарську діяльність, основною метою якої є 
отримання прибутку, та реалізують свою продукцію за цінами , 
що встановлюються самостійно на договірних засадах з покуп
цем, і є суб'єктами підприємницької діяльності3 • 

Право на укладення різноманітних договорів мають і інші су
б'єкти аграрного права, які за своїм статусом не відносяться до 
юридичних осіб . 

Так, наприклад, ст. 7 Закону України « Про особисте селянське 
господарство» серед прав членів ОСГ зазначає право : укладати 
особисто або через уповноважену особу будь-які угоди , що не 
суперечать законодавству; реалізовувати надл ишки виробленої 
продукції на ринках, а також заготівельним,  переробним під
приємствам та організаціям ,  іншим юридичним і фізичним осо
бам ; самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення 
власного виробництва; відкривати рахунки в установах банків та 
отримувати кредити в установленому законодавством порядку; 
надавати послуги з використанням майна особистого селянсь
кого господарства4• 

1 Про фермерське господарство: Закон України від 1 9  черв. 2003 р. № 973-IV 
// Відомості Верховної Ради України .  2003. № 45. Ст. 363. 

2 Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 
14 лют. 1 992 р. № 2 1 1 4-ХІ І // Відомості Верховної Ради України.  1 992. № 20. 
Ст. 272. 

3 Про сільськогосподарську кооперацію:  Закон України від 1 7  лип.  1997 р. 
№ 469/97- ВР // Відомості Верховної Ради України. 1 997. № 39. Ст. 26 1 .  В ре
дакції Закону від 20 листопада 20 1 2  р. № 5495-VI // Відомості Верховної Ради 
України .  20 1 3 . № 50. Ст. 698. 

4 Про особисте селянське господарство : Закон України від 15 трав. 2003 р. 
№ 742- IV // Відомості Верховної Ради України.  2003. № 29. Ст. 232. 
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З урахуванням специфіки відносин, що складаються в аграр
ні й сфері , до ознак аграрно-правового договору можна відне
сти : він є юридичною формою організації виробничого процесу, 
права й обов'язки сторін у договорі визначаються специфікою 
аграрного виробництва, він є правовою формою реалізації вза
ємних інтересів сторін з урахуванням юридичних, природно
кліматичних, екологічних можливостей.  Тобто аграрні договори 
будуть мати або специфічний предмет, яким є сільськогоспо
дарська продукція чи сільськогосподарська діяльність, або од
н ією із сторін буде виступати спеціальний суб 'єкт, яким є аграр
ний товаровиробник. 

Аграрні договори можна розподілити за трьома великими 
групами: 

1) договори , спрямовані на виробництво сільськогосподарсь
кої продукції (вирощування,  відгодівля молодняку худоби , со
ртовипробування сіл ьськогосподарських культур, переробка 
сільськогосподарської продукції на корми тощо); 

2) договори , спрямовані на реалізацію сіл ьськогосподарської 
продукції (контрактація , купівля-продаж, поставка, комісія 
тощо) ;  

З) договори , пов'язані з одержанням послуг (агрохімічне об
слуговування, виконання меліоративних робіт, ремонт техніки , 
наукові послуги , штучне запліднення тварин,  страхування, кре
дитування, зберігання тощо). 

За суб'єктами ,  які є сторонами в аграрних договорах, останні 
можуть набувати специфіки в залежності від форми власності , 
на якій створений зазначений суб 'єкт, або за видом діяльності, 
яку здійснює такий суб 'єкт. , 

Сучасний розвиток сільського господарства України також 
неможливо здійснювати без залучення на договірних засадах 
передових світових технологій  аграрного виробництва до таких 
сфер, як :  вирощування та реалізація продукції, що містить ге
нетично модифіковані організми ,  розвиток новітніх технологій  
виробництва біопалива, реалізація інших прогресивних техно
логічних проектів у А П К. Таким чи ном , суб 'єкти агробізнесу 
укладають договори купівлі-продажу ноу-хау, ліцензійні догово
ри , договори комерційної концесії, договори про трансфер тех
нологій тощо. 
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7 . 2 .  Договір переробки давальницької сировини 

Планування та розвиток переробного виробництва в Укра
їні слід здійснювати, враховуючи розширення сировинної бази ,  
збільшення випуску продукції шляхом інтенсифікації сільсь
когосподарського виробництва, реконструкції та технічного пе
реоснащення вже діючих підприємств різних потужностей ,  без
посередньої переробки продукції у сільськогосподарських під
приємствах (міні-пекарні, консервні цехи , заводи і т. д.) . Пере
робка частини або всієї сільськогосподарської продукції на міс
ці її виробництва суттєво зменшує втрати виробленої продукції, 
знижує витрати на її транспортування від місць виробництва, 
що у свою чергу призводить до зростання прибутковості. 

Переробні виробництва в Україні можна класифікувати за 
певними ознаками, де вони поділяються : 1 )  за періодом робо
ти протягом календарного року:  на сезонної дії (овочі ,  фрукти , 
ягоди) та цілорічної дії (олійні, виноробство , борошномельно
круп 'яне, хлібопекарське ) ;  2 )  за тривалістю робити протягом 
доби : на безперервної дії (олійне,  хлібопекарське ) та на ті , які 
не потребують безперервності технологічного процесу; 3)  за ха
рактером перероблюваної сировини: на перероблювані та добувні . 
У свою чергу перероблювану сировину можна поділити на рос
линного і тваринного походження (зерно, овочі, фрукти , м 'ясо, 
молоко тощо) .  До добувної сировини відноситься виробництво 
мінеральних вод, рибне господарство; 4) за способом отримання 
готової продукціі: на підприємства, які :  а) вилучають цінні речо
вини з вихідної сировини (олійне , виноробне, борошномельне, 
крохмальне , приготування соків тощо);  б) видаляють вологу із 
сировини і підвищують концентрацію харчових речовин у про
дукті (сушіння овочів і фруктів , виготовлення томато- і карто
плепродуктів тощо) ;  в) виробляють готову продукцію з різних 
компонентів (хлібопекарне, пиво безалкогольне та інші); г) ви
робляють продукцію з півфабрикатів первинного виробництва 
(вторинне виноробство, кулінарія тощо); 5) за призначенням го
тової продукціі: на ті , які свою продукцію направляють іншим 
галузям як сировину і такі, що направляють свою продукцію 
для безпосереднього спожи вання населен ня ; 6) за рівнем ме
ханізації й автоматизації виробничих процесів: механізовані, де 
механізовані процеси основного виробництва; комплексно-ме
ханізовані, де повністю механ ізовані процеси основного і допо
міжних виробництв; автоматизовані , де процеси основного ви-

1 70 



робництва автоматизовані, допоміжного - механізовані;  ком

плексно автоматизовані ,  де процеси основного і допоміжного 
виробництв автоматизовані. 

Правовою формою сусп ільних відносин з переробки да
вальницької сировини є цивільно-правовий договір перероб
ки давальницької сировини .  В юридичній літературі немає єд
ності думок щодо правової природи договору переробки да
вальницької сировини .  Його класифікують як форму інвесту
вання переробного п ідприємства, як договір поставки , як до
говір міни чи бартеру, як договір п ідряду чи різновид п ідряду, 
як змішаний договір .  Унаслідок цього виникають різні п ідходи 
до визначення змісту цього договору, прав і обов'язків сторін 
за договором ,  що, у свою чергу, призводить до різнобою пра
возастосовної практики . 

У зовнішньоекономічній діяльності договір переробки да
вальницької сировини є більш високою формою кооперації 
праці та коштів.  

Оскільки України  має перехідну економіку, для неї є біл ьш 
характерним переробка іноземної давальницької сировини на 
своїй території. Такий безмитний ввіз іноземної давальницької 
сировини для переробки та вивіз готової продукції за кордон 
отримав загальновживану назву толлінг. 

За договором переробки давальницької сировини одна сто
рона (замовник) зобов'язується надати давальницьку сировину 
другій стороні (виконавцю),  а виконавець зобов'язується пере
робити надану давальницьку сировину у готову продукцію і пе
редати останню замовнику, яки й ,  у свою чергу, зобов'язується 
прий няти її та сплатити за її переробку. 

Особливістю відносин з переробки давальницької сирови
ни є те, що однією із сторін у давальницьких відносинах завж
ди є юридична особа, яка має у своєму складі відповідне про
фільне п ідприємство , що здійснює переробку тієї чи іншої да
вальницької сировини у готову продукцію. Тобто виконавцем за 
договором переробки давальни цької сировини є п ідприємство , 
що має необхідні переробні потужності. 

Предметом договору переробки давальницької сировини є 
ви конання робіт з виготовлення готової продукції з даваль
ницької сировини.  Умова про предмет договору переробки да
вальницької сировини містить у собі інформацію про кількість, 
номенклатуру, асортимент давальни цької сировини чи готової 
продукції, вартість сировини .  
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Давальницька сировина - це вихідна сировина, матеріали ,  
напівфабрикати , комплектуючі вироби , енергоносії,  передані 
виконавцеві замовником у натурі без о плати їх вартості для 
безпосереднього використання у виробництві готової продукції, 
що належить та повертається замовнику, які визначають основ
ні  (ідентифікаційні)  властивості готової продукції або характер 
процесу (процесів)  її виробництва. 

Оскільки основною метою договору є переробка давальниць
кої сировини у готову продукцію , зобов'язання з поставки, міни 
є підпорядкованими основній меті договору. Специфікою прав 
та обов'язків за договором переробки давальницької сировини є 
те ,  що виконавець, окрім прийняття на себе зобов'язань з пере
робки давальницької сировини, приймає на себе зобов'язання з 
поставки та м іни одночасно . 

Договір переробки давал ьницької сировини має декілька 
видів: 

1 ) залежно від сторін договору: а) договір переробки даваль
ницької сировини м іж суб'єктами підприємницької діяльності ; 
б)  договір переробки давальницької сировини між громадяни
ном та суб 'єктом підприємницької діяльності для задоволення 
побутових потреб громадян (договір побутової переробки да
вальницької сировини) ; в)  зовнішньоеконом ічний договір пе
реробки давальницької сировини; 

2) залежно від характеру сировини : а) договір переробки 
с ільськогосподарської давальницької сировини ; б) договір пе
реробки промислової давальницької сировини.  

Форма договору переробки давальницької сировини повинна 
бути письмовою. 

Порядок виконання договору переробки давальницької си
ровини, виходячи з типолоrічної приналежності цього договору, 
регулюється нормами про договір підряду. 

Особливістю договору переробки давальницької сировини 
як підрядного договору є обмеження або повна неможл ивість 
надання вказіво к та контролювання замовником роботи , яку 
здійснює виконавець. Це зумовлено взагалі специфікою вироб
ничих процесів в умовах виробничих підприємств, а також тим,  
що сам виробничий процес отримання готової продукції з си
ровини або окремі  його частини можуть бути комерційною та
ємницею виконавця . 

Наявність у договорі переробки давальницької сировини від
носин з поставки є за своєю природою допоміжним елеме нтом , 
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що забезпечує організацію та виконання основних п ідрядних 
обов'язків сторін за договором .  У разі виникнення конкуренції 
норм про поставку та норм про підряд (порядок надання си
ровини ,  порядок приймання виконаної роботи ) слід застосову
вати норми про договір п ідряду, якщо договором або законом 
не передбачено інше . 

7 .
3

. 
Договір контрактації сільськогосподарської продукції 

У діяльності аграрних товаровиробників ефективність вироб
ничо-господарської діяльності досягається налагодженою систе
мою збуту виробленої ними продукції, правовою формою якої 
є договір на реалізацію сільськогосподарської продукції - спе
цифічна угода, відповідно до якої виробник зобовrязується на 
відповідних умовах продати сільськогосподарську продукцію та 
продукти її переробки , а споживач (замовник) зобовrязується 
прийняти продукцію та оплатити її. 

Серед договорів на реалізацію сільськогосподарської про
дукції слід назвати : договір контрактації сільськогосподарської 
продукції, договір купівлі -продажу, договір поставки , договір 
міни , договір комісії тощо. 

Відповідно до ст. 272 ГК України державна закупка сільсь
когосподарської продукції здійснюється за договорами контра
ктації, які укладаються на основі державних замовлень на по
ставку державі сільськогосподарської продукції, тобто цей до
говір є засобом поповнення державного продовольчого резерву 
шляхом придбання продукції у недержавних сільськогоспо
дарських підприємств. До складу державного резерву входять: 
запаси сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ре
сурсів для забезпечення стратегічних потреб держави ; запаси 
матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових 
робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та для 
виконання інших заходів, передбачених законодавством.  Таким 
чином , державний продовольчий резерв є складовою державно
го матеріального резерву. Поставка матеріальних цінностей до 
державного резерву і розміщення замовлень на їх поставку на 
п ідприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм 
власності здійснюються в основному на п ідставі замовлень на 
поставку продукції для державних потреб з наступним відшко
дуванням усіх витрат відповідальних зберігачів. 
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Стаття 1 83 ГК України визначає особл ивості укладання го 
сп одарських договорів за державним замовленням.  Державний 
контракт - це договір , укладений державним замовником від 
імені держави з виконавцем державного замовлення, в якому 
визначаються економічні і правові зобов'язання сторі н  і регу
люються взаємовідносини замовника і виконавця . Саме держава 
в особі Кабінету Міністрів Україн и виступає гарантом за зобов 'я
заннями державних замовників. З метою організації робіт, по 
в'язаних з формуванням державного замовлення , розміщенням 
поставок продукції для державних потреб і контролем за їх ви
конанням, Кабінет Міністрів України визначає і затверджує пе
релік державних замовників, обсяги та склад державного замов
лення .  Державні замовники забезпечуються Кабінетом Міністрів 
України фінансовими ресурсами в обсягах, необхідн их для пов
ної оплати державного замовлення, якщо інше не передбачено 
законом, і є відповідальним и  за задоволення пріоритетних дер
жавних потреб у відповідних товарах, роботах і послугах. 

Договір контрактації сільськогосподарської продукції регулю
ється нормами Цивільного та Господарського кодексів України .  
Відповідно до ч.  1 ст. 7 1 3  Ц К  України з а  договором контрактації 
сільськогосподарської продукції виробник сільськогосподарської 
продукції зобов 'язується виробити визначену договором сільсь
когосподарську продукцію і передати її у власність заготівель
н икові (контрактанту) або в изначеному ним одержувачеві, а за
готівельник зобов'язується прийняти цю продукцію та о платити 
її за встановленими цінами відповідно до умо в  до говору. Від
повідно до ч. 2 ст. 272 ГК України за договором контрактації ви
робник сільськогосподарської продукції (далі - виробник) зо
бов'язується передати заготівельному (закуп івел ьно му) або пе
реробному підприємству чи організації (далі - контрактант) ви
роблену ним продукцію у строки , кількості, асортименті, що пе
редбачені договором , а контрактант зобов'язується сприяти ви
робникові у виробництві зазначеної продукції, прийняти і опла
тити її. Різницею між ними є те , що норми Ц К  не визначають, 
хто саме може бути заготівельником (контрактантом ) ,  а норми 
ГК наголо шують, що це має бути саме заготівельне (закупі вель
не) або переробне підприємство чи організація . 

Суттєвими умовами договору контрактації є :  види продукції 
(асортимент), но мер державного стандарту або технічних умов ,  
гранично до пустим и й  вміст у продукції шкідливих речовин ; 
кількість продукції, яку контрактант приймає безпосередньо 
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у виробника; ціна за одиницю, загальна сума договору, поря
док і умови доставки , строки здавання-приймання продукції; 
обов'язки контрактанта щодо подання допомоги в організації 
виробництва сільськогосподарської продукції та її транспорту
вання на приймальні пункти і п ідприємства;  взаємна майнова 
відповідальність сторін у разі невиконання ними умов догово
ру; інші умови , передбачені Типовим договором контрактації 
сільськогосподарської продукції, затвердженим у порядку, вста
новленому Кабінетом Міністрів України . Але на теперішній час 
Типовий договір не розроблений , що є, безумовно, негативним 
моментом, оскільки його прийняття дозволило б урахувати осо
бливості поставки державі окремих видів тваринницької і рос
линницької продукції, а також сприяло б укладенню зазначених 
договорів .  

У договорі контрактації сільськогосподарської продукції мо
жуть зазначатися й інші умови, які будуть виражатися через 
права та обов'язки сторін. Так серед обов'язків виробника є ви
мога: 1 ) не п ізніше як за п 'ятнадцять днів до початку заготівлі 
продукції повідомити контрактанта про кількість і строки здачі 
сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу, 
та погодити календарний графік її здачі (ст. 273 ГК) ; 2) за не
здачу сільськогосподарської продукції у строки,  передбачені до
говором контрактації, сплатити контрактанту неустойку в розмі
рі,  встановленому договором ,  якщо інши й розмір не передбаче
ний законом (ст. 274 ГК); 3) відшкодувати контрактанту завдані 
збитки , якщо продукцію не було своєчасно підготовлено до зда
вання-приймання і про це не було попереджено контрактанта 
(ст. 274 ГК).  Серед обов'язків контрактанта моЖна зазначити 
наступні: 1) прийняти від виробника всю пред'явлену ним про
дукцію на умовах, передбачених у договорі. Нестандартну про
дукцію, яка швидко псується, придатну для використання у сві
жому або переробленому вигляді, та стандартну продукцію, яка 
швидко псується , що здається понад обсяги , передбачені до
говором, контрактант приймає за цінами і на умовах, що пого
джені сторонами (ст. 273 ГК);  2) забезпечити виробників тарою 
та необхідними матеріалами для пакування продукції у кіль
кості , порядку та строки , передбачені договором (ст. 273 ГК);  
3) сплатити виробнику штраф у розмірі п'яти відсотків вартості 
неприйнятої продукції, враховуючи надбавки і знижки , а також 
відшкодувати завдані виробникові збитки ,  а щодо продукції, 
яка швидко псується,  - повну її вартість у разі невиконання 
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зобов'язання щодо приймання сільськогосподарської продукції 
безпосередньо у виробника, а також у разі відмови від прийман
ня продукції, пред'явленої виробником у строки і в порядку, що 
погоджені сторонами (ст. 274 ГК). 

У договорі контрактації можуть передбачатися обсяги сіль
ськогосподарської продукції, приймання якої контрактант здій
снює: 1 )  безпосередньо у виробника; 2) замовник приймає про
дукцію на своїх приймальн их пунктах (складах, елеваторах) ;  
3 ) виробник доставляє продукцію третім особам за рішенням 
контрактанта. 

До договору контрактації застосовуються загальні положення 
про купівлю-продаж та положення про договір поставки ,  якщо 
інше не встановлено договором або законом . 

7 . 4 .  Договори транспортування і зберігання 
сільськогосподарської продукції 

Сільськогосподарська продукція виробляється у великих об
сягах і має різноманітні характеристики:  може мати тривалий і 
дуже короткий строк зберігання , є сировиною (стандартна про
дукція) і готовим для споживання продуктом,  має низьку вар
тість за одиницю ваги і високу. Це вимагає використання різних 
способів транспортування і зберігання товару, вимагає великих 
обсягів перевезень для даних видів продукції. Це робить транс
портування аграрної продукції складним, але дуже важливим.  

Значення системи зберігання і транспортування аграрного 
ринку полягає в наступному: 

1 .  Періоди споживання часто не збігаються із періодами ви
робництва сільськогосподарської продукції і продуктів її пе
реробки . Це характерно для продукції рослинництва. Система 
зберігання дозволяє поєднати ці періоди. 

2 . Місце споживан ня знаходиться на певній відстані від міс
ця виробництва. Транспортування дозволяє доставляти сільсь
когосподарську продукцію і продукти її переробки до м ісця спо
живання.  Це має особливо важливе значення при міжнародній 
торгівлі. 

3 . Вартість послуг по зберіганню і транспортуванню впливає 
на рівень цін на сіл ьськогосподарську продукцію і продукти її 
переробки на внутрішньому ринку. 
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4. Рівень ефективності систем зберігання і транспортування 
є одним із основних чинників конкурентоспроможності сільсь
кого господарства у міжнародному масштабі . Країни ,  що ма
ють найбільш ефективну інфраструктуру транспортування і збе
рігання , як правило, є найбільш продуктивними та конкуренто
спроможними у галузі сільського господарства. 

5 .  Зниження вартості транспортних послуг (або підвищення 
їх якості )  створює можливості для поглиблення спеціалізації 
між виробниками (окремими підприємствами або країнами) . 
Така спеціалізація дозволяє сільському господарству більш про
дуктивно використовувати обмежені ресурси . 

Транспортуван ня було важливою основою для значного зро
стання продуктивності сільського господарства у країнах з роз
виненою ринковою економікою . Транспортування мало уні
кальну роль і пряме відношення до сіл ьського господарства у 
зв 'язку з характеристиками аграрного виробництва, сільського
сподарської продукції і аграрного ринку. 

Теорія розміщення допомагає пояснити , чому окремі госпо
дарства або галузі діяльності схильні розміщуватися біля спо 
живачів або постачальників ресурсів (наприклад, сировини) ,  а 
інші можуть розміщуватися в будь-якому місці . Через залеж
ність сільського господарства від наявності ресурсів і погодних 
умов (за винятком окремих підгалузей )  воно залишається дуже 
залежним від місця розміщення земельної ділянки . Як наслі
док, сільське господарство є географічно розосереджене через 
потребу у значних обсягах землі і тому виникає потреба у си
стемі транспортування . 

Комерційн ий аграрний сектор все більше за.Лежить від ви 
робництва у регіонах, віддалених від місця споживання продук
ції. Просування аграрної продукції від виробника до кожного 
спожи вача ефективно, прибутково і у необхідній формі створює 
умови для розміщення сільськогосподарського виробництва в 
регіонах, найбільш пристосованих для виробництва окремих ви
дів продукції (максимізації використання земельних ресурсів).  

Спеціалізація сільського господарства залежить від наявності 
повноцінної транспортної системи, включаючи всі основні види 
транспорту: водн ий,  залізничний ,  автомобіл ьни й ,  повітряни й . 
Ці види транспортування є як доповнюючими, так і конкурую
чими між собою при транспортуванні виробничих ресурсів і го
тової сільськогосподарської продукції. Завдяки транспортуван
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може розміщуватися в тих регіонах, де природю 1 кліматичні  
умови ( і  як наслідок - продуктивність) є найбільш сприятливі 
для розвитку сільського господарства (приклади - виробн ицтво 
чаю, кави , цукру, зернових). 

У світі досліджено багато прикладів, які показують вплив 
розвитку транспорту і зміни транспортних витрат на розміщен
ня сільськогосподарського виробництва і на його регіональну 
спеціалізацію . Так, у С ША південно-західні штати і Каліфорнія 
стали основними постачальниками свіжих овочів лише в ре 
зультаті появи і розвитку вагонів-рефрижераторів і більш ефек
тивних контейнерів-рефрижераторів .  Домінування цих штатів 
на ринку в подальшому було прямим наслідком розвитку ав
томобільного транспорту (швидкісні потужні тягачі з причепа
ми-рефрижераторами).  Інший приклад - зміщення виробницт
ва м 'яса бройлерів з п івночі С ША на південь було наслідком 
розвитку транспортування зерна річковим транспортом (баржі )  
і більш конкурентними тарифами на перевезення ним зерна по
рівняно з залізничним транспортом. 

Сезонн ість аграрного виробництва створює нерівномірне 
навантаження на системи транспортування і зберігання.  Пі
кові періоди пов'язані з перевантаженням транспорту і систе
ми зберігання або значним незавантаженням потужностей по 
зберіганню. Це порушує питання про оптимальне розміщення 
складських потужностей і їх влив на важливі аспекти внутріш
ньої і міжнародної транспорrnої системи. 

З розвитком торгівл і  сільськогосподарською продукцією 
транспортна система і система зберігання можуть стати обме
женням і призвести до втрат потенційних торговельних вигод. 
Це вимагає усунення таких обмежень шляхом розвитку конку
ренції, інвестування в оновлення транспортної інфраструктури, 
залучення приватних компаній  до надання послуг, удосконален 
ня державного регулювання . 

Вироблена сільськогосподарська продукція зберігається без
посередньо у товаровиробників, централізовано або в посеред
ників (у холодильних камерах, на елеваторах, овочесховищах). 
Дані пункти можуть бути різних форм власності. Збереження 
сільськогосподарської продукції являє собою комплекс підпри
ємств, що забезпечують збереження її споживчої вартості , тобто 
запобігання втратам, погіршення хімічного складу та якості . 

Раціональна організація зберігання передбачає перш за все 
правильний вибір м ісця складування і зберігання продукції. 
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В залежності від виду продукції вона може зберігатись на спе
ціально обладнаних відкритих майданчиках, під навісам и ,  на 
токах, на складах, в підвалах, погребах, в спеціальних холодиль
никах і т.д. Кожне з приміщень для зберігання продукції по
винно мати типове обладнання, забезпечувати необхідний ре 
жим температури , вологості , освітлення, протипожежної без
пеки і т.д. 

Серед ряду питань із зберігання продукції виділяють за сво
їм значенням організацію охорони , контролю і обліку руху про
дукції у сховищах, систематичну перевірку дотри мання режиму 
зберігання,  своєчасну підготовку продукції до реалізації. Пра
вильна організація зберігання готової продукції має важл и ве 
значення для своєчасної та ефективної її реалізації. 

З метою скорочення витрат основна частина сільськогоспо
дарської продукції зберігається безпосередньо на підприємствах, 
де вона вироблена, в спеціально обладнаних приміщеннях. 

Зокрема, зерно й зернову продукцію збері гають у спе ціально 
обладнаних зерносховищах насипом і в тарі.  Партії зерна роз
м іщують з урахуван ням його цільового призначення (продо 
вольче , фуражне, насіннєвий матеріал за сортами та класами ) ,  
вологості, наявності домішок, ознак зараженості шкідниками 
та хворобами ,  дотримуючись вимог щодо висоти насипу зер
на (має бути нижчою від стінок засіку) та певної тем ператури 
(8- 1 О0С і нижче ) .  

Овочі зберігають у спеціальних схови щах п р и  певній для 
кожного виду продукції температурі або для переробки на кон
сервних заводах. Тарою для зберігання можуть бути ящики ,  ко
шики , контейнери , засіки . Строки зберігання лі'Рніх та осінніх 
овочів істотно різняться між собою , оскільки пізні сорти зби 
рають значно пізніше за календарними строкам и  і зберігають їх 
значно довше при температурі бл изькій до О0С.  

Організаційні роботи із зберігання цукрових буряків в основ
ному проводять на бурякоприймальних пунктах, частково про
тягом певного часу в п ольових умовах. Цукрові буряки при 
ймаються партіями .  Партією слід вважати будь-яку кількість ко
ренів, яка знаходиться в одній транспортній маши н і  і оформ 
ляється одним документо м .  

Цукрові буряки , зібрані бурякокомбай нам и ,  відразу доводять 
до встановлених товарних кондицій і ви возять на бурякопри й
мальн і  пункти . Згідно з вимогами ДСТУ допускається наявність 
дефектів коренів не більше 6 % їхн ьої маси , цвітушних - 1 % ,  
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механічно пошкоджен их - 1 2  % ,  підв'ялених - 5 % ,  вміст зе
леної маси не повинен перевищувати 3 %. Базисну цукристість 
встановлює Міністерство аграрної політики України ,  як серед
ню за п 'ять років. 

Плоди та ягоди в порівнянні з ін ш ими видами сільського
сподарської продукції є найменш лежкими .  Особл иво корот
кий строк зберігання ягід - 1 - 2 доби ,  довше зберігається чор
на смородина та atpyc - 7- 15 діб.  Оптимальна температура збе
рігання плодів ягідних та кісточкових культур становить - 1 + 1 °С 
при відносній вологості повітря 95 % . 

Строк зберігання літніх сортів яблук і груш у звичайн их не
охолоджуваних сховищах не перевищує 10- 20 діб , а в охоло
джуваних - в 2- 3 рази довше. 

Для перевезення продукції з саду до сховищ використовують 
спеціальні яблучні та грушеві ящики, контейнери, їх переклада
ють стружкою з липи чи осики. 

В сільськогосподарських підприємствах молоко проходить 
первинну обробку, його охолоджують до температури 4- 6°С , 
інколи його сепарують, в результаті чого отримують вершки та 
відвійки. При температурі +4°С його можна зберігати 20 годин .  
П р и  тривалішому зберіганні можливі змін и  важл ивих якісних 
показників молока. 

При організації зберігання та реалізації м 'яса прагнуть мак
симально наблизити переробку до джерел сировин и ,  тому що 
тривалі перевезення впливають на втрату живої маси (найбіль
ше тварини втрачають в перші 24- 36 годин транспортування) .  
На підприємства м 'ясної переробної промисловості тварин до
ставляють залізничним,  вантажним та спеціально обладнаним 
автотранспортом.  Привезена худоба надходить на скотобази ,  
яка є сировин ними складами для забезпечення безперебійної 
доставки тварин у цехи забою і розбирання туш. Після обробки 
туші клеймують, зважують і направляють у холодильники . 

При передачі на зберігання деяких видів продукції крім от
римання складських документів, якими можуть бути складська 
квитанція, просте складське свідоцтво та подвійне складське 
свідоцтво , необхідно також укласти договір зберігання . Напри
клад, при передачі зерна на зберігання на  зерновий склад треба 
укласти договір зберігання зерна як окремий документ та отри
мати складський документ на товар, переданий на зберігання . 
Типовий договір складського зберігання зерна затверджений по
становою Кабміну від 1 1  квітня 2003 року No 5 1 0 « Про забезпе-
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чення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із 
зберігання зерна та продуктів його переробки,  запровадження 
складських документів на зерно». 

За порушення договору зберігання сторонами може бути пе
редбачена відповідальність - найчастіше встановлюється пеня 
за прострочення виконання зобов'язання . 

7 . 5 . Договори страхування у сільському господарстві 

Страхування аграрного виробництва - це система заходів 
щодо організованого спеціальни м и  страховими державними і 
недержавними органами захисту майнових інтересів громадян, 
організацій та установ, зв'язаних із виробництвом сільського
сподарської продукції, у разі випадку певних подій за рахунок 
спеціально створених грошових коштів. Метою страхового рин
ку є накопичення страхових ресурсів у сприятливі роки і їх ви
користання у несприятливі. 

Ризик у сільському господарстві полягає у відсутності гаран
тій отримання запланованих виробничих результатів під впли
вом природних чинників .  Визначаючи втрати і збитки, викли
кані природними або стихійними чинниками,  треба враховувати 
не лише втрати майна (будинки, машини тощо),  а й втрати уро
жаю, приплоду, продуктивності . 

Зменшення та розподіл ризиків аграрних товаровиробників 
здійснюється через механізм страхування .  В Україні найризи
кованішим є вирощування сільськогосподарських культур і ба
гаторічних насаджень, тому що під ці культури відведено біль
ше половини території. 

В механізмі страхуван ня сільського господарства розрізня
ють два поняття : шкоди і втрати . Перші - це пошкодження 
чи знищення, зумовлені стихійним лихом або нещасним випад
ком .  Коли знищення перевищують 10 % вартості оцінки майна 
чи продукції, вони називаються надзвичайними шкодами.  Дру
гі - це зменшення очікуваної врожайності або продуктивності 
через повне або часткове знищення засобів виробництва, кош
ти на відновлення пошкодженого майна 1 •  

1 Майовець Є. Й .  Теорія аграрних відносин: навч . посіб. Київ: Центр навч .  
літ. , 2005 . С. 20 1 .  
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Страхування виконує чотири основні функції: 1 )  ризиково
розподільчу, яка виявляється у заміщенні матеріального збит
ку чи інших наслідків ризику (наприклад, перерозподіл гро
шових коштів від одних страхувальників на користь тих, хто 
потерпів);  2) попереджувальну, яка полягає у прогнозуванні за
ходів ,  які можуть зменшити страховий ризик (наприклад, про
ведення страховою організацією інформаційної кампанії по ви
явленню та ліквідації потенційної загрози ) ;  3) заощаджувальну, 
яка полягає в тому, що за допомогою страхування можуть на
копичуватися значні грошові кошти (наприклад, страхові ком
панії з акумуляції заощаджень страхувальників можуть стати по
стачальниками позичкового капіталу) ; 4) контрольну, яка вира
жається у строгому контролі за домінуванням і використанням 
коштів страхового фонду. 

Існує два види страхування : обов'язкове і добровільне . Обо
в 'язкові види страхування запроваджуються законами України 
і мають бути включені до Закону України « Про страхування» 1 •  
Відповідно до п .  3 0  ст. 7 З У  «Про страхування» та до Перел іку 
тварин , затвердженому постановою Кабінету Міністрів Укра
їни від 23 квітня 2003 року № 590 «Про затвердження Порядку 
і правил проведення обов'язкового страхування тварин на ви 
падок загибелі, знищення, вимушеного забою,  від хвороб, сти
хійних лих та нещасних випадків»2, обов'язковому страхуванню 
підлягають: 1 ) племінні тварини : велика рогата худоба, свині, 
вівці, кози , коні (чистопорідні або одержані за затвердженою 
програмою породного вдосконалення тварини , що мають пле
мінну (генетичну) ц інність і можуть використовуватися в се 
лекційному процесі) віком від 1 року; 2) зоопаркові тварини ві
ком від 1 року; 3) циркові тварини віком від 1 року. 

Добровільне страхування здійснюється на основі договору 
між страхувальником і страховиком.  Загальні умови і порядок 
здійснення добровільного страхування визначаються правилами 
страхування,  що встановлюються страховико м  самостійно .  Кон
кретні умови страхування визначаються при укладенні договору 
страхування відповідно до законодавства. 

1 Про страхування: Закон України від 7 берез. 1 996 р. № 85/96-ВР // Відомо
сті Верховної Ради України .  1 996 . № 1 8 . Ст. 78 .  

2 Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування 
тварин на випадок загибелі ,  знищення, вимушеного забою, від хвороб, сти
хійних л их та нещасних випадків: постанова Кабінету Міністрів України від 
23 квіт. 2003 р. № 590 // Офіційний вісник України .  2003 . № 1 7 . Ст. 780. 
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Відповідно до Закону України « Про особливості страхуван
ня сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» 
від 9 лютого 20 1 2  року дого вір страхування (стандартний до 
говір страхування сільськогосподарської продукції з держав
ною п ідтримкою від с ільськогосподарських виробничих ри
зиків) - це договір, що укладається між страховиком і стра
хувальником - сільськогосподарським товаровиробником із 
страхування с ільськогосподарської продукції на умовах,  вста
новлених законом . Типові договори страхування розробляються 
для кожного страхового продукту та/або для окремої культури 
і погоджуються центральним органом виконавчої влади , що за
безпечує формування і реалізує державну аграрну політику, та 
національною комісією ,  що здійснює регулювання у сфері рин
ків фінансових послуг. У рамках програм и державної підтримки 
страхування сільськогосподарської продукції страхові компанії 
використовують тільки стандартні договори страхування 1 •  На
приклад, є такі стандартні договори: 

- страхування площ посівів озимих зернових с/г культур з 
державною п ідтримкою від с/г ризиків на період перезимівлі;  

- страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зер
нових с/г культур з державною підтримкою від с/г ризиків на 
весь період вирощування ; 

- страхування озимих зернових сільськогосподарських куль
тур з державною підтримкою на весняно-літній період. 

Предметом договору страхування сіл ьськогосподарської про
дукції з державною підтримкою є майнові інтереси страхуваль
ника, пов'язані з його страховими ризиками щодо вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, виготовленої первинної (без 
вторин ної обробки та переробки) сільськогосподарської продук
ції (товарів),  зазначеної у групах 1 - 24 УКТ З ЕД згідно із За
коном України «Про Митни й  тариф Украіни», а саме щодо : уро 
жаю сільськогосподарських культур; урожаю багаторічних насад
жень; сільськогосподарських тварин , птиці, кролів, хутрових зві
рів, бджолосімей, водн их біоресурсів і тваринницької продукції. 

Не підлягають страхуванню з державною підтримкою: урожай 
сільськогосподарських культур, які впродовж трьох або біль
ше років не давали урожаю при їх культи вуванн і ;  урожай ба
гаторічних насаджень плодоносного віку, які не давали урожаю 

1 Про особливості страхування сільськогосподарської продукціі з державною 
підтримкою: Закон України від 9 лют. 20 1 2  р. № 4391 -VI // Відомості Верховної 
Ради України .  20 1 2 . № 4 1 .  Ст. 49 1 .  
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протягом останніх п 'яти років; хворі сільськогосподарські тва
рини , птиця , кролі ,  хугрові звірі , бджолосім 'ї, водні біоресурси 
і тваринницька продукція, а також ті, що перебувають у зоні 
карантину або в зоні виникнення надзвичайних епізоотичних 
обставин. 

Договір страхуван ня укладається між страхувальником та 
страховиком у письмовій формі відповідно до вимог стандарт
ного страхового продукту. 

Договір страхування укладається у двох примірн иках, що 
мають рівну силу. Завірені страховиком копії договорів стра
хування протягом 1 О днів з дати їх укладен ня передаються до 
Аграрного страхового пулу. Аграрни й страховий пул є єдиним 
об'єднанням страховиків, які здійснюють страхування відповід
но до вимог Закону. Участь страховиків у Пулі є умовою для 
здійснення страхування сільськогосподарської продукції з дер
жавною підтримкою. 

У договорі страхування сільськогосподарської продукції з дер
жавною підтримкою, крім умов, встановлених Законом України 
«Про страхування», обов'язково зазначаються: 

при страхуванні урожаю - кадастровий номер і площа зе
мельних ділянок, зайнятих застрахованими культурам и,  або ко
ординати глобальної системи позиціонування (GPS - супутни
кової системи навігації) ;  

при страхуванні сільськогосподарських тварин - вид, порода, 
санітарно-ветеринарний стан , ідентифікаційний номер (якщо 
присвоєний)  тварини ;  

при страхуванні живих водних ресурсів - вид, класифікація , 
умови розведення та показники вилову водних біоресурсів;  

при страхуванні у бджільництві - кількість бджолосімей у ву
ликах, їх продуктивність, умови їх розведення; 

прогнозовани й обсяг продукції (врожай ність) в натурі та 
ціни , що використовуються для розрахунку страхової вартості 
вирощеної продукції; 

рівен ь  страхового покриття; 
основні агротехнічні і технологічні заходи , які страхувал ьн и к  

зобов'язується виконати ; 
порядок визначення розм іру страхового відш кодування 

(ст. 22) 1 та інші умови , що не  суперечать законодавству. 

1 Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою: Закон України від 9 лют. 20 1 2  р. № 439 1 -УІ // Відомості Верховноі 
Ради України .  20 1 2 . № 4 1 .  Ст. 49 1 .  
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Договір страхування починає діяти з дня внесення страхово
го внеску, але не раніше дати, встановленої в договорі,  а при
пиняється із настанням страхового випадку; закінченням тер
міну дії; настанням певних обставин (наприклад, завершення 
збирання врожаю і вивезення його з поля) ;  за згодою сторін та 
у випадках, передбачених ст. 28 ЗУ «Про страхування» . 

7 . 6 .  Договори у сфері матеріально-технічного 
забезпечення функціонування сільськогосподарських 
підприємств і організацій 

Доступні за ціною та якісні матеріальні ресурси є необхід
ністю ефективності аграрного виробництва. Сільське господар
ство забезпечують матеріальними ресурсами всі галузі та сфе 
ри АП К. Матеріальні ресурси ,  які використовуються в аграр
ному виробництві,  поділяються на ресурси виробничого і не
виробничого призначення . Ресурси виробничого призначення у 
свою чергу поділяються на ресурси сільськогосподарські, які бе
руть участь у процесі виробництва аграрних благ (наприклад, 
машини і механізми ,  будинки і споруди, багаторічні насадження 
і продуктивна худоба, насіння ,  корми, паливо тощо),  та ресурси 
несільськогосподарські, які сприяють процесові виробництва не 
прямо, а опосередковано (наприклад, різні допоміжні будинки 
і споруди,  об'єкти торгівлі та складської інфраструктури) .  Ма
теріальні ресурси невиробничого призначення охоплюють об'єк
ти соціально-культурного призначення, медичні установи, до
шкільні заклади , санаторії, профілакторїї, які своїми функціями 
сприяють здійсненню процесу виробництва 1 • 

' 

Особливістю матеріальних ресурсів у сільському господар
стві є взаємозв'язаність функціонування їх на ринку. Будь-хто 
з учасників аграрного ринку знає , що сільськогосподарські ма
шини не можуть використовуватися без палива й енергії. З під
вищенням рівня інтенсивності виробництва потреби в оборот
них засобах на одиницю загальної площі зростають швидшими 
темпами,  ніж в основних. З підвищенням урожайності потреба в 
добривах, засобах хімічного захисту, паливі зростає швидше, ніж 
потреба у сільськогосподарській техніці, транспортних засобах. 

1 М айовець Є. Й. Теорія аграрних відносин: навч . посіб. Киів: Центр навч . 
літ. , 2005. С. 1 68 .  
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Головну частину матеріальних ресурсів аграрного сектора 
становлять основні засоби . Н изький рівень розвитку аграрного 
виробни цтва дуже часто є наслідком недостатньо узгодженої і 
чіткої організації приватних суб ' є ктів ринку, діяльності торго 
вельних посередників, механізму ліцензування і квотування ко
мерційної діяльності . Тобто на організацію ринку матеріальних 
ресурсів впливають зміни ринкових відноси н ,  які б забезпечили 
ефективне функціонування аграрного ринку. Наприклад, дуже 
важливе значення має створення умов для кон курентного се
редовища на ринку машин,  механізмів тощо . У процесі конку
ренції встановлюються ціни, що впливають на поведінку про 
давців і покупців продукції матеріально -технічного призначення 
і розподіл ресурсів . І врешті-решт конкуренція стає важливим 
фактором,  що викликає зміни на ринку матеріальних ресурсів, 
оскільки вона стимулює економічну організацію виробни цтва і 
розробку нових технологій , нових матеріалів, добрив, засобів за
хисту рослин і т.д. 

Існують різні джерела надходження матеріально-технічних 
ресурсів . Наприклад, їх можна придбати у дослідних господар
ствах і станціях, товарних біржах і аукціонах, плем інний мо
лодняк - на племінних станціях, паливні ресурси - на палив
них базах.  Власники дрібних господарств основну части ну не
обхідних матеріально-технічн их ресурсів отримують через під
приємства роздрібної торгівлі 1 •  

Значно складніший механізм придбання машин і техніки . 
Найважливішими з них є лізинг, оренда, іпотека (застава) і про
кат. 

Лізинг - це вид інвестиційної діяльності з придбання машин 
і передачі їх на основі договору фізичним чи юридичним особам 
за певну плату. Предметом лізингу можуть бути машинне устат
кування, транспортні засоби , будинки , споруди , інше нерухоме 
і рухоме майно . Не можуть бути предметом лізингу земельні ді
лянки та інші природні об'єкти , єдині  майнові комплекси під
приємств та їх відокремлені структурні підрозділ и (філії, цехи , 
дільниці). 

За договором фінансового лізингу лізингодавець зобо в'язу
ється набути у власність річ у продавця (постачальника) від
повідно до встановлених лізингоодержуваче м  специ фікацій 

1 Григор"єва Х. А. Правове забезпечення державної підтримки у сфері лізингу 
техніки та обладнання для А П К  в Украіні // Право і суспіл ьство. 201 7 . № І .  
с. 92- 98. 
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та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на ви 
значений строк не менше одного року за встановлену плату (лі
зингові платежі) ' . Істотними умовами договору лізингу є: пред
мет лізингу; строк, на який лізингоодержувачу надається пра
во користування предметом лізингу (строк лізингу);  розмір лі
зингових платежів; інші умови , щодо яких за заявою хоча б од
нієї із сторін має бути досягнуто згоди (ст. 6) .  

Забезпечення агровиробників матеріальними ресурсами може 
здійснюватися і через механізм оренди .  На відміну від л ізингу 
при оренді амортизація нараховується орендатором щомісячно 
впродовж усього терміну оренди . Механізм орендних відносин 
може бути різним . Наприклад, орендар зі згоди орендодавця 
може здавати орендоване майно в суборенду. В договорі мо
жуть бути передбачені умови викупу орендованого майна. Ви
моги для укладення договорів оренди встановлюються Цивіль
ним кодексом України (ст. ст. 792- 805) ,  ЗУ « Про оренду зем
лі» , ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» ,  який 
встановлює особливий порядок передачі в оренду зазначеного у 
назві Закону майна за відповідним договором (ст. 9 )2 •  

Для розвитку матеріально-техніч них ресурсів дедалі більше 
значення має іпотека - застава нерухомості (земельних ділянок, 
об'єктів , розташованих на земельній ділянці і невід'ємно пов'я
заних з нею, повітряних та морських суден, суден внутрішньо
го плавання, космічних об 'єктів, майнових прав на нерухомість, 
будівництво якої не завершено) .  Іпотека дає переважне право 
іпотекодержателю задовольняти свої вимоги до боржника у ме
жах вартості заставленого майна. У випадку неплатоспроможно
сті боржника вимога кредитора задовольняється коштами з ви
торгу від реалізованого майна або залишен ням йоrо у власності 
іподекодержателя . Іпотечний  договір укладається між одним або 
декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій 
формі і підлягає нотаріальному посвідченню та містить наступні 
істотні умови: 1 ) відомості про іпотекодавця та іпотекодержате
ля ;  2) зміст та розмір основного зобов'язання, строк і порядок 
його виконання та/або посилання на правочин , у якому вста
новлено основне зобов'язання; 3 ) опис предмета іпотеки ,  до
статній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані , 

1 Про фінансовий лізинг: Закон Украіни від 1 6  груд. 1 997 р. № 723/97- ВР // 
Відомості Верховноі Ради Украіни .  1 998. № 16 .  Ст. 68. 

2 Про оренду державного та комунального майна: Закон Украіни від І О квіт. 
1 992 р. № 2269-ХІ І // Відомості Верховноі Ради Украіни .  1 992. № 30. Ст. 4 1 6 . 
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у тому числі кадастровий номер . У разі іпотеки земельно� ДІ
лянки має зазначатися її цільове призначення ; 4) посилання на 
видачу заставної або її відсутність • .  

Іпотечний договір також може містити положення щодо ви
значення вартості предмета іпотеки , посилання на документ, що 
п ідтверджує право власності іпотекодавця на предмет іпотеки , 
відомості про обмеження та обтяження прав іпотекодавця на 
предмет іпотеки ,  визначення способу звернення стягнення на 
предмет іпотеки .  

Якщо предметом застави є майно, яке стане власністю за
ставодавця після укладення договору застави , в тому числі про
дукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай , приплід ху
доби тощо) ,  договір застави укладається за нормами ЗУ « Про 
заставу»2• Застава майна може здійснюватися шляхом передачі 
товаророзпорядчого документа (коносаменту, складського по
свідчення - варанта тощо) кредиторові або шляхом укладення 
договору застави .  

У договорі застави визначаються суть, розмір та  строк ви
конання зобов'язання ,  забезпеченого заставою, опис предмета 
застави , а тако.ж інші умови , відносно яких за заявою однієї із 
сторін повинна бути досягнута угода (ст. 1 2) . Договір застави 
повинен бути укладений у письмовій формі. 

Предметом договору прокату є рухома річ, яка використову
ється для задоволення побутових невиробничих потреб . Якщо 
це встановлено договором, то предмет договору прокату може 
використовуватися і для виробничих потреб. 

За договором прокату наймодавець,  який здійснює п ідпри
ємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зо
бов'язується передати рухому річ най мачеві у користування за 
плату на певний строк (ст. 787 ЦК України) . 

Наймодавець мо.же встановлювати типові умови договору 
прокату, але вони не можуть порушувати прав наймачів , вста
новлених законом. 

Умови договору прокату, які погіршують становище наймача 
порівняно з тим, що встановлено ти пови ми умовами договору, 
є н ікчемними.  

1 Про іпотеку: Закон України від 5 черв. 2003 р.  № 898- IV // Відомості Вер
ховноі Ради України.  2003.  № 38 .  Ст. 3 1 3 . 

2 Про заставу: Закон України від 2 жовт. 1 992 р .  № 2654-ХІ І // Відомості Вер
ховноі Ради України .  1 992. № 47 . Ст. 642. 
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Нормальне виробниче функціонування аграрних товарови
робників можливе за умови якісного та своєчасного виробничо
технічного агросервісу. Техн ічний сервіс - це комплекс робіт 
та послуг із забезпечення покупців сільськогосподарськими ма
шинами , ефективного використання та підтримання їх у справ
ному стані протягом всього періоду експлуатації. Мета тех
нічного обслуговування і ремонту - підтримування дорожніх 
транспортних засобів у технічно справному стані та належному 
зовнішньому вигляді , забезпечення надій ності , економічності , 
безпеки руху та екологічної безпеки . Такі послуги здійснюють 
державні , кооперативні та приватн і агросервісні підприємства, 
а також окремі  п ідприєм ці за договором підряду. Залежно від 
мети та предмета договору обслуговування поділяється на такі 
види: виробничо-технічне, агрохімічне, гідромеліоративне тощо .  
Серед них найважливіше м ісце посідають договори щодо ви
робничо-технічного обслуговування аграрн их товаровиробників 
районними ремонтно-техн ічними п ідприємствами (РТП ) , ма
шинно-тракторними станціями (МТС ).  Цими договорами пе
редбачається виконання таких робіт: ремонт тракторів , ком 
байнів, автомобілів, інших сільськогосподарських машин ,  дви
гунів, агрегатів , вузлів та устаткування; технічне обслуговуван
ня машинно-тракторного парку, автомобіл ів , устаткування тва
ринницьких ферм , птахоферм, теплиць тощо . Залежно від по
треби ці види робіт можуть бути як самостійним и , так і ком
плексними предметами договору у сфері виробничо-технічного 
агросервісу. У договорі визначається обсяг ремонту (кількість 
машин , агрегатів) , його види , календарні терм іни здачі в ремонт 
технічн их засобів і його закінчення , загальна вартість цих по
слуг. Виконавець зобов'язується виконувати необхідні  роботи у 
визначений термін , ремонтує машини, агрегати згідно зі стан
дартами і технічним и умовами .  Вони повинні гарантувати без
відмовну роботу машин і агрегатів протягом часу, встановленого 
технічними умовами. 

Аграрні товаровиробники беруть зобов'язання підготувати 
машини та агрегати до ремонту за діючими технічними умова
ми і , як правило , своїми силами  і за свій рахунок доставити їх 
в агросервісні підприємства або інший пункт ремонту, передба
чений договором . В обумовлений договором термін замовники 
п ісля одержання повідомлення повинні при йняти відремонто 
ван і  маши ни і агрегати, оплатити вартість ремонту і ви везти ві 
дремонтовану техн іку. П ісля капітального ремонту тракторів, 
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автомобілів , комбайнів, двигунів виконавець передає замовнику 
заповнени й п аспорт (формуляр) і гарантійний талон; після ре
монту ін ш их вузлів і агрегатів ,  машин і нескладного устаткуван 
ня - лише гарантійний талон.  При виявленні невідповідності 
відремонтованих машин або агрегатів стандартам або технічни м  
умовам ви конавець забезпечує термінове усунення недоліків за 
власні кошти . 

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань 
сторони несуть майнову відповідальність. Так, у разі несвоєчас
ного надання виконавцю при міщення для виконання н и м  робіт, 
яке призведе до простою техніки виконавця,  замовник відшко
довує йому збитки , виходячи з фіксованої (планової) вартості 
машино-дня. Замовник звіл ьняється від такої відповідал ьності 
в разі винної поведінки самого виконавця (несвоєчасного пові
домлення замовника про необхідність виконання вантажно-роз
вантажувальних робіт, надання необхідної техніки і т. ін . ) . Від
шкодування збитків не звільняє сторон и  від виконання зобов'я
зань за договором . Замовники при виявленні недоліків про
тягом гарантійного строку мають право вимагати від виконавця 
робіт з технічного сервісу безоплатного усунення недоліків ма
шини або відшкодування витрат на їх усунення ви конавцем ро
біт з технічного сервісу та відшкодування збитків. 

Наказом М іністерства аграрної політики України « П ро по
рядок визначення на конкурсних засадах виконавців робіт з ре
монту сільськогосподарської техніки та обладнання для агропро
мислового комплексу, що вилучені з фінансово го лізингу в лі
зингоотримувачів, визнаних банкрутами , або таких, що поруши 
ли договір лізингу�> від 27 липня 2005 року встановлена процедура 
щодо забезпечення ефективного використання коштів Держав
ного бюджету України , які спрямовуються на ремонт сільсько
господарської техніки та обладнання для агропромислового ком 
плексу, що вилучені з фінансового лізингу в лізингоотри мувачів, 
визнаних банкрутами ,  або таких, що порушили договір лізингу. 

П ерспективні напрями розвитку вітчизняного будівництва 
сільськогосподарської техніки для потреб А П К  деталізовано у 
Законі України « Про стимулювання розвитку вітчизняного ма
шинобудування для агропромислового комплексу» від 7 лютого 
2002 року1 • 

1 Про стимулювання розвитку ві'І'Іизняноrо машинобудування для агропро
мислового комплексу: Закон України від 7 лют. 2002 р . .№ 3023- 1 1 1  // Відомості 
Верховної Ради України .  2002. № 24. Ст. 1 67 .  
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В Україні існує нова послуга - технічний асистанс, яка яв
ляє собою проведення мобільного сервісного обслуговуван ня 
сільськогосподарської техніки . Технічна допомога може нада
ватися транспортн и м  засобам аграрн их товаровиробників (ав
томашин ам , комбай нам , тракторам , агрегатам )  шляхом в иїзду 
служби технічної допомоги на місце поломки , якщо така тра
п илася; проведення діагностики або аварійних ремонтних ро 
біт на місці поломки ,  у тому числі у полі - заміна ши н ,  пуск 
двигуна, аварійне відкриття зам ків,  долив палива або необхід
них мастил; організації евакуації транспортного засобу на стан
цію технічного обслуговування ; доставки необхідних запчастин .  
Послуги технічного асистанса надаються страховими або с п е 
ціалізованими сервісними компаніями,  у тому числі сіл ьського
сподарськими корпораціями , такими як Агроіндустріальна ком
панія ,  Агро-Союз ,  Укравтосельхозмаш ,  на п ідставі укладання 
відповідних договорів .  

7 . 7 . П равове забез печення інвестиційної договірної 
діяльності у сільському господарстві 

Розш ирення виробничого п отенціалу аграрної сфери в умо
вах ринкових відносин здійснюється за допомогою додаткових 
матеріальних і грошових вкладень, тобто інвестицій. За  Законом 
України « Про ін вестиційну діяльністЬ» інвестиціями є всі види 
майнових та інтелектуальних цінностей,  що вкладаються в об 'єк
ти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та 
екологічн ий ефект 1 • 

Таким и цінностями можуть бути : кошти, цільові банківські 
вклади , паї, акції та інші цінні папери (крім векселів) ; рухоме 
та нерухоме майно (будинки, с поруди, устаткування та інші ма
теріальні цінності) ; майнові права інтелектуальної власності; су
купність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, 
оформлених у вигляді технічної документації, навиків та ви
робничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого 
виду виробни цтва, але не запатентованих («ноу-хау» ); права ко-

1 Про інвестиційну діяльність: Закон України від 1 8  верес. 1 99 1 р. № 1 560-ХІ І  
11 Відомості Верховної Ради України .  1 99 1 . № 47 .  Ст. 646 . 
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ристування землею ,  водою, ресурсами , буди нками , сп орудами , 
обладнанням , а також інші май нові права; інші цінності. 

Аграрні п ідприємства для забезпечення ефективного функ
ціонування здійснюють інвести ційну діяльність, якою є сукуп 
ність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 
реалізації інвести цій . 

Об 'єктами аграрних ін вестицій є різні види но воствореного 
чи модернізованого майна, що перебуває у при ватній , держав
ній , комунальній чи інших формах власності . 

Суб 'єкти аграрної діяльності - це інвестори , замовники , 
п ідрядни ки , користувачі об 'єктів капіталовкладень. Інвесто 
ри здійснюють кап італовкладе ння із ви користанням власни х 
або залучених гро шових коштів.  Ними можуть бути фізичні чи 
юриди чні особи , державні орган и , орган и м ісцево го самовря 
дуван ня або іноземні суб 'єкти п ідприємницької діяльності , за
мовники (фізичні чи юридичні особи ) , котрі уповноважені ре
алізувати інвести ційні проекти . При цьому вони не вміщуються 
у підприємницьку чи іншу діяльність, якщо це не передбачено 
договором .  Підрядники - фізичні ч и  юридичні особи , котрі ви 
ко нують роботи за до говором п ідряду або державним контрак
том . П ідрядники зобов'язані мати відповідну ліцензію на пра
во здійснення тих чи інших видів діяльності . Користувачі ін 
вестиційних об 'єктів - фізичні або юридичні особи , державні 

та місцеві органи влади , п ідприємства и організації, для яки х 
створюються названі об 'єкти . 

У випадках можливості та необхідності аграрн і п ідприємства 
можуть здій сню вати реінвестиції. П ід реінвестиціями розумі 
ють повторне вкладення коштів, отри маних у формі доходу від 
функціонування початкового ін вести ційного проекту. 

Розрізняють фінансові та реал ьні інвестиції. Фінансові перед
бачають купівлю цінних паперів аграрних п ідп риємств, а також 
цільові грошові внески у виробництво . Реальні інвести ції - це 
вкладення капіталу в приріст аграрн их основних фондів і мате 
ріальних ресурсів .  У сільськогосподарському виробн и цтві інве
стування здійснюється за такими напрямами : заміна зношени х 
або застарілих машин і устаткування ; розширення виробництва 
сільськогосподарської п родукції; розвиток нових виробни цтв; 
впровадження нової техніки і технології. 

Обов'язкови ми елементами інвестиційної політики в аграр
ни й сектор є : орієнтація на швидку віддачу затрат; ви бір ін 
вестиційних проектів на конкурсній основі ; маркети нгове об-
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Грунтуван ня інвести цій ; врахування можл и востей конкурентів .  
На інвестицій ну  діяльність аграрних п ідприємств активно впли 
ває держава через проведення кредитної та амортизацій ної по
літики , надання фінансової допомоги у вигляді дотацій , суб
сидій і субвенцій , податкової політики.  

Інвестиційна діяльність може здійснюватися за рахунок: 
- інвестуван ня,  що здійснюється громадянам и ,  недержав

ними підприємствами , господарськими асоціаціями , спілками і 
товариствам и ,  а також громадським и  і рел ігій н и ми організація 
м и ,  іншими юридичними особами , заснованими на колективній 
власності; 

- державного інвестування , що здійснюється органами дер
жавної влади за рахунок ко штів державного бюджету, позичко
вих коштів , а також державн и м и  підприємствами та установами 
за рахунок власних і позичкових коштів; 

- м ісце вого інвестування , що здійснюється органами м іс 
цевого самоврядування з а  рахунок коштів м ісцевих бюджетів , 
позичкових коштів, а також комунальними п ідприємствами та 
установами за рахунок власних і позичкових коштів ; 

- державної п ідтри м ки для реал ізації інвестицій них про
ектів ; 

- інозе м ного інвестування, що здійснюється іноземними 
державам и , юридичними особами та громадянами іноземних 
держав; 

- с пільного інвестуван н я ,  що здій снюється юридичн и м и  
особами та громадянами України , юридичними особами та гр о 
мадянам и іноземних держав (ст. 2 ) 1 •  

До власних ін вестиційних ресурсів належать, прибуток, амор
тизаційні відрахуван ня , грошові надходження від ліквідації 
основних засобів , виручка від реалізації вибракуваної худоби .  
Власними джерелами є також первинні внески у статутний ка
п італ п ідприємства на час й ого створення і додаткові внески 
засно вни ків при розши ре н н і виробни цтва. П ри вабл и вість фі
нансування інвестицій ної діяльності за рахунок власних джерел 
зумовлена відсутн істю додаткових виплат (відсотків ,  комісійних 

тощо) .  
Позичкові джерела інвестування представлені банківськи м и  

та бюджетн и м и  кредитам и ,  облігаційн и м и  позикам и .  У рип-

1 Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18  верес. 1 99 1  р. № 1 560-Х І І  
11 Відомості Верховної Ради України .  1 99 1 . № 47 . Ст. 646 . 
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кових умовах основн им джерелом інвести ці й для сільського 
сподарських п ідприємств є кредити комерційн их банків .  Од
нак кредитування капітальних вкладень комерційн ими бан ками 
може мати і серйозні недоліки , коли потрібні високі відсоткові 
ставки за кредит або коли кредити надаються на порівняно ко
роткий період. 

Залучені інвести ційні ресурси отримуються від продажу ак
цій , пайових та інших внесків громадя н  або юридичн их осіб . 

Бюджетні інвестиційні асигнування держава здійснює част
ково або повністю для реалізації важливих капіталомістких про
ектів у розвиток сільського господарства. П рикладом у сучасних 
ум овах є бюджетн і  асигнування для розвитку в Україні садів
ництва і виноградарства. 

Іноземні інвестиції використовуються тоді, кол и вітчизняне 
сільське господарство не в змозі забезпечити належного рівня 
виробн и цтва товарів власним и коштами .  В скрутній економіч
ній ситуації зовнішні  фінансові ресурси дуже часто є найваж
ливішим засобом розвитку сучасного сільського господарства. 
І на сучасному етапі значна частина машин , устаткування,  об 
ладнання і технологій , необхідних для виробництва, надходячи 
у вітчизняну аграрну економіку з промислово розвинутих країн , 
забезпечується здебільшого зовнішнім ф інансуванням .  

Фактична величина інвестицій аграрних п ідприємств за
лежить від їх інвестицій ного потен ціалу. Він визначається під
сумуванням чистого прибутку, амортизаційних відрахувань, по
зичкових і залучених коштів.  Ч истий прибуток, взятий разом 
із амортизаційн им и відрахуваннями , називають грошовим по 
током підприємства. 

В сіл ьському господарстві , що працює в рин кових умовах, 
на прийняття інвестиційного рішення можуть впл ивати чинни 
ки , які умовно можна поділити на дві груп и .  Першу становлять 
ч ин ники , які залежать від товаровиробника , а другу - ті , що 
від нього не залежать. 

До першої групи відносять: вибір об 'єкта і нвестицій ; вибір 
техніки і технології для виробництва сільськогосподарської про
дукції; урожайність сільськогосподарських культур і продуктив
ність худоби ; витрати виробни цтва; рівень продуктивності пра
ці; виробничу спеціалізацію; канали збуту сільськогосподарської 
продукції. 

До другої групи належать: паритет цін на сіл ьськогосподарсь
ку і пром ислову продукцію ; природно- кл іматичні умови аграр-
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ного виробництва; сезонність в иробництва; інфляційні проце 
си ; відсоткові ставки ; п одаткові ставки на п ідприємницьку ді
яльність; ди наміка світових цін на сільськогосподарську про 
дукцію .  

Основним правовим документом , я ки й  регулює взаємовідно
с ини м іж суб 'єктами інвести цій ної діяльності, є договір (уго 
да) . 

Я кщо міжнародним дого вором України встановлено інші 
правила ,  ніж ті , що містяться в законодавстві про інвестицій 
ну діял ьність України , то застосовуються правила міжнародного 
договору. 

7 . 8 . Юридична природа та правовий механізм 
аграрних розписок 

З м етою запровадження нового інструменту кредитування 
сільськогосподарських товаровиробників під заставу майбутньо
го урожаю було прийнято Закон « Про аграрні  розписки » ' . 

Аграрна розписка - товаророзпорядчий документ, що фіксує 
безумовне зобов'язання боржника, я ке забезпечується заставою ,  
здійснити поставку сільськогосподарської п родукц ії або спла
тити гро шові кошти на визначених у ньому умовах. 

Сторонами аграрної розписки є боржник та кредитор. Борж
ником за аграрною розпискою є особа, яка видає аграрну роз 
писку для оформлення свого зобов'язання здійсн ити поставку 
сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на 
визначених в аграрн ій розп исці умовах. Кредитором за аграр
ною розпискою є ф ізична чи юридична особа ,  яка надає гро
шові кошти , послуги , поставляє товари , виконує роботи я к  зу
стрічне зобов 'язання за договором , за яким боржни к за аграр
ною розпискою видає їй аграрну розписку, наділяючи правом 
вимагати від нього належного виконання зобов'язань, а також 
фізична чи юридична особа, я ка отри м ала права кредитора за 
аграрною розпискою від іншого кредитора за аграрною роз
пискою у спосіб , не заборонений законом . Сіл ьсько господар
ською продукцією у розумінні ЗУ « Про аграрн і розп иски» вва-

1 Про аграрні розписки:  Закон Украіни від б листоп.  20 1 2 р. № 5479-УІ // Ві
домості Верховноі Ради Украіни.  20 1 3 . № 50. Ст. 695. 
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жається лише та, я ка визначена у групах О 1 - 1 4  розділів І та І І 
У КТЗ ЕД 1 • 

Аграрн і роз писки м ожуть видаватися особам и ,  які мають 
право власності на зе мел ьну ділянку сільськогосподарського 
призначення або право користування такою земельною діля н 
кою н а  законних підставах для зді йснення виробництва сільсь
когосподарської продукції. Перехід права власності чи права 
користування земельною ділянкою не зупи няє дію вказаної в 
аграрній розписці застави майбутнього врожаю та не прип иняє 
прав боржника і кредитора за аграрною розпискою.  

Аграрн і розписки поділяються на 2 види : товарна аграр
на розписка, яка встановлює безумовне зобов'язання боржника 
здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, 
якість, кількість, м ісце та строк поставки якої визначені аграр
ною розп искою ; та фінансова аграрна розписка , яка встановлює 
безумовне зобов'язання боржника сплатити грошову суму, роз
мір якої визначається за погодженою боржником і кредитором 
формулою з урахуван ням цін на с іл ьськогосподарську про 
дукц ію у визначеній кількості та якості . Тобто відм інність цих 
двох видів буде в тому, що за товарною аграрною розп искою 
боржник має здійснити поставку сільськогосподарської продук
ції, а за ф інансовою аграрною розпискою має сплатити гро 
шову суму. Крім того , ці види аграрних розписок відрізняються 
за форм о ю ,  оскільки товарні аграрн і  розписки с кладаються в 
п исьмовій формі на бланку, підлягають нотаріал ьному посвід
ченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму. 
В иконання боржн иком зобов'язань за ф інансовим и  аграрн и м и  
розп исками здійснюється лише в безготівкові й  формі . 

Аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобо
в'язань боржн и ка за аграрною розписко ю заставою його май 
бутнього врожаю . Предмето м такої застави може бути викл юч
но майбутній врожай сільськогосподарської продукції. Аграрна 
розписка видається окремо на кожний вид сільськогосподарсь
кої продукції, визначени й  родовими або індивідуальн и м и  озна
ками .  Товарна аграрна розп иска може видаватися на кожен по
годжений боржником та кредитором обсяг поставки узгодже ної 
сільськогосподарської продукції. 

1 Див. :  Додаток до Закону Украіни « Про Митний тариф Украіни»  від 1 9  ве
ресня 20 1 3  р. № 584-УІ І // Офіційний вісник Украіни .  20 1 3 .  № 84. Ст. 3 1 07.  
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Розмір застави повинен бути не меншим за розмір зобов'я
зання за аграрною розпискою. На день видачі аграрної розпи 
ски майбутній врожай сільськогосподарської продукції н е  може 
перебувати в інших заставах, ніж за аграрними розписками.  На 
день збору врожаю предметом застави стає відповідна кількість 
зібраної сільськогосподарської продукції. 

Кредитор за аграрною розпискою може одержати задоволен
ня своїх вимог за рахунок заставленого майбутнього врожаю 
сільськогосподарської продукції наступними шляхами : передачі 
йому права власності на предмет застави в рахунок погашення 
майнового зобов'язання боржника за товарною аграрною роз
пискою ; наділення кредитора за аграрною розпискою правом 
доростити заставлений майбутній врожай сільськогосподарської 
продукції; зібрати врожай сільськогосподарської продукції само
стійно та погасити майнове зобов'язання боржника за товарною 
аграрною розпискою шляхом набуття права власності на таку 
зібрану (вирощену) сільськогосподарську продукцію або пога
сити грошове зобов'язання боржника за фінансовою аграрною 
розпискою шляхом укладення договору купівлі-продажу застав
леної сільськогосподарської продукції з іншою особою - по
купцем (у  тому числі шляхом укладення договору на публічн их 
торгах) з отриманням у рахунок виконання зобов'язань борж
ника за аграрною розпискою плати за таким договором. 

У разі загибелі посівів , майбутній врожай з яких є предме
том застави за аграрною розпискою, боржник за аграрною роз
пискою зобов'язаний за погодженням з кредитором за аграрною 
розпискою замінити предмет застави інши м аналогічн им або 
рівноцінним майном. Якщо боржник за аграрною розпискою 
не досягне згоди з кредитором за аграрною розпискою про ін
ший предмет застави у разі загибелі посівів, майбутній врожай 
з яких є предметом застави за аграрною розпискою, предметом 
застави за аграрною розпискою стає майбутній врожай сільсь
когосподарської продукції, що вирощується на земельній ді 
лянці , на якій розміщувалися загиблі посіви . Згода про заміну 
предмета застави має бути вчинена шляхом напису на аграрній 
розписці, який скріплюється п ідписами уповноважених пред
ставників боржника та кредитора. 

Після збору врожаю та повного погашен ня за рахунок та
кої сільськогосподарської продукції зобов'язань боржник може 
залишити собі решту зібраної (вирощеної) сільськогосподарсь
кої продукції або кошти , отримані від її реалізації. У разі не -
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достатності зібраного врожаю для повного погашення зобов'я
зань боржника предметом застави за аграрною розп искою стає 
м айбутній врожай будь-якої іншої сільськогосподарської про 
дукції, що вирощується або буде вирощуватися боржником на 
земельн і й  ділян ці , на які й  до цього вирощувалася заставлена 
за аграрною розпискою сільськогосподарська продукція , до по
вного виконання його зобов'язань. Але за домовленістю сторін 
може бути обумовлено інше. Крім того , виконання зобов'язань 
за аграрною розпискою може забезпечуватися додатково будь
якими видами забезпечення виконання зобов'язань, передбаче
ними законодавством України.  

Правом кредитора є проведення моніторингу застави майбут
нього врожаю . У разі порушень технології виробн и цтва борж
ником кредитор має право скласти акт про таке порушення та 
вимагати від боржн ика усунути його у визначений у такому акті 
строк. Я кщо п орушен ня не будуть усунуті , кредитор має пра
во самостійно або із залученням третіх осіб доростити майбут
ній врожай з дотриман ням відповідних техноло гічних процесів .  
Витрати кредитора за аграрною розп искою на таке дорощення 
відшкодовуються боржн иком за аграрною розпискою в порядку, 
передбаченому законом.  

Відомості про аграрну розписку в м омент її посвідчення вно
сяться нотаріусом до Реєстру аграрн их роз писок, а відомості 
про предмет застави за аграрною розпискою вносяться до Дер
жавного реєстру обтяжень рухомого майна. У разі наявності до
даткового забезпечення аграрної розп иски інформація про таке 
забезпечення може вноситися до відповідних реєстрів згідно із 
законодавством . Аграрна розп иска вважається виданою з дня її 
реєстрації в Реєстрі аграрн их розп исок. Інформація про видані 
аграрні розписки та їх виконання зберігається в Реєстрі аграр
них розписок не менше 1 О років.  

Передання прав кредитора за аграрною розпискою здійсню
ється шляхом здійснення на н ій  або на її невід'ємному додат
ку передавального напису « Відступлено» із зазначенням нового 
кредитора за аграрною розпискою . Таки й  напис скріплюється 
підписом та печаткою (за наявності )  попереднього кредитора за 
аграрною розпискою . Передання прав за аграрною розпискою 
підлягає нотаріальному посвідченню 

Аграрні розп иски діють до повного їх виконання .  За згодою 
кредитора дата виконання зобов'язань за аграрною розп искою 
може бути перенесена на наступ ний маркетингови й рік. Кре -
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дитор за аграрною розпискою зобов'язаний протягом трьох ро
бочих днів з дня отримання виконання зобов'язання за аграр
ною розпискою зробити на аграрній розписці напис «Викона
но», що скріплюється підп исом та печаткою (за наявності) кре 
дитора, і повернути таку аграрну розп иску боржн ику. Після по
вернення боржн и ку оригіналу аграрної розпи ски з відміткою 
про її виконан ня,  він м ає право звернутися до нотаріуса для 
внесення запису про виконання аграрної розписки до відповід
них реєстрів.  

Аграрна розписка з відміткою про її виконання до повторно
го обігу не допускається. 
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Розділ 8 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ 

8. 1 .  Правові засади раціонального використання 
земельних ресурсів як засобу виробництва 
в сільському господарстві 

Економічна пол ітика країн и щодо використання природних 
багатств має спиратис ь на науко во обtрунтовані заходи , с пря 
мовані  н а  їх ощадливе ви користанн я ,  ефективну охорону і сво
єчасне відтворення.  Державні регулятори раціонального приро
докористування мають оптимал ьно поєднуватися з ринковими 
механ ізмам и .  Законодавство про охорону земел ьних, водн их та 
лісових ресурсів, а також загал ьнопош ирен их корисних копалин 
має забезпечувати е кономічну, е кологічну і правову основу для 
раціонал ьного природокористуван ня .  

Я к зазначається в Основних засадах (стратегії) державної еко
логічної політи ки України на період до 2020 року, екстенсивний 
розвиток сіл ьського господарства призвів до з начного зменшен 
ня ландшафтного різноманіття . Біл ьше 40 % площі Україн и  в 
м и нулому були зай няті степови м и  ландшафтам и .  Н а цих тери
торіях зосереджено 30 % усіх видів флори і фауни , занесен их до 
Червоної кн и ги Україн и . То му перед с іл ьським гос подарством 
ставиться завдання щодо створен ня відповідн их умов для широ
кого впровадження екологічно орієнтованих та органічних тех
нологій веде ння сіл ьського господарства і на цій основі у 2020 
році досягнення двократного збільшення їх площ 1 •  

1 Про Основні засади (стратеrію) державної еколоrічної пол ітики України на 
період до 2020 року: Закон України від 2 1  груд. 20 І О р. № 28 1 8-VI // Відомості 
Верховної Ради України.  20 1 1 .  № 26 . Ст. 2 1 8. 
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Раціональне природокористування у сільському господарстві 
охоплює широке коло соціальних, організацій них, економічних, 
екологічних, правових та інших науково обrрунтованих заходів . 
Вони передбачають: опти м ізацію розподілу земельних ресурсів 
між галузями народного господарства, землевпорядкування м іст, 
селищ і сіл ,  внутрігосподарськи й землеустрій , осушення заболо 
ч е н и х  і перезволожених та зрошення посушливих земель, їх хі 
мічну та біологічну меліорацію , докорінне поліпшення лугі в і 
створення багаторічних культурних пасовищ, розширення площ 
лісонасаджен ь  та поліпшення їх породності , заліснення п ісків, 
ярів і балок, створення завершеної системи полезахисних наса
джень,  доведення розм ірів лісів до оптимал ьної протиерозійної 
та водозахисної площі , підвищення їх природоохоронного впл и 
в у  на довкілля,  рекульти вацію порушених Грунтів, опти м ізацію 
розподілу водних ресурсів між окрем и м и  природно -еко н о м іч
н и м и  зонам и та галузями народного господарства,  їх  ощадл и 
ве і раціонал ьне в и користа н н я ,  будівництво водоочисних спо
руд, біологічну чистку води , конструювання екологічно стійких 
агроландшафтів з оптимал ьни м  поєднанн я м  усіх компонентів 
природного середовища тощо . 

Раціонал ьне сіл ьськогосподарське природокористування має 
охопл ювати сіл ьс ькогосподарське районування територі й ,  роз
робку і впровадження для кожної природо-економ ічної зони зо
нал ьних та внутрішньозональних систем ведення сільського го 
сподарства, стійких до малосприятливих природних умов. Воно 
м ає врахо вувати те , що майже 60 % території України зна
ходиться в умо вах ризикованого зе млеробства, де три валі по
сухи , безсніжні і морозн і  зими призводять до н'едобору вел икої 
кількості сільськогосподарської продукції. Том у  формування н а  
основі о пти м ізації поєднання різних ко мпоненті в природного 
середовища екологічно стійких і високопродуктивних ландшаф
тів сприятиме підвищенню продукти вності й економічної ефек
тивності використання природн их екосисте м .  

Безумовно, формування екологічно сприятл и вих дл я  сіл ьсь
кого гос подарства ландшафтів є капіталомісткою та довготри
валою діяльністю . П роте кап італовкладен н я м  у розвито к  аг
ропром ислового виробн и цтва н еобхідно надати пріоритетно го 
значе н н я ,  оскіл ьки без продовольчого достатку населення кра
їни існувати не м оже . Для забез печен ня раціонал ьного ви кори 
стання усіх природних ресурсів мають бути задія н і  новітні до
сягнення всіх галузей науки : землеробства, ландшафтознавства, 
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агротехн іки і зоотехнологн, селекції та генетики , гідротехніки , 
меліорації, математики і кібернетики .  В икористання природних 
умов і процесів, застосування поживного режиму рослин і тва
ри н, одержання макси мальної продуктивності с іл ьськогоспо
дарських угідь та продуктивності сільськогосподарських тварин 
можливі л ише на основі максимального впровадження усіх до
сягнень агротехнічного прогресу. 

Безумовно , в сільському господарстві земля є основною 
продуктивною силою в иробництва. Продуктив ність земельних 
ресурсів у сіл ьськогосподарському в ироб ництві визначається 
кругообігом речовин у природі . Відомо , що до 80 % органіч ної 
м аси у вигляді продукції рослинництва в илучається із приро 
ди ,  а повертається в природне середовище в обмеже ні й кіль
кості , внасл ідок чого утворюється дисбаланс поживних ре
човин у rрунті . Тому підвищення родючості rрунтів має ба
зуватися на значно більшому внесенні поживних речовин , ніж 
виноситься врожаям и с іл ьськогосподарських культур . Тіл ьки 
при всезростаючому внесенні органічних і м інеральних до 
брив можна досягти інтенсифікації кругообігу речов и н  і си 
стематичного підвищення родючості rрунтів .  Отже зб ільшення 
кількості органічних та м інеральних добри в  і внесення їх п ід 
відповідні культури у встановлених нормах надає можливості 
для отр имання високих і стал их врожаїв сіл ьськогосподарсь
ких культур. 

Для розвитку землеробства, одержання високих і стал их вро
жаїв сільськогосподарських культур вел ике значення має розви 
ток тварин ництва. Розвиток біологічного землеробства, макс и 
мальне насичення сівозмін азотними добри вами, однорічним и  і 
багаторічними травами сприятимуть інте нсивно му розвитку тва
ринництва, а, відповідно , і збіл ьшенню органічних добрив.  Вне 
сення їх в rрунти у встановлених нормах сприятиме постійному 
збільшенню в н их гумусу. Інтенсифікація процесів гумусоутво
рення, внесення необхідної кількості мінеральн их добри в, вап
нування кислих і гіпсування засолених та солонцюватих rрун
тів, регулювання їх водного і вітряного режимів дозволяють ін
тенси ф ікувати процеси кругообігу речовин у природі та ро
дючість земель у сільському господарстві. 

Формування сприятл и вого природного середовища для сільсь
кого господарства - один із важливих напрям ів господарської 
діяльності . Проте не менш важливе значення має раціо нал ьне 
розм іщення окрем их галузей виробництва та вибір культур. Ви-
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рощуван ня сільськогосподарських культур та розведення п ро 
дуктивної худоби у найбільш сприятливих для цього п риродних 
умовах дозволяють без додаткових кап італовкладень отри мувати 
найвищу кількість сільськогосподарської п родукції. Раціональ
не розміщення сільськогосподарського виробництва та його зо
нальну спеціалізацію слід розглядати як один із важливих чин 
ників п ідвищення економічної ефективності агропромислового 
виробництва.  

Н а  основі опти мального розміщення та спеціалізації сільсь
кого господарства формуються природо -ландшафтні й аграр
но-територіальні комплекси , в яких п риродні і технічні засоби 
виробн ицтва у поєднанні з продуктивною працею утворюють 
ефективне сіл ьськогосподарське виробн ицтво . Воно являє со
бою процес взаємодії людини з природо ю ,  в ході якого з до 
помогою з 'єднання технічних засобів виробництва і предметі в 
праці виробляється сільськогосподарська продукція та продукти 
харчування. Н а  відміну від промислового виробни цтва, де ви 
рішальними є економічні закони ,  в сільському господарстві до
мінуюче значення належить законам природи . На відм іну від 
е кономіч них законів останн і  більш довговіч ні, тривалі , і дію їх 
змін ити не можна. Природні закон и мають «верховенство» над 
економічними законам и .  Піз нання законів п рироди та їх мак
симальне використання у матеріальному виробн и цтві є осново ю 
сучасної аграрної політики держави ,  стратегії і тактики аграрних 
перетворень на селі 1 •  

' 

8. 2 .  Правове реrулювання використання водних ресурсів 
у сільському rосподарстві 

Поряд з ви користанням земель в агропромисловому ком 
плексі водокористування є суттєви м  чиннико м  сіл ьськогоспо 
дарського виробництва.  Обсяги споживання води в сільському 
госп одарстві у порівнянн і з ін шими галузями вироб н ицтва є 
найбільши м . Законодавче забезпечення ви користання водних 
ресурсів у с ільському господарстві регулюється Водн и м ко-

1 Каракаш І .  І .  Право власності на природні об'єкти та їх ресурси в Украіні :  
монографія. Одеса: Юрид. літ. , 20 1 7 . С. 320. 
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дексом України 1 , законами України « Про меліорацію земелм2 , 
« Про п итну воду, питне водопостачання та водовідведення»3 й 
іншими нормативно-правовими актам и .  

Відомо ,  щ о  за чинним Водни м кодексом України водоко
ристування може бути загал ьн и м і спеціальни м .  Ви користання 
водних ресурсів під час ведення сільського господарства здійс
нюється громадянами переважно на праві загального водокори
стування . Згідно зі ст. 47 Водного кодексу, загальне водокори 
стування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб 
(купання , плавання на чо внах, любительське і спорти вне ри 
бальство ,  водо пій тварин , забір води з водн их об 'є ктів без за
стосування споруд або технічн их пристроїв та з крин и ць) без
коштовн о ,  без закріплення водних об 'єктів за окрем ими осо
бами та без надан ня відповідних дозволів.  М ісцеві ради зобов 'я
зані  повідомляти населення про встановлені н ими правила, що 
обмежують загальне водокористування . 

В ідповідно до ст. 48 Водного кодексу, спеціальне водокори 
стування - це забір води з водних об 'єктів із застосуванням 
с поруд або техн ічних пристроїв, використання води та скидання 
забруднюючих речовин у водні об 'єкти, включаюч и  забір води та 
скидання забруднюючих речовин із зворотними водам и із засто
суванням каналі в.  Спеціальне водокористування здійс нюється 
юридичним и і фізичн ими особам и насамперед для задоволення 
п итних потреб населення , а також для господарсько- побутових, 
лікувальн их, оздоровчих, сіл ьськогосподарських, промислових, 
транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому чис
л і  для цілей аквакул ьтури ) та інших державних і громадських 
потреб . Для здійснення спеціал ьного водокористування відпо 
відни й водн и й  об 'єкт закріплюється за окреми м  суб 'єктом-во
докористувачем . 

Спеціальне водо користування є строкови м ,  платним і здій
с нюється на п ідставі доз волу. Згідно зі ст. 49 Водно го кодексу, 
дозвіл на спеціальне водокористування видається : Радою міні
стрів Автономної Республіки Крим , обласни м и ,  Київською,  Се 
вастопольською міськими державними адміністраціями - у разі 

1 Водний кодекс Украіни : від 6 черв. 1 995 р. № 2 1 3/95- ВР // Відомості Вер
ховноі Ради Украіни .  1 995. № 24. Ст. 1 89.  

2 Про меліорацію земель: Закон Украіни від 1 4  січ .  2000 р. № 1 389-XIV // Ві
домості Верховної Ради Украіни .  2000. № 1 1 . Ст. 90. 

3 Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення: Закон Украіни 
від 1 0  січ. 2002 р. № 29 1 8- 1 1 1  // Відомості Верховноі Ради України .  2002.  № 1 6 .  
Ст. 1 1 2.  

2 04 



використання води водних об 'єктів загальнодержавного зна
чення; органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим 
з п итань охорони навколишнього природного середовища, об 
ласними , Київською та Севастопольською м іськими радами за 
погодженням із Радою міністрів Автономної Республіки Крим ,  
обласними, Київською,  Севастопольською міськими державни
ми адміністраціями - у разі використання води водних об'єк
тів місцевого значення; центральн им органом виконавчої вла
ди , що реалізує державну політику у сфері розвитку водного го
сподарства,  - у разі використання води водних об'єктів у зоні 
відчуження та зоні безумовного (обов'язкового ) відселення те
риторії, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чор
нобильської катастрофи .  

Порядок видачі дозволів на спеціальне використання водних 
ресурсів встановлено постановою Кабінету М іністрів Україн и  
від 13  березня 2002 року 1 •  Дозвіл на спеціальне водокористу
вання видається на підставі кло потання водокористувача з об
Грунтуванням потреб у воді , погодженого з відповідним и  те 
риторіальними органам и Держводагентства,  якщо використо 
вуються поверхневі води , з територіальними органами Держ
гео надра,  якщо ви користовуються підзе мн і  води , а також Мі
н істерством охорон и  здоров'я України у разі використання во
дних об 'єктів для лікувальних цілей . У дозволі на спеціальне во
докористування встановлюються ліміт забору води, лім іт вико
ристання води та ліміт скидання забруднюючих речови н .  У разі 
настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені  спеціально 
уповноважени м и  державн ими органам и без коригування дозво
лу на спеціальне водокористування . 

Використання водних ресурсів у сільськогосподарському ви
робництві відноситься до спеціального виду водокористування. 
Проте право сільськогосподарського водокористування має свої 
особливості . Так , за ст. 65 Водного кодексу, користування во 
дами для потреб сільського господарства здійснюється у по 
рядку як загального ,  так і спеціального водокористування.  П ід  
час зрошення земель с ільськогосподарського призначення водо 
користувачі зобов'язані здійснювати заходи щодо попередже н
ня підтоплення , заболочення , засолення та забруднення цих зе-

1 Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористу
вання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 0  серп
ня 1 992 р. № 459: постанова Кабінету Міністрів України від 1 3  берез. 2002 р .  
№ 32 1  // Офіційний вісник України.  2002. № 1 2. Ст. 59. 
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мель. Я кість води , що використо вується для зрошення земел ь  
сільськогосподарського призначення , повинна відповідати вста
новленим нормативам. 

Зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами може 
бути дозволено обласним и ,  Київською ,  Севастопольською місь
ким и  державни м и  адміністрація м и , органом виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього 
природного середовища за погодженням з центральни м  органом 
виконавчої влади , що реалізує державну політи ку у сфері са
нітарного та епідемічного благополуччя населення ,  і централь
ним органом виконавчої влади , що реалізує державну політи ку 
у сфері ветеринарної медици н и .  Зрошення сільськогосподарсь
ких угідь та с кидання дренажних вод у водні об 'єкти зді йс 
нюються на п ідставі дозволу на спеціальне водокористування , 
який видається власнику зрошуваних угідь у встановленому по
рядку. Під час осуше ння земель сільськогосподарського при 
значення повинні здійсню ватися заходи щодо запобігання де 
градації та вітровій ерозії цих земель, а також погіршення ста
ну водних об'єктів .  

Особл и ві вимоги щодо ви користання водних ресурсів у 
сільському господарстві закріплені в Законі України « Про ме 
ліорацію земелм . Так ,  за ст. 1 вказаного Закону, меліорація зе 
мель - комплекс гідротехнічних, культуротехнічних, хім ічних, 
агротехнічних, агролісотехнічних та інших меліоративних захо
ді в, що здійснюються з мето ю регулювання водного ,  теплово
го , повітряного і поживного режиму Грунтів ,  збереження і п ід
вищення їх родючості та формування екологічно збалансованої 
раціональної структури угідь. 

Комплекс меліоративних заходів охоплює широкі види гідро
технічної діяльності щодо земельних ресурсів. Відповідно до ст. 4 
Закону України «Про меліорацію земель» , гідротехнічна меліора
ція земель передбачає здійснення комплексу заходів ,  спрямованих 
на забезпечення поліпшення земель з несприятливим водни м  ре
жимом (перезволожених, переосушених тощо ), регулювання во
дного режиму шляхом створення спеціал ьних гідротехнічних спо
руд на схилових та інших землях з метою поліпшення водного і 
повітряного режиму Грунтів та захисту їх від шкідл и вої дії води 
(затоплення , п ідтоплення ,  ерозія тощо) .  П ід час гідротехнічної 
меліорації земель здійснюються зрошувальні, осушувальні, осу
шувал ьно-зволожувальні, протиповіневі , проти паводкові , про
тисел ьові , протиерозійні та інші меліоративні заходи . 
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Серед ком плексу меліоративних заходів особл и ве місце за
ймає агротехнічна м еліорація та агролісотехнічна меліорація зе 
мель. Згідно зі ст. 7 Закону « Про меліорацію земель» , агротех
нічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу за
ходів ,  спрямован их на збільшен ня потужності та поліпшення 
агрофізичних властивостей кореневмісного шару Грунтів.  З цією 
метою здійснюються такі заходи, як плантажна оранка, глибо
ке меліоративне розпушення, щілювання,  кротовий аераційн и й  
дренаж, піскування, глинування тощо .  За ст. 8 вказаного Закону, 
агролісотехнічна меліорація земель передбачає здійснення ком 
плексу заходів ,  с прямован их н а  забезпечення докорінного по
л іпшення земель шляхом використання Грунтозахисних, сто 
корегул ю ючих та ін ш их властивостей захисних лісових на
саджень. З цією м етою формуються такі поліфункціональні лі
сомел іоративні с исте м и , як: площинні ( протиерозійні) захисні 
лісонасадження, що забезпечують захист земель від ерозії, а во 
дних об'єктів від виснаження та замулення шляхом зал існення 
ярів, балок,  крутосхилів ,  пісків та інш их деградованих земель, 
а також прибережних захисних смуг і водоохоронних зон річок 
та інших водойм ; лінійні (полезахисні) лісонасадження ,  що за
безпечують захист від вітрової і водної ерозій та поліпшення 
Грунтово-кліматичних умов сільськогосподарських угідь шляхом 
створення полезахисних і стокорегулюючих лісосмуг. 

Особл ивої актуал ьності у дани й  час набул и п итання щодо 
ви конання вимог Закону Україн и  « Про питну воду, питне во 
допостачання та водовідведення» сільської місцевості. За поло
женнями ст. 1 вказаного Закону, п итне водопостачання - це ді
яльн ість, пов'язана з виробн ицтвом , транспортуванням та по 
стачанням п итної води її с поживачам , охороною джерел та с и 
сте м  п итного водопостачання. Проте , за Ос новн и м и засади 
(стратегіє ю )  державної екологічної політики Україн и  на період 
до 2020 року, особл и ве занепокоєння викл и кає стан водопоста
чання сільського населення , оскільки централізовани м  водопо
стачанням забезпече но л и ше 25 % сіл ьських населених пунктів 
Україн и .  

Централізоване п итне водопостачання являє собою гос по
дарську діяльність із забезпечення споживачів питною водою 
за допомогою ком плексу об 'єктів, споруд, розподільн их водо 
провідних мереж, пов'язаних єди н и м  технологічним про цесо м 
виробництва та транспортування питної води . Отже основним 
завданн я м  у дани й час є пош ирення централізованого питного 
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водопостачання сільс ького населення переважно із п ідзе мних 
водних джерел . 

З метою охорони водних об' єктів від забруднення, засмічення 
та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та поліп шення 
стану водних об 'єктів відповідно до ст. 87 Водного кодексу на
вколо водних об'єктів встановлено водоохоронні зони . На тери 
торії водоохоронних зон забороняється :  використання стійких 
та сильнодіючих пестицидів ; влаштування кладовищ, скотомо
гильників,  звалищ, полів фільтрації; скидання неочищених стіч
них вод з використанням рел ьєфу м ісцевості (балок ,  пониззя , 
кар'єрів ) тощо .  У водоохоронних зонах може бути заборонено 
або обмежено городництво , садівни цтво , розорювання земель, 
облаштування пасови щ, влаштування звалищ сміття, зберігання 
та утилізації відходів тощо . Порядок визначення розм ірів і меж 
водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності 
в них встановлюються Кабінетом М ін істрів Україн и .  

У ст. 36 Закону України « П ро п итну воду, п итне водопоста
чання та водовідведе н ня» передбачені відповідні обмеження го
сподарської та іншої діяльності в зонах санітарної охорони вод
них об 'єктів п итного водопостачання. До них відносяться: роз
міщення кладовищ, скотомогильників, полів асен ізації та філь
трації, зрошувал ьних систе м ,  споруд п ідземної ф ільтрації, с и 
лосних траншей , твари нницьких і птахівничих підприємств та 
ін ших сільськогосподарських об 'єктів ,  що створюють загрозу 
мікробного забруднення води , а також розм іщення полігонів 
твердих відходів ,  біологічних та мулових ставків. 

Варто звернути увагу і на те , що , відповідно до ч.  2 ст. 59 Зе
мел ьного кодексу України , гро м адянам та юридичн и м  особам 
за рішенням орган ів виконавчої влади або органів м ісцевого 
самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність 
зам кнені п ри родні водой м и  загал ьною площею до 3 гектарів.  
Приватні власники на своїх земельних ділянках можуть у вста
новленому порядку створювати рибогосподарські, протиерозій 
ні та інші штучні водойм и .  Слід також заз начити , що для сіль
ськогосподарського користування водоймами , які перебувають 
у при ватній власності громадян,  не передбачено одержан ня 
спеціал ьних дозволів для водокористування , оскільки воно здій 
снюється у межах права приватного землекористування . 
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8. 3 П равові засади використання л ісів та лісових 
ресурсів у сільському господарстві 

Ліс визначається як природний комплекс , у якому поєдну
ються переважно деревна та чагарникова рослинність з відпо
відними фунтами , трав 'яною рослинністю, тваринним світом ,  
мікроорганізмами та іншими природними компонентами , що 
взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одний і 
на навколишнє природне середовище.  До лісового фонду Укра
їни належать лісові ділянки, в тому числі захисні насадження 
лінійного типу, площею не менше О ,  1 гектара. До лісового фон
ду України не належать: зелені насадження в межах населених 
пунктів (парки ,  сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені 
в установленому порядку до лісів ; окремі дерева і груп и  дерев, 
чагарники на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дач
них і садових ділянках. 

Лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші про
дукти лісу, що використовуються для задоволення потреб на
селення і виробництва та відтворюються у процесі формування 
л ісових природних комплексів. До лісових ресурсів також на
лежать корисні властивості лісів (здатність лісів зменшувати не
гативні наслідки природних явищ, захищати фунти від ерозії, 
запобігати забрудненню навколишнього природного середови
ща та очищати його , сприяти регулюванню стоку води , оздо
ровленню населен ня та його естетичному вихованню тощо), що 
використовуються для задоволення суспільних потреб. 

Право лісокористування - це система правових норм, що регу
люють умови і порядок користування лісами, а та�ож визначають 
права та обов 'язки лісокористувачів. Лісові ресурси у вигляді де
ревини, технічної сировини, харчових, кормових, лікарських та 
інших продуктів лісу ш ироко використовуються у сільського
сподарській діяльності . Відносини , пов'язані з використанням 
лісових ресурсів у сільському господарстві, регулюються Лісо
вим кодексом України 1 • 

Лісовий кодекс у ст. 65 передбачає , що використання л ісо
вих ресурсів може здійснюватися в порядку загал ьного і спе
ціального лісокористування . Право загального використання лі
сових ресурсів належить громадянам та іншим фізични м  осо
бам ,  які мають право в лісах державної та комунальної влас-

• Лісовий кодекс України: від 2 1  січ. 1 994 р. в ред. від 8 лют. 2006 р. № 3852-ХІ І 
// Відомості Верховної Ради України .  2006. № 2 1 .  Ст. 1 70. 
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ності , а також за згодою власника в лісах при ватної власності 
віл ьно перебувати , безоплатно без видачі спеціального дозволу 
збирати для власного споживан ня ди корослі трав'я ні рослини , 
квіти , ягоди , горіхи , гриби тощо , крім випадків , передбачених 
законодавчим и  актам и  України .  Під час здійснення загального 
використання лісових ресурсів громадяни та інші особи зобо 
в 'язані в иконувати вимоги пожежної безпеки в лісах, користу
ватися лісовим и  ресурсами способами та в обсягах, що не за
вдають шкоди охороні та відтворенню цих ресурсів, а також не 
погіршують санітарного стану лісів .  

Згідно зі ст. 67 Л ісового кодексу, у порядку спеціального ви
користання можуть здійснюватися наступні види використання 
лісових ресурсів : заготівля деревини ; заготівля другорядних лі
сових м атеріалів ; п обічні лісові користуванн я; ви кори стання 
корисних властивостей лісів для культурно -оздоровчих, ре 
креаційних, спорти вних, туристичних і освітньо -виховних ці
лей , п отреб м и сливського господарства , проведення науко во 
досл ідних робіт. При цьому заготівля деревини відноситься до 
виду головного лісокористування . За ст. 70 Л ісового кодексу, 
заготівля деревини здійснюється при використанні лісових ре
сурсів у порядку рубок головного користування , що про водять
ся в стиглих і перестійних деревостанах. Для заготівлі деревини 
п ід час рубо к  головного користуван ня в першу чергу п ризна
чаються пошкоджен і  та інші деревостани , що потребують тер
мінової рубки за своїм станом, і деревостої, які вийшли з під
сочування.  

Заготівля другорядних лісових матеріалів може здійснюватись 
у лісах без заподія ння їм шкоди . До другорядних лісових ма
теріалів відноситься заготівл я :  живиці , п нів , лубу та кори , де
ревної зелені , деревних соків . Нормативно-правовим и  актами з 
ведення лісового господарства може бути передбачено заготівлю 
й інших другорядних лісових м атеріалів.  

Побічне лісокористування, згідно з вимогами ст. 73 Л ісового 
кодексу, також повинно здійснюватися без заподіяння шкоди 
лісу. До побічних лісових користувань належать: заготівля сіна, 
випасання худоби , роз міще ння пасік, заготівля дикорослих пло
дів , горіхів , гри б ів , я гід, лікарських рослин , збирання лісової 
п ідстилки , заготівля очерету. 

Чинни м законодавство м можуть передбачатися й інші види 
спеціального використання лісових ресурсів .  С пеціальне вико
ристання лісових ресурсів здійснюється в межах лісових діля-
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нок, виділених для цієї мети . Умови і порядок здійснення спе
ціального використання л ісових ресурсів встановлюються Ка
бінетом Міністрів Україн и 1 •  

Безум овн о ,  користування л ісовими ресурсами в порядку 
веде ння с ільськогосподарської діяльності агропідприємствам и  
відноситься д о  виду спеціального л ісокористування . Саме виз 
начення земель л ісогосподарського призначення, що закріпле 
но у ст. 5 Л ісового кодексу Україн и , охоплює і нелісові зе м 
лі , зайняті с ільськогосподарським и  угіддям и . Спеціальне лі 
сокористування для ведення сільського господарства застосо 
вується в основному у порядку побічних л ісових користувань, 
а саме :  заготівля сі на , випасання худоб и , розміщення п асік,  
заготівля дикорослих плоді в , горіхів , гриб і в, ягід ,  л ікарських 
росл и н ,  зб иран ня лісової п ідстилки , заготівля очерету тощо . 
Проте воно не виключає здійснення с ільськогосподарським и  
підприємствами заготівлі  другорядних лісових матеріалів , а 
саме ,  заготівлі :  п нів, дров, лубу і кори , деревної зелені , де
ревних соків тощо . 

За останні десятиріччя ш ироке визнання одержал и такі види 
спеціал ьного лісокористування , як використання корисних вла
стивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спор
тивних, туристичних і освітньо -виховних цілей , потреб м ис 
ливського господарства, проведен ня науково -дослідн их робіт. 
У сільські й  м ісцевості вони одержали розповсюдження у різ
них видах агротуризму: сільського , е кологічного (зеленого) та 
мисливського туризму з використанням лісів і лісових ресурсів 
і навіть відповідне законодавче визнання2• 

Не важко помітити , що досі йшлося про використання лі
сових ресурсів . Проте л іси у сіл ьсько му господарстві безпосе 
редньо виконують полезахисні та rрунтоохоронні  функції. Саме 
за функціональним значенням ліси у ст. 39 Лісово го кодексу 
поділені  на наступні категорії: захисні л іси , що виконують пе
реважно водоохоронні , rрунтозахисні та інші захисні функції; 
рекреаці йно-оздоровчі ліс и, що ви конують переважно рекреа
ційні, санітарні , гігієнічні та оздоровчі функції; ліси природо -

1 Про вреrулювання питань щодо спеціального використання л ісових ресур
сів: постанова Кабінету Міністрів України від 23 трав. 2007 р. № 76 1  // Офі
ційний вісник України .  2007. № 39. Ст. 1 550. 

2 Про туризм: Закон України 1 5  верес. 1 995 р. № 324/95-ВР // Відомості Вер
ховної Ради України.  1 995.  № 3 1 .  - Ст. 24 1 в ред. Закону від 1 8 листоп. 2003 р. 
№ 1 282-IV // Відомості Верховної Ради України .  2004. № 1 3 . Ст. 1 80 .  
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охоронного , наукового , історико-культурного призначення, що 
виконують особли ві природоохоронні, естетичні, наукові функ
ції тощо; експлуатаційні ліси , які у встановленому порядку ви
користовуються для заготівлі деревини .  Проте захисні функцїї, 
в тому числі у сільському господарстві , виконують ліси першої 
категорії. 

(рунтозахисна функція лісів полягає у виконанні важливого 
почвозахисного фактора, а саме у перешкоджанні розм иву Грун
тів талими і дощовими водами та пониженні поверхневого сто
ку води . Ліси надійно захищають Грунти від дефляції, міцно 
закріплюючи рухливі піски . У лісових районах майже не від
бувається замулювання річок, водосховищ і ставків. Довголітні 
спостереження п ідтверджують, що у лісостепу шар Грунту на 
полях потужністю 1 8- 20 см під паром змивається за 1 5  років, 
під луговим різнотрав'ям - за З тис .  років ,  а під л ісом - за 
багато тисячоліть. Тому сучасне інтенсивне зведення лісів су
проводжується різким посиленням процесів змиву Грунтового 
шару земель, у тому числі земель сільськогосподарського при 
значення . 

Полезахисна функція лісів полягає у забезпеченні захисту 
сільськогосподарських угідь та урожаїв від несприятливих при
родних процесів. Сільськогосподарські землі , оточені л ісами , 
мають більш сприятливі для землеробства м ікрокліматичні умо
ви - меншу амплітуду температур і швидкість вітру, більш ви
соку відносну вологість повітря, слабший турбулентний тепло
обмін тощо. Все це приводить до зниження непродуктивного 
випаровування,  пом'якшення впливу холодних вітрів і суховіїв, 
до збільшення запасів продуктивної вологи в Грунті та у кін 
цевому результаті - до більш високих врожаїв.  На полях, оточе
них лісами , врожаї стійкіші та у меншій мірі схильні до впливу 
погодних коливань. Полезахисні функції лісів виконують пев
ною мірою лісові смуги , посаджені навколо ярів і балок, вздовж 
меж полів, а мережа лісових смуг створює сприятливі умови для 
отримання сталих врожаїв. 

Слід також зазначити , що , відповідно до ч . 2 ст. 56 Земель
ного кодексу України , громадянам та юридичним особам за рі
шенням органів м ісцевого самоврядування та органів виконавчої 
влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власність 
зам кнені земельні ділянки лісогосподарського призначення за
гальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фер
мерських та інших господарств. У зв'язку з тим , що у наведено-
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му випадку йдеться про надан ня замкнених земельних ділянок 
лісогосподарського призначення, яке відбувається у межах зем
лекористування для сільськогосподарського виробництва, воно 
не потребує одержання спеціального дозволу. При цьому зазна
чені земле користувачі мають дотримуватись вимог не тільки зе 
мельного , але й лісового законодавства щодо користування та
ким и об'єктам и ,  а також виконувати відповідні екологічні ви
моги,  що передбачені чинним законодавством .  

8 . 4 .  Особли вості в икористання загальнопоши рених 
корисних копалин місцевого значення 
у сільському господарстві 

У дан и й час надра активно використовуються для ведення 
сільськогосподарської діяльності . Зо крема, в недіючих шахтах 
вирощують гриби , квіти, овочі та інші рослини . Надрами кори
стуються для витримування виноматеріалів ,  зберігання харчової 
продукції та інших потреб . Загальнопоширені корисні копалини 
місцевого значення і прісні п ідзем н і  води застосовуються для 
ведення сільськогосподарської діяльності . 

Надрокористування у сільському господарстві відзначається 
певними особливостями правового регулювання , що передбаче
но Кодексом України про надра 1 , Законом України «П ро дер 
жавну геологічну службу України»2 та інш и м и  законодавчи м и  
та підзаконними нормативно -правов и м и  актами. За ст. І Ко 
дексу України про надра, останні являють собою частину земної 
кори , що розташована під поверхнею суш і та дном водоймищ і 
простягається до глибин , доступних для геологічного вивчення 
та освоєння . Чинне законодавство не встановлює чіткої межі 
поверхні землі для розмежування земель і надр як природн их 
об 'єктів та визначення режиму їх правового регулювання . Більш 
того , ч. З ст. 79 Земельного кодексу України 3 передбачає , що пра
во власності на земельну ділянку розповсюджується на простір ,  

1 Кодекс Украіни про надра: від 6 черв. 1 994 р .  № 1 32/94- ВР // Відомості 
Верховноі Ради України. 1 994. № 36. Ст. 340. 

2 Про державну геолоrічну службу Украіни: Закон Украіни від 4 л истоп.  
1 999 р .  № 1 2 1 6-XIV // Відомості Верховної Ради України. 1 999. № 5 1 .  Ст. 456. 

з Земельний кодекс України:  від 25 жовт. 200 1 р. № 2768- І І І  // Відомості Вер
ховної Ради України .  2002. № 3. Ст. 27. 
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що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на 
глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших 
будівель і споруд. Проте надра все ж відмежовуються від зем
лі за юридичними ознаками , зокрема - метою і способом ви 
користання й охорони цих об 'єктів .  Якщо поверхня землі слугує 
просторово -о пераційним базисом для розміщення різних об ' -
є ктів або засобом виробництва сільськогосподарської продук
ції, то має м ісце використання земельних ресурсі в за земельним 
законодавством .  Я кщо здійснюється геологічне вивчення , роз
відка чи дослідження земної кори , видобування корисних скла
дових надр землі або відбувається інша п ідземна діяльність, то 
має м ісце надрокористування,  що вимагає звернення та засто
сування законодавства про надра. 

Н адра слід відмежовувати не тільки від поверхні землі, а і 
в ід підземних вод .  Відповідно до положень чинного Водного 
коде ксу України , п ідземн і води належать до державного вод
ного фонду України , а згідно з Кодексом України про надра , 
вони є складо во ю надр . Складається ситуація , коли п ідземні 
води як природни й  ресурс наділені п одві йни м  право ви м  ре 
жи мом .  Тому п ри регулюванн і використанн я  п ідземних вод, у 
тому числі для сільського господарства, слід керуватися як во
дни м  законодавство м ,  так і законодавством про надра. Аналіз 
українського природноресурсового законодавства показує , що 
слід розрізняти право вий режим прісних п ідземних вод і пра
вов и й  режим мінеральних,  термальних, промислових та інших 
вод. Отже , п ід час видобування прісних п ідземних вод треба 
керуватися водни м  законодавством , а під час видобування мі
неральних, термальних, п ромислових та ін ш их вод - законо 
давством про надра. 

Істотно ю  рисою відносин,  що складаються у сфері сіль
ськогосподарського використання надр, є конституцій не закріп 
лення надр як об'єкта права власності Українського народу. За 
цим засадничим конституційни м  положенням під час здійснен
ня сільськогосп одарської діяльності у разі необхідності , згідно 
зі ст. 4 Кодексу про н адра, останні можуть надаватися ли ше у 
користування. 

Згідно з ч .  1 ст. 5 Кодексу про надра, державн ий фонд надр 
включає як діля н ки надр, що використовуються, так і ділянки 
надр, не залучен і до ви користання, в тому числ і  континенталь
ного шельфу та виключної (морської) економічної зони . У ст. 6 
коди ф ікованого гірничого закону корисні ко палини за своїм 
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значенням поділяються на корисні копалини загальнодержав
ного і міс це вого значення. Віднесення корисних копал и н  до 
корисних ко пали н  загальнодержавно го та м іс цевого значення 
зді йснюється Кабінетом М іністрів Україн и  за поданням цент
рального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорон и  навколишнього природно
го середовища 1 •  

Разом з тим у ст. ст. 9 0  та 95  Земельного кодексу України за
кріплено поділ корисних ко палин на загальнопоширені і не 
загальнопоширені . Аналіз правового режиму загальнопошире
н их корисних коп алин та корисних ко палин місцевого зна
чення за Кодексом про надра, а також за ст. 39 Закону Укра
їни « Про охорону навколишнього природного середовища» від 
25 червня 1 99 1  року2 свідчить про те , що право вий режим за
гальнопоширених корисних копалин тотожни й  правовому ре
жиму корисних копалин місцевого значення, у зв 'язку з цим 
у подальшому во н и будуть використовуватись саме у такому 
значенні . 

Сільськогосподарське використання надр переважно пов'яза
не з видобуванням загальнопоширених корисних копалин міс
цевого значення . До них, зокрема, відносяться: сировина для хі
мічних меліорантів (вапняк, гіпс,  сапропель), крейда, пісковик, 
галька, гравій ,  пісок, ракуша, глина легкоплавка, суглинок, су
пісок тощо . Відо мо,  що ,  згідно зі ст. 5 Водного кодексу Укра
їн и , п ідзем ні води , в тому числі прісні , що є джерелом цен 
тралізованого водопостачання , належать до природних складо
вих загальнодержавного значення. Проте підземні води , які не 
можуть бути джерелом централізованого водопQстачання, від
несені до водних об'єктів місцевого значення .  Таким чином , ви
користання прісних підзе м н их вод для сільськогосподарських 
потреб здійснюється на засадах загального водокористування і 
не потребує одержання спеціального дозволу. 

На підставі спеціального дозволу3 можливе використання 
для потреб сільського господарства лише корисних копалин за-

1 Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та міс
цевого значення: постанова Кабінету Міністрів України від 12 груд. 1 994 р. 
No 827 // Офіційний вісник України. 20 1 2. № І .  Ст. 25. 

2 Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 
25 черв. 1 99 1 р. № 1 264-ХІ І // Відомості Верховної Ради УРСР. 1 99 1 .  № 4 1 .  
Ст. 546. 

3 Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування 
надрами : постанова Кабінету Міністрів України від ЗО трав. 20 1 1  р. No 6 1 5  // 
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гальнодержавного значення, а також прісних підземних вод та 
корисних копали н  місцевого значення , якщо п еревищено до 
зволену загальну глибину розробки або обсяги видобування пе
ревищують господарські та побутові потреби власників чи ко
ристувачів земельних ділянок. 

На розробку корисних копалин ,  у тому ч ислі сільськогоспо
дарськими підприємствам и ,  та здійснення відповідної діяльності 
в надрах, відповідно до вимог ст. 1 7  Кодексу про надра, нада
ється гірничий відвід.  Гірничим відводом є частина надр, нада
на користувачам для промислової розробки родовищ корисних 
копалин та цілей , не пов'язаних з видобуванням корисних ко
пали н .  Без гірничого відводу або за його межами користування 
надрами забороняється. Право на користування н адрами засвід
чується актом про надан ня гірничого відводу. 

Гірн ичі відводи для розроб ки родовищ корисних коп ал и н  
загал ьнодержавного значення , будівництва і експлуатації п ід
земних споруд та ін ших цілей , не пов'язаних з видобуванням 
корисних копалин , надаються це нтральним органом виконав
чої влади , що реалізує державну політи ку у сфері охорон и  пра
ці . Гірничі відводи для розробки родови щ корисних копал и н  
місцевого значення надаються Радою міністрі в  Автономної Ре 
спубліки Крим ,  обласни м и ,  Київською та Се вастопольською 
міськими радами і п ідлягають реєстрації в центральному ор
гані виконавчої влади , що реалізує державну п ол ітику у сфе 
рі охорон и  праці . 

Спеціальне використання надр на праві надрокористування 
може бути постійним або тимчасови м .  Постійним визнається 
користування надрами без заздале гідь встановленого строку. 
Тимчасове користування надрам и  може бути короткостроковим 
(до 5 років) і довгостроковим (до 50 років) . У разі виникнення 
необхідності строки тимчасово го користування надрам и може 
бути продовжено. Спеціальне надрокористування, в тому числі 
й для здійснення сільськогосподарської діяльності, є платн и м .  

Проте, відповідно до ст. 23 Кодексу Україн и  про надра, зем 
левласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ді
лянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відво
ду видобувати для своїх господарських та побутових потреб ко
рисні копалини місцевого значен ня і торф загальною глибиною 
розробки до двох метрів,  п ідземні води для власних господар-

Офіційний вісник України.  201 1 .  № 45 . Ст. 1 832. 

2 1 6  



сько-побутових потреб , нецентралізованого та централізованого 
(крім виробни цтва фасованої п итної води ) господарсько - п ит
ного водопостачання , за умови , що продуктивність водозаборів 
підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу, та ви 
користовувати надра дл я  господарських і побутових потреб . Ви
добування корисних копалин місцевого значення і торфу із за
стосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призве 
сти д о  небажаних змін навколишнього природного середови ща, 
погоджується з місцевими радами , Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим та обласними , Київською та Севастопольсь
кою міськими державними адміністраціями.  Надання права на 
видобування корисних копалин місцевого значення, торфу та 
п ідзе мних вод для власних господарсько-побутових потреб без 
спеціальних дозволів та гірничого відводу пов'язано із землево
лодін ням та землекористуванням .  

Одночасно слід зауважити , що з а  ст. 55 Кодексу України про 
надра користування надрами для будівництва та експлуатації 
підземних споруд і для інших цілей ,  не п ов 'язаних з видобу
ванням корисних копалин ,  здійснюється за відповідними про
ектами .  У проектах повинні передбачатися заходи , що забезпе
чують знешкодження стічних вод, шкідливих речовин і відходів 
виробництва або локалізацію їх у визначених межах, а також 
запобігають їх проникненню в гірничі виробки , на земну по 
верхню та у водні об 'єкти .  У разі скидання в надра стічних вод, 
захоронення шкідливих речови н і відходів виробництва надро
користування повинно бути обмежено ,  ти мчасово заборонено 
(зуп и нено )  або припинено уповноваженими державними ор
ганами в порядку, передбаченому чинним законодІШством .  

8 .5 .  П равове забезпечення використан ня 
об'

єктів рослинного і тваринного світу 
у сільськогосподарській  діяльності 

Росли нництво є одн ією з основних і самих розвинених га
лузей сучасного сільськогосподарсько го гос п одарства. Тому 
п равове регулювання у цій сфері п іддано довол і широкі регла
ментації на зако нодавчому рівн і . До законодавства, що регу
лює відносини у галузі сільськогосподарс ького рослинництва, 
слід віднести закони України : «Про охорону п рав на сорти рос -
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л ин» � , « Про карантин рослин»2 , « Про захист рослин»3 та інші 
акти чинного законодавства. 

Проте у сільськогосподарському в иробництві інтенсивно ви
користовується природна рослинність та її ресурси .  Тому ці від
носини також піддані правовому регулюванню.  Особливості ви
користання дикої флори у сільськогосподарському господарстві 
врегульовані Законом Україн и  « Про рослинний світ»4 , який є 
базовим законодавчим актом сучасного флористичного права. 
Законом, зокрема, визначені об 'єкти росл инного світу та при 
родні рослинні ресурси .  Д о  об 'єктів рослинного світу віднесені 
дикорослі та інші несіл ьськогосподарського призначення су
динні рослини , мохоподібн і , водорості , л ишайники , а також 
гриби на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угру
повання.  До природн их рослинних ресурсів відносяться об 'єкти 
рослинного світу, що використовуються або можуть бути вико
ристані населенням , для потреб виробництва та ін ших потреб . 

Критерій розмежування правового регулювання використан
ня, охорони і відтворення об'єктів природного рослинного світу 
та рослин сільськогосподарського призначення полягає у тому, 
що об 'єктом флористичного законодавства і права є дикорослі 
та інші судинні рослини, їх угруповання та природне місцезро
стання, на відміну від аграрного законодавства і права, де об'єк
том правового регул ювання є сільськогосподарська діяльність ,  
зокрема щодо зрощування, використання т а  переробки сільсь
когосподарських (культурних) рослин та їх ресурсів .  

У ст. 4 Закону України « Про рослинний світ» природні рос
линні ресурси за своїм значенням поділяються на загальнодер
жавні та місцеві . До природних росл и нн их ресурсів загально
державного значення , зокрема, належать: рідкісні і такі, що пе
ребувають під загрозою зникнення,  судинні рослин и ,  мохопо
дібні, водорості, л ишайники , а також гриби ,  види яких занесені 
до Червоної книги Україн и5; рідкісні і такі , що перебувають під 

1 Про охорону прав на сорти рослин:  Закон України від 2 1  квіт. 1 99З р .  
№ ЗІ  1 6-Xl l  // Відомості Верховноі Ради Украіни.  1 99З. № 2 1 .  Ст. 2 1 8. 

2 Про карантин рослин: Закон України від ЗО черв. 1 99З р. № ЗЗ48-ХІ l // Ві
домості Верховної Ради України .  1 99З.  № З4. Ст. З52. 

3 Про захист рослин:  Закон Украіни від 14 жовт. 1 998 р. № 1 80-XIV // Ві
домості Верховноі Ради України .  1 998. № 50- 5 1 .  Ст. З l О. 

4 Про рослинний світ: Закон України від 9 квіт. 1 999 р. № 59 1 -XIV // Відомо
сті Верховної Ради України .  1 999. № 22. Ст. 1 98.  

5 Про Червону книгу Украіни:  Закон України від 7 лют. 2002 р. № ЗО55- І І І  // 
Відомості Верховноі Ради України .  2002. № ЗО. Ст. 20 1 .  
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загрозою зникнення , та типові природні рослинні угруповання, 
занесені до Зеленої книги України 1 •  

До природних рослинних ресурсів місцевого значення від
носяться дикорослі та інші несільськогосподарського призна
че н ня судинні рослини , мохоподібні, водорості, лишайники , а 
також гриби ,  не віднесені до природних росл инних ресурсів за
гальнодержавного значення. Саме законодавче п оділення при 
родних росл инних ресурсів на їхнє загальнодержавне та місцеве 
значення надає підстави для тверджен ня про те , що у сільсь
кому господарстві в основному використовуються природні рос
ли н и  та їх ресурси місцевого значення. 

Сільськогосподарське використання дикого рослинного світу, 
я к і використання інших природних об 'єктів та їх ресурсів,  по
діляється на загальне і спеціальне . До них належать види діяль
ності , які тотожні загально му лісокористуванню та спеціально
му лісокористуванню.  Для спеціального використання об 'єктів 
рослинного світу загальнодержавного значення необхідно мати 
дозвіл ,  який видається територіальними органами Мінприроди 
Україн и .  Спеціальне використання об ' єктів росли нного світу 
місцевого значе ння здійснюється н а п ідставі дозволів ,  які ви 
даються місцевими радами за погодженням з відповідними те 
риторіальними органами Мінприроди Україн и .  

Варто заз начити , що спец іальне використан ня природних 
рослинних ресурсів у сільському господарстві є платним . Однак 
для потреб бджільни цтва здійснюється безоплатне користуван ня 
я к  дикоросл и м и , так і культурн и ми рослинними ресурсами та 
без отримання спеціального дозволу. Дозвільни й режи м не за
стосовується до власників і користувачів ,  я кі викори стовують 
дикорослу рослинність (крім занесених до Червоної або Зеленої 
кн иг України )  на належних їм земельних ділянках. 

Особливості сільськогосподарського використання тваринно
го світу врегульовані законами України « Про твари нни й світ2 , 
« Про мисливське господарство та полювання»3, « Про захист тва-

1 Про затвердження Положення про Зелену книгу України :  постанова Ка
бінету Міністрів України від 29 серп. 2002 р. № 1 286 // Офіційний вісник Укра
їни . 2002. № 36. Ст. 1 692. 

2 Про тваринний світ: Закон України від 1 3  груд. 200 1 р. № 2894- 1 1 1  // Ві
домості Верховної Ради України. 2002. № 14.  Ст. 97.  

3 Про мисливське господарство та полювання: Закон України в ід 22 лют. 
2000 р. № 1 478- 1 1 1  // Відомості Верховної Ради України. 2000 . № 1 8 .  Ст. 1 32 .  
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рин від жорстокого поводження» 1 , « Про бджільництво»2, « Про 
рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з н их»\ « Про 
аквакультуру»4 та іншими законодавчими актами ,  які складають 
юридичну основу сучасного фауністичного права. 

Згідно зі ст. З Закону України « Про тваринний світ» ,  об'єк
тами тваринного світу є : дикі твари ни - в усьому їх видовому і 
популяцій ному різноманітті та на всіх стадіях розвитку, які пе
ребувають у стані природної волі , утримуються у напіввіл ьних 
умовах чи в неволі; частини диких тварин; продукти їхньої жит
тєдіяльності тощо. Основною юридичною ознакою ди кої фау
ни є її здатн ість самостійно існувати в умовах природного се
редовища. Проте дикі тварини стають об'єктами аграрного пра
ва через використання їх у сільськогосподарській діяльності, зо
крема, шляхом добуван ня назем ної фауни ,  зн ищення шкідників 
сільського господарства тощо. 

Слід зазначити , що до дикої фауни не відносяться сіл ьсько
господарські тварини, тварини , породи я ких виведені людиною 
селекційно , а також ті , що стал и свійським и  і втратили здат
н ість існувати в екосистем і самостійно.  Правовий режим таких 
тварин визначається відповідно аграрним або цивільним зако
нодавством , На відноси н и  їх використання ,  охорон и та відтво
рення не розповсюджується природноресурсове законодавство ,  
зокрема, на н и х  н е  поширюється дія Закону Україн и  «Про тва
ринний свіТ» . 

Сільськогосподарське використання природних ресурсів має 
провадитися на засадах невиснажування природних ресурсів, їх 
раціонального використання,  ком плексної охорон и  та створен 
ня сприятливих умов для відтворення природних ресурсів в ін 
тересах теперішнього та майбутнього поколінь. У зв'язку з цим 
важл ивими є вимоги Закону Україн и  «Про тваринний світ» про 
те ,  що об 'єкти тваринного світу, зокрема, нори , хатки , лігва, му
рашники, боброві загати та інше житло і споруди тварин,  м іс
ця токування , линяння , гніздових колоній птахів, постійних чи 

1 Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон Украіни від 2 1  лют. 
2006 р. № 3447- ІУ // Відомості Верховноі Ради Украіни .  2006. № 27. Ст. 230. 

2 Про бджільництво: Закон Украіни від 22 лют. 2000 р. № 1 492- 1 1 1  // Відомо
сті Верховноі Ради Украіни .  2000. № 2 1 .  Ст. 1 57 .  

3 Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон Укра
іни від 6 лют. 2003 р. № 486- ІУ // Відомості Верховноі Ради України . 2003 .  
№ 1 5 . Ст. 1 07 .  

4 Про аквакультуру: Закон України від 18  верес .  20 1 2 р. № 5293-УІ // Відомо
сті Верховної Ради Украіни .  20 1 3 . № 43 .  Ст. 6 1 6 . 
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тимчасових скупчен ь тварин,  нерестови щ, інші території, що є 
середовищем їх існування та шляхами міграції, п ідлягають охо
роні . Ви конання с іл ьськогосподарським и  підприємствами за
значених вимог Зако ну має особли ве значення для використан
ня,  охорони та відтворення дикої фауни .  

Відповідно до ст. 4 Закону Україн и  « П ро тваринний світ» ,  
дикі твари н и ,  які перебувають у стані природної волі в межах 
території України , її конти нентал ьного шел ьфу та виключної 
(морської) економічної зони , та інші об 'єкти тваринного світу, 
які перебувають у державній власності , а також об 'єкти тварин
ного світу, що у встановленому законодавством порядку набуті у 
комунальну або приватну власність, належать до природних ре
сурсів загальнодержавного значення. У зв'язку з ци м  у ст. 5 фа
уністичного закону встановлено ,  що об 'єкти тваринного світу 
можуть перебувати у державній , комунальній та приватній влас
ності . При цьому законом передбачено,  що кожний громадянин 
має право користуватися об 'єктами тваринного світу відповідно 
до вказаного закону та інших законів Україн и. Одночасно Закон 
передбачає , що тваринний світ знаходяться п ід охороною дер
жави незалежно від права власності на них. 

В Законі Україн и  « Про тваринни й світ» визначені основні 
ознаки розмежування загал ьного та спеціал ьного ви користан
ня об 'єктів тваринного світу. Так,  за ст. 16  Закону, громадянам 
гарантується право безоплатного загального використання об ' -
єктів тварин ного світу для задоволення життєво необхідн их  
потреб (естетичних,  оздоровчих, рекреацій н их тощо) . Загальне 
ви користання об 'єктів тваринного світу здійснюється без ви 
лучення  об 'є ктів тваринного світу з при родного середовища 
(за вин ятком любительського і спорти вного рибал ьства у во
дн их об 'єктах загал ьного користуван ня в межах встановлених 
законодавством обсягі в безоплатного вилову) .  У порядку за
гального використання об 'єктів тваринного світу здійснюєть
ся ви користання корисних властивостей життєдіяльності тва
рин - природн их сан ітарі в середовища, зап илювачів росл ин 
тощо , а також ви користання об ' єктів тваринного світу в на
укових, культурно-освітн іх, виховних, естетичних та інших ці
лях, не  заборонених законом . П ід час здійснення загального 
ви користання об 'є ктів тваринного світу забороняється зни
щення твари н , руйнування їхн ього житла та інших сп оруд, по
рушення середовища існування тварин і погірше н ня умов  їх 
розм ноження .  
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Суб'єкти аграрного права можуть у порядку загального ко
ристування об 'єктами тваринного світу одержувати корисні 
властивості життєдіяльності тварин (природн их санітарів се
редовища, запилювачів рослин тощо) , виловлювати рибу у во
доймах загального користування , тобто в усіх водоймах, що пе
ребувають у державній власності та не закріплені на праві спе
ціального користування іншим особам, здійснювати ін ші види 
використання тваринного світу без вилучення представників 
наземної та водної фауни з природної волі чи знищення. 

Дещо ін ші вимоги передбачені для спеціального в икори 
стання об'єктів тваринного світу, у тому ч ислі сіл ьськогоспо
дарськими підприємствами . Відповідно до ст. 1 7  Закону, до спе
ціального використання об 'єктів тваринного світу належать усі 
види використання тваринного світу (за винятком передбачених 
законодавством випадків безоплатного любительського і спор
тивного рибальства у водн их об 'єктах загального користуван 
ня) , що здійснюються з їх вилученням (добуванням,  збиранням 
тощо) із природного середовища. Спеціальне використання об' -
єктів твари нного світу в порядку ведення мисливського і риб
ного господарства здійснюється з наданням відповідно до зако
ну підприємствам, установам, організаціям і громадянам права 
користування мисливськими угіддями та рибогосподарськими 
водними об'єктами . Спеціальне використання  тваринного світу 
здійснюється лише за відповідним и  дозволами чи іншими доку
ментам и ,  що видаються в порядку, визначеному Кабінетом Мі
ністрів України 1  та за встановленим и  Правилами їх видачі2 •  За
значені вимоги поширюються і на власників землі чи користу
вачів земельними ділянками ,  на яких перебувають (знаходяться ) 
об'єкти тваринного світу. 

Цікавим є співвідношення приписів законодавства про тва
ринний світ та про захист рослин.  Так,  відповідно до Закону 
України «Про захист росл и н» ,  суб 'єкти аграрного права зоба -

1 Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ре
сурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду і встанов
лення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення: постанова 
Кабінету Міністрів України від 10 серп. 1 992 р. № 459 // Урядовий кур'єр. 1 992. 
№ 35.  

2 Про затвердження Правил вида•1і дозволів на спеціальне використання ди
ких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресур
сів загальнодержавного значення: наказ Міністерство охорони навколишнього 
природного середовища та ядерної безпеки України від 26 трав. 1 999 р. № 1 1 5 
// Офіційний вісник України .  1 999. № 37. 
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в'язан і своєчасно провадити комплекс профілактичних та ви 
нищувальних заходів щодо боротьби із дики ми тваринам и ,  що 
є шкідниками для сільського господарства. А згідно із Законом 
України « Про тваринни й світ» ,  знищення диких тварин ,  на
віть шкідн иків сільськогосподарського виробництва, належить 
до спеціального використання тваринного світу і потребує от
римання спеціального дозволу. 

Зазначена колізія між двома законам и у даний час вирішу
ється на засадах аграрно-правового звичаю традиційного зне
шкодження шкідників ,  який є одни м  з видів джерел аграр
ного права. Можливість застосування правових звичаїв у віт
чизняній правовій  системі закріплене у ст. 7 Ци віл ьного ко
дексу України 1 •  Проте ,  за ч .  2 ст. 7 Цивіл ьного кодексу, звичай , 
що суперечить договору або актам цивільного законодавства, 
у ци віл ьних відносинах не застосовується . Поряд з цим нор
ма ст. 333 Цивільного кодексу в подібних випадках надає пев
ні п ідстави щодо здійснення ді й  відповідно до закону та м іс
цевого звичаю. Отже,  у даний час стародавній  і усталений зви
чай знешкодження ш кідників у сільському господарстві у пев
н ій м ірі суперечить положенням писаного права. Шляхом ви 
рішення цього питання може стати внесення у ч .  1 ст. 1 7  Закону 
України « Про тваринний світ» відповідних змін і доповнень по
ряд з іншими винятками . 

1 Цивільний кодекс України :  від 1 6  січ .  2003 р. № 435- IV // Відомості Вер
ховної Ради України .  2003.  № 40. Ст. 356. 
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Розділ 9 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННІ 
АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

9 . 1 .  П ідстави застосування юридичної в ідповідальності 
за порушення аграрного законодавства 

У період розвитку та удосконален ня законодавства всіх га
лузей господарства України важлива роль належить інституту 
юридич ної відповідальності . Юриди чна відповідальність не 
розривно пов'язана з державною ,  нормами права, обов'язками 
і проти правними діями гро мадян та їх об 'єднань і юридичних 
осіб. Держава покладає юридичну відповідальність на  суб 'єктів 
права незалежно від їх волі й бажання .  Тому ця відповідальність 
має державно-примусовий характер. Цим вона відрізняється від 
соціальної відповідальності . У класичному розумін ні юридична 
відповідальність - це поєднане з державни м  осудом вживан
ня до правопорушника заходів державного примусу особистого,  
матеріал ьного або організаційного характеру. В існуючих підруч
никах з аграрного права юридична відповідальн ість за порушен
ня аграрного законодавства розглядається як комплексний пра
вови й інститут, складовими елементами якого є дисциплінарна 
і матеріальна відповідал ьність, майнова, адм ін істративна, кри 
мінальна відповідальність за аграрно-правові порушення.  У те
оретичному і практичному плані проблеми юридичної відпо
відальності завжди пов'язують з правопорушеннями .  Будь-яка 
форма юридичної відповідальності застосовується за вчинення 
відповідного правопорушення : дисциплінарного або адмі ністра
тивного проступ ку, крим інального злочину, цивільно-правового 
порушення. 

Санкції, які передбачені традиційними галузя ми права, засто
совуються за порушення саме аграрного законодавства. При їх 
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реалізації втрачають своє первинне ,  ясно виражене галузеве за
барвлення і набувають міжгалузевого характеру. Правові аспек
ти відповідальності , пов'язаної з аграрним право м ,  потребують 
дослідження , тому що вони мають не вузькогалузеви й , а ком 
плексний характер. Ці  аспекти є предметом дослідження різ
них галузей права . Однак наука і галузь аграрного права кон 
солідують усі наукові розробки ,  перетворюючи їх н а  єдину про
блему зі своєю специфікою й особливостями предмета і методу 
аграрно-правового регулювання. 

Юридична відповідальність може наступати тільки при на
станні певних п ідстав. Сучасна правова наука визнає дві п ідста
ви юридичної відповідальності : перша - закон ,  як  правова під
става; друга - саме правопорушення , інакше кажучи , фактична 
основа, яка приводить в рух всю структуру юридичної відпові 
дальності . Такою фактичною основою є склад правопорушення . 
Склад правопорушення є основою юридичної відповідальності , 
але через те ,  що склад правопорушень становить сукупн ість не
однорідних елементів правопорушення , між цими позиціями не
має суттєвих розбіжностей . Отже, важливий не л и ше ти п пра
вопорушень загалом (цивільно-правовий , адмін істративно-пра
вовий ) , а й внутрішня структура п равопорушень, взаємна су
підрядність елементів , що його формують, їх генетичн ий зв'я
зок з іншими правопорушеннями.  Така ситуація трапляється у 
багатьох земельно-правових і природоохоронних порушень, по
єднаних із застосуванням адміністративно-правових і деяких ін
ших санкцій . Для багатьох правопорушень важливішим є тип 
протиправних вчи н ків ,  а для деяких, окрім того , як  необхідна 
умова потрібен ще й реальни й протиправний результат. Право
порушення є достатн ьою підставою для виникнення юридич
ної відповідальності , адже його поява надає державі у вигляді її 
органів право застосувати до правопорушника правові санкції. 
Правопорушення - результат аномального використання нор
ми суб 'єктом,  докірли ва соціальна дія .  Через те ,  що основою 
відповідальності є правопорушення , цей факт справляє безпо
середній вплив  на характер подальшого розвитку правових зв 'яз
ків суб 'єктів .  Тому проблемою юридичної відповідальності в 
будь-якій галузі права є проблема правовідносин , спричинених 
правопорушеннями .  

Правопорушен ня викли кає державне засудження вчинків 
правопорушника, його осуджен ня, невдоволення.  Це знахо 
дить своє формал ьно-юридичне вираження через рішення пев-
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них державн их органів, у відповідності з якими  правопорушник 
несе відповідні для себе позбавляння ,  знаходиться в докірли 
вому стані . Державне осуджен ня дій  правопорушника - обо
в'язковий атрибут юридичної відповідальності . Зміст юридичної 
відповідальності розкривається у взаємних правах та обов'язках 
сторін правоохоронного правовідношення .  Найбільш чітко й 
конкретно він проявляється за допомогою дії санкції поруше
ної правової норми.  

За юридичною структурою правопорушення та правовідно
сини можуть бути однорідними і складними.  Більшість майно
вих правопорушень, пов'язаних з порушенням права власності , 
належать до однорідних. До складних правопорушень належать 
такі проти правні дії, які з огляду на різні причини мають склад
н ий характер і неоднорідний зміст. Певною мірою це визнача
ється тим,  на які сторони правопорядку спрямовані ці вчинки, 
в якій  сфері сус пільних відносин вони вчиняються , принципи 
якого роду правових норм вони  порушують. Правопорушення, 
які вчиняють суб 'єкти правової відповідальності , не є однорід
ним и .  Одні з них мають яскраво виражений аграрно-правовий 
характер, інші можуть бути одночасно порушенням правопо
рядку, передбаченого нормами різних галузей права. Проте за
стосування різних заходів та санкцій відбувається за порушення 
вимог аграрного законодавства, яке враховує особливості агро
промислового ком плексу. 

Оскільки наслідком притягнення до юридичної відповідаль
ності за порушення аграрного законодавства є застосування 
до правопорушників різних за своїм характером заходів впл и 
ву (примусу) , ц е  підкреслює його ком плексний характер. Таким 
чином , підставою настання і притягнення до юридичної відпо
відальності є наявність аграрного правопорушення .  

З об 'єктивної сторон и  правопорушення, щ о  спрямовані на 
порушення аграрного законодавства, характеризуються як  ді 
яльністю (наприклад, внаслідок дій було забруднено Грунт пе
стицидам и  і агрохімікатами понад допустимі норми) , так і без
діяльністю. Об'єкт зазначених правопорушень надзвичайно ба
гатогранний ,  адже ним виступає правови й  порядок у сільському 
господарстві . Правопорушення в АПК можуть бути спрямовані 
на порушення трудової дисципліни,  заподіяння сільськогоспо
дарським підприємствам збитків матеріального характеру тощо . 
З суб'єктивного боку правопорушення в АПК можуть вчиняти
ся як  у формі умислу так і у формі необережності . 
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Суб 'єктам и аграрних порушен ь  можуть бути як окре м і  гро
мадяни та посадові особи , так і працівники підприємств , уста
нов, організацій . Правопорушни ками можуть бути й державні 
органи ,  що незаконно роз поряджаються земел ьни м фондом чи 
допускають ін ші п орушення норм земельного права. Об'єктами 
аграрних правопорушень можуть бути порушення права держав
ної, комунальної та приватної власності на землю ,  існуючий по
рядок землекористування й охорони земел ь, права й інтереси 
окремих громадян , п ідприємств,  установ та орган ізацій . З м істом 
аграрних правопорушень є дії (чи бездіяльність) , що суперечать 
вимогам норм аграрного права. Вони за своєю природою є су
сп іл ьно шкідл ивими і виступають у формі винних дій чи без
діяльності . 

Однак аграрне право не містить усього арсеналу правових 
санкцій , розрахованих на всебічний вплив на суб'єктів аграрних 
правопорушень. Тому для боротьби з ними застосовуються санк
ції різних галузей права. Проте для цього необхідно ,  щоб пору
шення аграрного законодавства були одночасно і порушеннями 
правових норм відповідної галузі права . У правові й  літературі 
досить поширеною є думка, відповідно до якої аграрне право 
порушення може бути підставою для застосування заходів кри
мінальної, цивільно-правової, адміністративної, матеріальної чи 
дисциплінарної відповідальності , якщо воно одночасно є кри 
мі нал ьним злоч ином, ци вільно -правовим порушенням ,  адміні 
стративни м ,  матеріальним або дисциплінарним п роступком . 

Функції, пов'язані з вия вленням та ф іксуванням аграрних 
право порушень, покладені на державні контрольно-наглядові 
органи , місцеві ради , державних інспекторів відповідних дер 
жавних інспекцій . Правові санкції застосовуються судовими ор
ганами ,  адм ін істративними комісіями виконкомів сільських, се 
лищних, міських рад т а  іншими компетентними органами .  Пра
вопорушення вказує на м о мент виникнення юридичної відпо
відальності , породжує певні правовідноси н и  і відповідний обо
в' язок особи , яка його вчинила. Аграрні правопорушення мо
жуть вчинятися державни м и  органами ,  посадовими особами ,  
підприємствами і громадянам и .  Каральні санкції накладаються 
на них у певн ій процесуальній форм і , яка може бути судовою 
або адм іністративною. 

Аграрні правопорушення в залежності від ступеня їх су
спільної небезпечності можна поділ ити на зло чини і проступ 
ки .  Злочинами у галузі аграрного правопорядку вважаються ді -
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яння, закріплені як такі у Кримінальному кодексі України .  Інші 
неправомірні дії, що порушують земельний правопорядок, ви 
знаються проступками .  У теорії права їх часто підрозділяють на 
цивільно-правові , дисциплінарні та адміністративні. Іноді виді
ляють також процесуальні правопорушення .  Окремі автори вва
жають, що усі проступки (правопорушення) можна розрізняти за 
галузевою ознакою . Тому невиконання приписів аграрного за
конодавства є не чим іншим,  як аграрним правопорушенням.  

9 . 2 .  Умови і порядок притягнення до дисциплінарної 
в ідповідальності працівн�кі в, зайнятих 
в аграрному виробництв� 

Дисциплінарна відповідальність - це різновид ретроспектив
ної юридичної відповідальності особи за порушення норм пра
ва, що регулюють відповідну дисципліну, та застосування до по
рушника дисциплінарних стягнень.  Особли вістю застосування 
дисциплінарної відповідальності є те ,  що вона в першу чер
гу, регулюється нормами трудового законодавства й нормами 
аграрного законодавства за ті або інші порушення організації 
праці, прав ил внутрішнього розпорядку й безпечної роботи . 
Реалізується дисциплінарна відповідальн ість шляхом накладен
ня на винну особу дисципл інарного стягнення. Так ,  згідно зі 
ст. 1 47 Кодексу законів про працю України до порушника тру
дової дисципліни може бути застосована догана або звільнення . 
Законодавством ,  статутами і положеннями про дисципліну мо
жуть бути передбачені для окрем их категорій працівників й інші 
дисциплінарні стягнення . Хоча Конституція Україн и  в ст. 92 за
кріплює положення про те ,  що діяння,  які є дисциплінарними 
правопорушеннями , та відповідальність за них визначаються 
виключно законами України ,  проте в той же час КЗп П в ст. 1 42 
допускає , що трудовий розпорядок на підприємствах, в устано
вах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудо
вого розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за 
поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілкови м 
представником ) на основі типових правил . У деяких галузях на
родного господарства для окремих категорій  працівників діють 
статути і положення про дисципліну. Зазвичай , підставами дис
циплінарної відповідальності є дисциплінарні проступ ки . 
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Дисциплінарні стягнення застосовуються органом ,  якому на
дано право прийняття на роботу (обрання ,  затвердження і при
значення на посаду) даного працівника. На працівників, які не
суть дисциплінарну відповідальність за статутами ,  положеннями 
та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні 
стягнення можуть накладатися також вищестоящими органам и .  
Працівники , які займають виборні посади , можуть бути звіль
нені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з п ідстав, 
передбачених законодавством . За загальним правилом , накла
даючи дисциплінарні стягнення , потрібно зважати на тяжкість 
вчиненого проступку, обстав ини ,  за яких його вчинено,  оцін
ку попередньої роботи та поведінки працівника. Дисциплінарне 
стягнення застосовується власни ком або уповноваженим н им 
органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше 
одного місяця з дня його виявлення,  не рахуюч и  часу звільнен
ня працівника від роботи у зв 'язку з тимчасовою непрацездатні
стю або перебування його у відпустці . Дисциплінарне стягнення 
не може бути накладене пізніше шести м ісяців з дня вчинення 
проступку. До застосування дисциплінарного стягнення власник 
або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника 
трудової дисципліни п исьмові пояснення .  За кожне порушення 
трудової дисциплін и  може бути застосовано лише одне дисци 
плінарне стягнення .  При обранні виду стягнення власник або 
уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжко
сті вчиненого проступку і заподіяну н им шкоду, обставини ,  за 
яких вчинено проступок,  і попередню роботу працівника. Стяг
нення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється 
працівникові п ід розписку. Дисциплінарне стягнення може бути 
оскаржене в установленому порядку. 

Я кщо протягом року з дня накладен ня дисциплінарного 
стягне ння працівника не буде піддано новому дисциплінарно
му  стягненню,  то він вважається таким , що не мав дисциплі 
нарного стягнення . Я кщо працівник не допусти в  нового пору
шення трудової дисци пліни і до того ж проявив  себе як сум 
лінний працівник,  то стягнення може бути зняте до закінчення 
одного року. Протягом стро ку дії дисци плінарного стягнення 
заходи заохочення до працівника не застосовуються . Власник 
або уповноваже н ий н и м  орган має  право зам ість накладання 
дисциплінарного стягнення передати п итання про порушення 
трудової дисциплін и  на розгляд трудового колективу або його 
органу. 
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Такими є загальні правила накладання дисциплінарних стяг
нень за порушення трудової дисци пл ін и ,  передбачен і КЗп П , 
що застосовуються однаково в різних галузях економ іки і для 
всіх , хто працює за трудовими дого ворами ,  в тому числі й в 
сільськогосподарських організаціях. Втім існують і певні особ
ливості дисциплінарної відповідальності працівників сільсь
когосподарських п ідприємств • . Напри клад, у фермерському го
сподарстві та особистому селянському господарстві трудова ді 
яльність здійснюється на основі саморегулювання.  У Законі 
України « Про фермерське господарство» закріплено , що тру
дові відносини у фермерському господарстві базуються на осно
ві праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське го
сподарство має право залучати до роботи в ньому інших гро 
мадян за трудовим договором (контрактом ). Трудові відноси ни 
членів фермерського господарства регулюються статутом, а осіб , 
залучених до роботи за трудовим договором (контрактом ), - за
конодавством України про працю.  Члени цього господарства са
мостійно визначають і регламентують свої трудові відносини , 
розробляючи правила внутрішнього трудового розпорядку сво
го господарства, в яких можуть визначати також заходи дисци
плінарної відповідальності для порушни ків .  Трудова діяльність 
у особистому селянському господарстві здійснюється відповідно 
до Закону «Про особисте селянське господарство» . Члени осо
бистих селянських господарств є особам и , які забезпечують себе 
роботою самостійно і відповідно до Закону України « Про за
йнятість населення» належать до зайнятого населення за умо
ви , що робота в цьому господарстві для н их є основною.  При 
цьому слід враховувати, що особисте селянське господарство не 
користується правами юриди чної особи ,  а ведення такого го
сподарства не є п ідприємницькою діяльністю.  

У сільськогосподарських кооперативах дисциплінарні відно
сини регламентуються насам перед статутн и м и  нормам и .  Член 
такого кооперати ву зобов'язаний дотримуватися статуту, вико
нувати свої обов 'язки перед господарством , сумлін но працюва
ти , дотримуватися трудової, виробничої, технологіч ної, санітар
ної дисциплін и  і правил техн іки безпеки . У разі невиконання 
чи неналежного виконання обов'язків ,  покладених на нього , а 
також в інших випадках, встановлених статутом кооперати ву 

1 Аграрне право Украіни :  підручник / В. М .  Єрмоленко, О. В. Гафурова, 
М. В.  Гребенюк та ін . ;  за заг. ред. В .  М. Єрмоленка. Киів, 20 1 0 .  С. 1 92 .  
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й законом , відповідно до ч . 2 ст. 1 66 ЦКУ, член виробничого 
кооперати ву може бути викл ючений із кооперати ву за рішен
ням загальних зборів у разі невико нання чи неналежного ви
конання обов 'язків, покладен их на нього статутом кооперативу, 
а також в інших випадках, встановлених статутом кооперативу і 
законом . Цим правилом охоплюються випадки порушення дис
ципліни , статуту кооперативу, правил внутрі шнього розпорядку 
тощо . Виключення з кооперативу, за загальним правилом, про
вадиться після застосування до порушників інших заходів стяг
нення .  

Порушення трудової дисципліни  робітникам и і службовця
ми сіл ьськогосподарських підп риємств, установ і організацій , 
які пов'язані з землекористуван ням,  зокрема з охороною Грун
тів від псування ,  забруднення та засмічення, проведенням tрун
тово-меліоративних, водогосподарських та агрохімічних робіт, 
необхідно розглядати як дисциплінарну провину, що викликає 
можливість застосування трудового законодавства. 

Дисциплінарна відповідальність настає у випадку порушень, 
допущен их посадовими особам и по їх службі і які є причиною 
нераціонального використання землі, покидання сільськогоспо
дарських угідь, неприйняття заходів з охорони Грунтів. Дисци
плінарна відповідальність працівників сільського господарства 
застосовується у випадках недотримання ними трудової дисци
пліни  або недоброякісної роботи ,  які повели за собою порушен
ня правил агротехн іки ,  погани й догляд за посівами ,  втрату вро
жаю та інші види безгосподарного відношення до використан ня 
Грунтів. 

Дисциплінарна відповідальн ість застосовується до осіб , які 
допустил и дисци плінарну провину, пов'язану з невиконанням 
таких трудових обов'язків з використання землі , як порушен 
н я  встановлених правил агротехніки , залишення землі без об
робітку, перевищення норм внесення м інеральн их добрив , не
дотримання норм поли ву і внесення хім ічн их меліорантів та 
інше . Заходи дисциплінарної відповідальності в цих випадках 
визначаються трудовим законодавством. Вони спрямовані на за
безпечення орган ізованості і дисципліни ,  в т. ч . у сфері сільсь
когосподарського виробництва, раціонального використання і 
охорони земельн их ресурсів. 

Щодо застосування дисци плінарної відповідальності за зе
мел ьн і правопорушення в юридичн ій літературі існують різн і 
точки зору. Так, в деяких випадках дисципл інарну відповідал ь-
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ність розглядають я к  дієвий інструмент, за допомогою якого 
зм і цнюється дисципліна.  При цьому застосування її найчасті 
ше дає більший ефект, ніж застосування інших видів юридичної 
відповідальності . Це пов'язано з більшою оперативністю дис
циплінарного реагування , зацікавленості трудових колективів в 
усуненні наслідків екологічних правопорушень1 •  

Існує й інша точка зору, згідно з якою для притягнення вин
ної особи до дисциплінарної відповідальності за  порушення зе
мельного законодавства необхідний збіг дисциплінарного про
ступку і земельного правопорушення. Проте ідеальна сукупність 
дисциплінарного проступку і земельного правопорушення мож
лива вкрай рідко .  Очевидно ,  у зв 'язку з цим ЗК не вказує на 
існування дисциплінарної відповідальності за вчинення земель
них правопорушень2 •  Тобто з цієї точки зору випли ває , що дис
циплінарна відповідальність за правопорушення щодо якісного 
стану земель не має такого вагомого значення в порівнянні з 
іншими видами відповідальності 

Звідси невиконання чи неналежне виконання землеохорон 
них вимог, щ о  становлять коло службових або професійних обо
в'язків правопорушника, слід розглядати як одну із умов при 
тягнення працівника до дисци плінарної відповідальності у сфе
рі охорони земель3 •  Тому, вважаємо ,  назріла необхідність до 
повнити ст. 2 1 1 З К таким видом відповідальності за порушення 
земельного законодавства, як  дисциплінарна відповідальність. 

9 . 3 . Матеріальна в ідповідальність робітників 
аграрних підприємств 

В деяких ви падках вчинення дисциплінарного проступку 
може мати наслідки у вигляді заподіяння працівником майнової 
шкоди п ідприємству. В таких випадках мова повинна йти про 
матеріальну відповідальність. 

Порядок застосування матеріальної відповідал ьності регулю
ється трудовим законодавством України . Полягає матеріальна 

1 Ш емшученко Ю. С. Правовь1е проблемЬІ зкологии .  Київ: Наук. думка, 
1 989. С. 2 1 0. 

2 Земельне право України :  п ідручник / за ред. О. О. Погрібного, І .  І .  Карака
ша. Київ: І стина, 2003. С. 436 . 

3 Оверковська Т. К. Правові засади охорони земель від забруднення та псу
вання в Україні: дис. ". канд. юрид. наук: 1 2.00.06. Київ, 2008 .  С. 1 5 1 .  
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відповідальність в обов'язку працівника відшкодувати шко
ду, заподіяну ним підприємству, установі ,  організації при ви
конанні ним трудових обов'язків. Підставами застосування ма
теріальної відповідальності є шкода, завдана винним суб'єктом . 
Суб 'єктами матеріальної відповідал ьності є особи ,  що перебу
вають у трудо вих відносинах з підприємством.  Отже , при за
стосуванні матеріальної відповідальності суб 'єкт повинен мати 
трудову правосуб 'єктність. Такими суб 'єктами ,  наприклад, мо
жуть бути члени та наймані працівники сільськогосподарських 
кооперативів, сімейних фермерських господарств, працівники 
та посадові особи державних чи комунальних підприємств, які 
є землевласниками чи землекористувачами .  

Для  притягнення особи до  матеріальної відповідальності 
повинні настати суттєві умови,  коли до працівника може бути 
застосована м атеріальна відповідальність. Такими умовам и є :  
перебування працівника, яким заподіяно матеріальну шкоду, в 
трудових відносинах з підприємством,  установою , організацією ; 
встановлення розмірів відповідальності працівника; наявність 
вини працівника. Згідно зі ст. 1 30 КЗп П при застосуванні  ма
теріальної відповідальності права і законні інтереси працівни 
ків гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки 
за пряму дійсну шкоду, л ише в межах і порядку, передбачених 
законодавством,  і за умови , кол и така шкода заподіяна під
приємству, установі ,  організації винними протиправними ді
ями (бездіяльністю ) працівника . Ця відповідальність, як пра
вило , обмежується певною частиною заробітку працівни ка і 
не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди , 
за винятком випадків ,  передбачен их законодавством . За на
явності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність 
може бути покладена незалежно від притягнення працівника 
до дисциплінарної, адміністрати вної чи кримінальної відпові 
дальності . 

На працівни ків не може бути покладена відповідальність за 
шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-го
сподарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, 
що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за 
не одержаний підприємством , установою, організацією прибу
ток може бути покладена лише на працівників, що є посадови
ми особами . Працівник, який заподіяв шкоду, може добровіль
но покрити її повністю або частково . За згодою власника або 
уповноваженого ним органу працівник може передати для по-
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криття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити п о
шкоджене .  

Згідно з КЗп П встановлено такі види матеріальної відпові-
дальності: 

- матеріальна відповідальність у межах середнього м ісячного 
заробітку (ст. 1 32) ; 

обмежена матеріа;,ьна відповідальність працівників 
(ст. 1 33) ; 

- повна матеріальна відповідальність (ст. 1 34).  
Пленум Верховного Суду України у постанові « Про судо

ву практику в справах про відшкодування шкоди , заподіяної 
п ідприємствам,  установам ,  організаціям їх працівникам» в ід 
29 грудня 1 992 року роз 'яснив, шо за правилами ст. 1 32 КЗп П 
за шкоду, заподіяну підприємству, установі , організації при ви
конанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких її запод
іяно , несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійс
ної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, 
крім випадків , коли законодавством вона передбачена у біль
шому, ніж цей заробіток, розмірі. Якщо межі матеріальної від
повідальності були визначені в укладеному з працівником кон
тракті , вона покладається на н ього відповідно до умов кон 
тракту.за шкоду, заподіяну п ідприємству, установі , організації 
при виконанні трудових обов 'язків , працівники , з вини яких 
її заподіяно , несуть матеріальну відповідальність у розмірі пря
мої дійсної шкоди , але не біл ьше свого середньомісячного за
робітку, крім випадків , коли законодавством вона передбачена 
у більшому, ніж цей заробіток, розмірі. Якщо межі матеріальної 
відповідальності були визначені в укладеному з працівником 
контракті, вона покладається на нього відповідно до умов кон
тракту, наприклад, це може стосуватися агронома, який працює 
на сільськогосподарському п ідприємстві на умовах, викладених 
у контракті. 

За шкоду, заподіяну п ідприємству, установі , організації при 
виконанні трудових обов 'язків, працівники , крім працівників , 
що є посадовими особами , з вини яких заподіяно шкоду, не
суть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної ш ко
ди , але не більше свого середнього місячного заробітку. Мате
ріальна відповідальність понад середній місячний заробіток до
пускається лише у випадках, зазначених у законодавстві . 

У відповідності з законодавством обмежену матеріальну від
повідальність несуть: 
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l )  працівники - за зіпсуття або знищення через недбалість 
матеріалів, напівфабрикатів,  виробів (продукції) , в тому числі 
при їх виготовленні ,  - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди , 
але не б ільше свого середнього м ісячного заробітку. В такому 
ж розм ірі працівники несуть матеріальну відповідальність за 
зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, вимірю
вальних приладів,  спеціального одягу та інших предметів, ви
даних п ідприємством , установою , організацією працівникові в 
користування; 

2)  керівники підприємств ,  установ, організацій та їх заступ
ники, а також керівники структурних підрозділів на підприєм 
ствах, в установах, організаціях та їх заступн ики - у розмірі за
подія ної з їх вини шкоди , але не більше свого середнього мі
сячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організа
ції заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам , не
правильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, гро
шових чи культурних цінностей ,  невжиттям необхідних заходів 
до запобігання простоям. 

Відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну 
відповідальність у повному розмірі шкоди , заподіяної з їх вини 
підприємству, установі, організації, у випадках, коли: 

l )  між працівником і підприємством , установою, організаці
єю відповідно до ст. 1 35- 1 цього Кодексу укладено письмови й 
договір про взяття на себе працівником повної матеріальної від
повідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінно
стей ,  переданих йому для зберігання або для інших цілей ; 

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт 
за разовою довіреністю або за іншими разовими документами ;  

3)  шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, 
переслідуваних у кримінальному порядку; 

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому ста
ні ; 

5)  шкоди завдано недостачею , умисним знищенням або умис
ним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), 
в тому числі при їх виготовлен ні ,  а також інструментів , вимі
рювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів , ви
даних підприємством ,  установою, організацією працівникові в 
користування; 

6) відповідно до законодавства на працівника покладено пов
ну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприєм
ству, установі , організації при виконанні трудових обов'язків; 
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7 )  шкоди завдано не при виконан ні трудових обов'язків; 
8 )  службова особа, винна в незаконному звільненні або пе

реведенні  працівника на іншу роботу; 
9 )  керівник підприємства, установи , організації всіх форм 

власності , ви нний у несвоєчасній  виплаті заробітної плати по
над один місяць, що призвело до виплати компенсацій за по
рушен ня строків її виплати , і за умови , що Державний бюджет 
Україн и та місцеві бюджети ,  юридичні особи державної форми 
власності не мають заборгованості перед цим підприємством.  

Межі матеріальної відповідальності працівників за  шкоду, за
вдану підприємству, установі , організації розкраданням ,  умис
ним зіпсуттям,  недостачею або втратою окремих видів майна та 
інших цінностей ,  а також у тих випадках, кол и фактичний роз
мір шкоди перевищує її ном інал ьн и й  розмір,  встановлюються 
законодавством (ст. 1 35 КЗп П ). 

П исьмові договори про повну матеріал ьну відповідальн ість 
може бути укладено п ідприємство м ,  установою , орган ізацією 
з працівниками (що досягли вісімнадцятирічного віку),  які за
ймають посади або ви конують роботи , безпосередньо зв 'язані  
із зберіганням ,  обробкою,  продажем (відпуском ) ,  перевезенням 
або застосування м у процес і виробництва переданих їм цін 
носте й .  Перелік таких посад і робіт, а також ти повий договір 
про повну індивідуальну матеріальну відповідал ьн ість затвер
джуються в порядку, яки й визначається Кабінетом М і ністрів 
України . 

При спільному виконан ні працівниками окремих видів робіт, 
зв 'язаних із зберіган ням , обробкою,  продажем (відпуском) ,  пе
ревезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих 
їм ц інностей , коли неможливо розмежувати матеріал ьну від
повідальність кожного працівника і укласти з ним договір про 
повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватися ко
лективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 

Колективна (бри гадна) матеріал ьна відповідальність уста
новлюється власником або уповноваженим ни м органом за по
годженням з виборним органом первинної профспілкової орга
н ізації (профспіл ковим представником) підприємства, установи, 
організації. П исьмови й договір про колективну (бри гадну) ма
теріальну відповідальність укладається м іж п ідприємством , уста
новою, організацією і всіма членам и колективу (бри гади ) .  

П ерелік робіт, при вико нан н і  яких може запроваджуватися 
колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її за-
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стосування, а також ти повий договір про колективну (бригадну) 
матеріальну відповідал ьність розробляються за участю проф
с пілкових об 'єдн ань Україн и та затверджуються центральним 
органом виконавчої влади,  що забезпечує формування держав
ної політики у сферах трудових відносин , соціальн ого захисту 
населення. 

Розм ір заподіяної підприємству, установі ,  організації шкоди 
визначається за фактичними втратами на підставі даних бухгал
терського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) 
матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з уста
новлен ими нормам и . У разі розкрадан ня, недостачі, умисного 
знищення або умисного зіпсуття матеріал ьних цінностей роз
мір шкоди визначається за цінами ,  що діють у даній м ісцевості 
на ден ь відшкодуван ня шкоди. На підприємствах громадського 
харчування (на виробництві та в буфетах) і в комісійній торгівл і 
розмір шкоди, заподіяної розкраданням або недостачею продук
ції і товарів,  визначається за цінами ,  встановленим и  для про
дажу (реал ізації) цієї продукції і товарів. 

Законодавством може бути встановлено окреми й  порядок 
визначення розміру шкоди, що підлягає покриттю , в тому чис
л і  у кратному обчисленні ,  заподіяної підприємству, установі ,  
організації розкраданням,  умисним зіпсуттям ,  недостачею або 
втратою окремих видів майна та інших цінностей ,  а також у 
тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її но
мінальний розмір . 

Розмір підлягаючої покриттю шкоди , заподіяної з вини кіль
кох працівників, визначається для кожного з них з урахуванням 
ступеня вини,  виду і межі матеріальної відповідальності . 

Покриття шкоди працівникам и в розмірі, що не перевищує 
середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням 
власника або уповноваженого ним органу, керівн иками підпри
ємств, установ,  організацій  та їх заступниками - за розпоря 
дженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом 
відрахування із  заробітної плати працівника. 

Розпорядження власника або уповноваженого ним органу, або 
вищестоящого в порядку підлеглості органу має бути зроблено 
не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником 
шкоди і звернено до виконання не раніше сем и  днів  з дня по
відомлення про це працівникові .  Я кщо працівник не згоден з 
відрахуванням або його розміром,  трудовий спір за його зая вою 
розглядається в порядку, передбаченому законодавством .  
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У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом по
дання власником або уповноваженим ним органом позову до 
районного, районного у місті , міського чи міськрайонного суду. 
Стягнення з керівників п ідприємств, установ, організацій та їх 
заступників матеріальної шкоди в судовому порядку провадить
ся за позовом вищестоящого в порядку підлеглості органу. Суд 
при визначенні розміру шкоди , що п ідлягає покриттю , крім 
прямої дійсної шкоди , враховує ступінь  вини працівника і ту 
конкретну обставину, за якої шкоду було заподіяно. Коли шко
да стала наслідком не лише винної поведінки працівни ка, але 
й відсутності умов, що забезпечують збереження матеріальних 
ц інностей, розмір п окриття повинен бути відповідно зменше
ний. Суд може зменшити розмір покриття шкоди , заподіяної 
працівн иком , залежно від його майнового стану, за винятком 
випадків, коли шкода заподіяна злочинними діями працівника, 
вчиненими з корисливою метою . Для покладення на праців
ника матеріальної відповідальності за шкоду власник або упо
вноважений ним орган повинен довести наявність умов, перед
бачених ст. 1 30 КЗп П . 

Загальною передумовою можливості застосування до по
рушни ка землеохоронного законодавства матеріальної відпові
дальності є положення ст. 68 Закону України « Про охорону на
вколишнього природного середовища» , ст. 56 Закону « Про охо
рону земель» про те , що застосування заходів дисциплінарної 
відповідальності не звільняє винних від відшкодуван ня шкоди , 
заподіяної земельним ресурсам , та ст. 1 30 КЗп П . Хоча ст. 56 
Закону України « П ро охорону земел ь» установлює , що шко
да, заподіяна внаслідок порушення законодавства України про 
охорону земель, п ідлягає відшкодуванню в повному обсязі , в 
той же час положеннями ст. 1 34 КЗ п П  визначений вичерп ни й 
перелік випадків матеріальної відповідальності у повному роз
мірі шкоди , заподіяної майну п ідприємства з вини працівн ика. 
Проте земельну ділянку не можна ототожн ювати з іншим май 
ном п ідприємства і розглядати лише як майно.  Адже земля ви
конує певні екологічн і функції, земельним ресурсам притаман
ні природні властивості , що робить неможливим відокрем ити 
біологічну основу землі .  Крім цього , аналізуючи положення 
чинного земельного законодавства України , зазначимо , що , 
в першу чергу, земля потрібна для ви користан ня за цільовим 
призначенням як п риродни й  ресурс , а не для обігу як інше 
май но.  Вирішуючи питання про притягнен ня п рацівника до 
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того чи іншого виду матеріальної відповідальності за шкоду, 
заподіяну якісному стану земель, потрібно зважати передусім 
на положення землеохоронного законодавства, оскільки м ай 
новий характер землі не є пріоритетним для неї як об'єкта зе
мельних правовідносин.  За трудове правопорушення, яким за
подіяна шкода природним ресурсам, має настати лише по
вна (а не обмежена) матеріальна відповідальність працівника 1 • 
Крім того , у ст. 1 30 КЗ п П Україн и  вказано,  що у визначенні 
шкоди ,  заподіяної працівником під час виконання н и м  сво
їх трудових обов'язків ,  враховується тільки пряма дійсна шко 
да. Щодо земельних ресурсів п ід прямою дійсною шкодою слід 
розуміти,  зокрема, зменшення корисних властивостей земл і; 
витрати,  пов'язані із застосуванням заходів щодо в ідновлення 
якісного стану земель; витрати,  які п ідприємство вимушено 
було понести з вини свого працівника. В останньому випадку 
такі й  відповідальності буде притаманний регресний характер і 
вона матиме за мету відшкодування п ідприємству, установі чи  
організації понесених майнових збитків з вини неправомірних 
дій  їхніх працівників . 

У відповідності до ст. 1 30 КЗп П  України,  при визначенні роз
міру збитків на працівн ика не може бути покладена відповідаль
ність за неодержані підприємством, установою або організацією 
прибутки , тобто упущена вигода. Таким чином , на відміну від 
цивільно-правової відповідальності , у разі притягнення пра
цівника до матеріал ьної відповідал ьності за вчинене правопо
рушення на нього не може бути покладено відшкодування не
одержаних підприємством доходів за час тимчасового невико
ристання земельної ділянки внаслідок протиправних дій чи без
діяльності працівника. 

9 . 4 .  Ци вільна відповідальні сть за аграрні правопорушення 

Майнова відповідальність є обов'язком суб 'єкта, винного в 
заподіянні шкоди або збитків, відшкодувати або компенсувати 
збитки , завдані власнику чи законному володільцю майна. Май
нова відповідальність за порушення аграрного й іншого законо
давства передбачена в основному нормами ,  що містяться в ци-

1 Титова Н .  И .  Особенности материальной ответственности работников сель
скохозяйственньrх предприятий за ущерб, причиненнь�й природнь�м о!Уьектам 
11 Охрана окружающей средьr: управление, право. Киев, 1 982. С. 55- 57. 
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вільному, земельному й аграрному законодавствах. Вона полягає 
в повному відшкодуванні заподіяних збитків ,  у тому числі упу
щеної вигоди . Аграрне законодавство закріплює різні форми 
майнової відповідальності . Іх зручніше розрізняти за характером 
вчиненого правопорушення . 

Предметом цивільно-правового регулювання є майнові й осо
бисті немайнові відносини. Але регулювання цивільно-правових 
відносин вирішує питання організації відносин між суб'єктами 
цивільного права тільки у разі ,  якщо реалізація цивільних прав і 
обов'язків з боку всіх учасників цивільних правовідносин є іде
альною. Якщо відбувається порушення цивільних прав, замість 
потреби в регулюванні  цивільних правовідносин виникає потре
ба захистити права суб'єктів цивільного права. Відсутність ме
ханізму і правових підстав для цивільно-правового захисту усу
ває можливість стимулювання суб'єктів цивіл ьного права до 
виконання своїх прав і обов'язків і, відповідно, робить безпер
спективною ідею цивільно-правового регулювання . 

Залежно від змісту цивільного правопорушення застосову
ються різні засоби цивільно-правового захисту. Основною ме
тою цивільно-правового захисту є відновлення прав суб 'єктів,  
чиї права порушені. Водночас цивільне право допускає такі за
соби захисту, призначенням яких є додатковий вплив на пра
вопорушника з метою його покарання і стимулювання до по
зитивного ставлення до виконання своїх цивільних прав і обо
в'язків у майбутньому. Різниця в основних цілях різних засобів 
захисту привела до їх поділу на міри захисту і міри відповідаль
ності 1 . Безпосередньо цивільно-правова відповідальність, у тому 
числі і за аграрні правопорушення, володіє специфічними риса
ми,  що відрізняє цей вид відповідальності від інших видів юри
дичної відповідальності : 

І )  її майновий характер; 
2) це відповідальність правопорушника перед потерпілим;  
3)  межі ци вільно-правової відповідальності зумовлені її ком

пенсаційним характером; 
4) перевищення розміру відповідальності у порівнянні з роз

міром заподіяної шкоди або збитків; 
5)  рівних за обсягом мір відповідальності за однотипні пра

вопорушення;  

1 Цивільне право Украіни: Академічний курс:  підручник: у 2 т. / за  заг. ред. 
Я .  М. Шевченко. Вид. 2-ге ,  допов. і перероб. Киів: І н  Юре, 2006 . С. 93 .  
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6) державни й  і суспільний осуд порушника за порушення 
норм; 

7 )  державний примус .  
Особливостями цивільно-правової відповідальності є те , що 

вона може покладати на правопорушника поряд із застосуван
ням заходів дисциплінарного , адміністративного і кримінально
го впливу. 

Сучасні дослідження визнають за цивільно-правовою відпо
відальністю три функції: превентивну (виховно-запобіжну), ре
пресивну (каральну) і компенсаційну. Оскільки цивільно-право
ва відповідальність застосовується , передусім , у сфері майнових 
відносин,  компенсаційна функція є в ній провідною. 

Компенсаційна функція цивіл ьно-правової відповідальності 
є важливою захисною функцією , що міститься у межах охо
ронної фун кції права, яка є достатньо широкою.  Від самої охо
ронної функції ком пенсаційна функція відрізняється за спо
собом впл иву на  поведінку людей і формами реалізації пра
ва. Якщо охоронна функція здійснюється шляхом додержан
ня суб 'єктами правил поведінки , визначених у нормах пра
ва, то функція захисту здійснюється тоді ,  коли необхідно ви 
конати правову вимогу суб 'єктами , які її порушили .  Іноді таку 
функцію права нази вають відновлювальною , оскільки в її ме
жах здійснюється відновлення майнового та немайнового ста
ну сторін ,  існуючого до вчинення правопорушення . П ід від
новленням зазвичай розумі ють приведення майнового та не
май нового стану суб 'єктів правовідносин ,  яке існувало до пра
вопорушення 1 • Ефективність цивільно-правової відповідально
сті залежить передусім від її застосування , реал ізації до кон
кретних осіб , винних у вчи нен ні цивільного правопорушення . 
Проте ,  керуюч ись принци пом диспозитивності , властивим як 
цивіл ьному праву в цілому, так і окреми м  його інститутам , зо 
крема і нституту відповідальності , потерпіла сторона сама ви 
рішує , застосовувати чи не застосовувати міри відповідальності 
до правопорушника. Іншими словами ,  застосування май нових 
або немайнових санкцій , у тому числ і відповідальності ,  за чин
ним законодавством є право м,  а не обов 'язком суб 'єктів ци
вільних правовідносин .  Це стосується і юридичн их осіб ,  які  
самостійно вирішують питання щодо здійснення належн их їм 

1 Краснова М .  В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством Укра
їни (теоретико- правові аспекти) :  монографія. Київ: Київ. ун-т, 2008. С. 34. 
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прав 1 •  За порушення земельного законодавства, пов'язаного з 
спричине нням шкоди землям , які охороня ються законодав
ством , правам та інтересам власників землі ,  землекористува
чів ,  орендаторів, юридичним особам і громадянам , також за
стосовуються заходи ци віл ьно-правової відповідальності .  Так 
як земля виконує в сільському господарстві роль основного 
засобу виробництва, тому слушно вести мову насамперед про 
цивільну відповідальність за п орушення земельн их прав або 
невиконання земельних обов'язків.  

Цивільно-правова відповідальність за порушення у сфері ви
користання, відтворення та охорони земель представляє собою 
обов'язок правопорушника зазнавати несприятливі наслідки 
майнового характеру, які встановлюються у санкціях правових 
норм або договорі та застосовуються у цивільно-процесуальній 
формі. 

Згідно зі ст. 156 З КУ власни кам землі та землекористувачам 
відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок: 

1 )  вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісових 
земель та чагарників для потреб, не пов'язаних із сільського
сподарським і лісогосподарським виробництвом;  

2)  тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лісових 
земель та чагарників для інших видів використання ;  

3 )  встановлення обмежень щодо використання земельних ді 
лянок; 

4) погіршення якості Грунтового покриву та інших корисних 
властивостей сільськогосподарських угідь, лісових земель та ча
гарників; 

5 )  приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та 
чагарників у непридатний для використання стан; 

6)  неодержання доходів за час тимчасового невикористання 
земельної ділянки. 

Стаття стосується відшкодування збитків як при вчиненні 
правопорушень, так і при вчиненні деяких правомірних дій ,  
котрі можуть с причинити збитки.  Збитки , заподіяні  неправо 
мірними діями ,  відшкодовуються незалежно від того чи підпа
дають вони п ід положення даної норми ,  на підставі загальних 
положень цивільного (ст. ст. 1 1 66- 1 1 94 ЦКУ) та господарського 
(ст. ст. 224- 229 ГКУ) законодавства. Збитки ж, заподіяні право-

1 Цивільне право Украіни:  підручник: у 2 кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол . ) ,  
Д .  В. Боброва, А. С.  Довчерт та ін . ;  з а  ред. О. В.  Дзери, Н .  С.  Кузнєцовоі. 2-ге 
вид" допов. і перероб. Киів: Юрінком І нтер, 2005. С. 7 1 2- 7 1 3 .  
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мірними діями , за загальним правилом ч .  4 ст. 1 1 66 ЦКУ, від
шкодовуються лише у випадках, передбачених законом . Дана 
норма якраз і передбачає деякі такі випадки в ч.  1 ,  2 , 6 ст. 1 56 
З КУ. 

Збитками відповідно до ст. 22 ЦКУ вважаються втрати , яких 
особа зазнала у зв 'язку зі знищенням або пошкодженням речі ,  
а також витрати , які особа зробила або мусить зробити для від
новлення свого порушеного права (реальні збитки);  доходи , які 
особа могла б реально одержати за звичай них обставин ,  якби 
її право не було порушене (упущена вигода) . Збитки відш кодо
вуються у повному обсязі,  якщо договором або законом не пе
редбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі . 

Стаття 1 8 1  ЦКУ відносить земельні ділянки до нерухомо
го майна, однак з цим складно погодитись,  виходячи із  осо
бли востей землі як складової природи . Ще на спеціальній се
сії О О Н  у 1 976  році відзначалось, що земля внаслідок своєї 
унікальної природи і незамінності в житті людини не може 
використовуватися як звичайне майно, бути об 'єктом,  не за
хи щени м від ринку. Відтак відшкодування збитків власникам 
землі та землекористувачам має певні особливості ,  пов 'язані 
насамперед з тим ,  що земля, в першу чергу, є специфічною 
природною складовою .  Вважаємо ,  що п ідставою відповідаль
ності у випадку порушення земельного законодавства є не по
рушення права конкретної особи , а заподіяння майнової шко
ди земел ьним ресурсам . А отже , забруднення земель хімічними 
та радіоакти вним и  речовинами , виробничим и  та побутови м и  
відходами , стічними водам и ,  засмічення земель, погіршення 
якості Грунтового покриву тощо , як земельні правопорушення, 
мають специф ічний характер , який обумовлює те ,  що п ідста
вою відповідальності в даних випадках здебільшого є земельні 
правопорушення 1 •  Крім цього , враховуючи положення ст. 1 1 66 
Ц КУ, ст. 1 56 З КУ, роз 'ясне ння п .  1 6  постанови Пленуму Вер
ховного Суду України від 1 6  квітня 2004 року № 7 « Про прак
тику застосування судами земельного законодавства при роз
гляді ци вільних справ» ,  констатуємо, що заподіяна власникам 
зе млі і землекористувачам шкода відшкодовується у повному 
обсязі , включаючи неодержані доходи за час ти мчасового не
використання земельної ділянки . 

І Оверковська Т. К. Правові засади охорони земель від забруднення та псу
вання в Україні :  дис . . . .  канд. юрид. наук: 1 2.00.06. Київ, 2008. С .  1 58 .  
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Разом з тим застосування заходів дисциплінарної, адмш1-
стративної або кримінальної відповідальності не звіл ьняє вин
них від ком пенсації шкоди , забруднення навколишнього при
родного середовища та погіршення якості природних ресурсів 
( наприклад, цивільний позов у кримінальному процесі) .  Шкода, 
завдана у результаті земельного правопорушення,  за загальним 
правилом відшкодовується добровільно або за рішенням суду чи 
господарського суду. 

Умовам и ,  необхідними для відшкодування збитків, є н а
явність шкоди,  протиправні дії правопорушн ика, причинний 
зв'язок між проти правною дією і шкодою та вина правопо
рушника. 

З урахуванням обстави н  справи суд за вибором потерпілого 
може зобов'язати особу відшкодувати її в натурі (відновлен ня 
межових знаків) або відшкодувати завдані збитки у повному об
сязі (ст. 1 1 92 ЦКУ). 

Відшкодування шкоди в натурі стосовно землі виражається 
у відновленні попереднього стану земельної ділянки , а саме у 
відновленні сприятливого фізичного стану її поверхні або у від
новленні якості Грунтів .  

Земельні ділянки можуть приводитися у придатний стан без
посередньо правопорушником або за його рахунок. 

На практиці  відшкодування в натурі відбувається в досить 
обмежених випадках, коли погіршення якості Грунту порівня
но мале і попередня якість може бути відновлена за коротки й 
строк. У разі незаконної зміни рельєфу земельної ділянки від
новлення попереднього стану земельної ділянки здійснюється 
за рахунок особи , яка незаконно змін ила рельєф. Якщо псу
ван ня земельної ділянки виявилося у захаращенні її сміття м,  
то відновлення її попереднього стану може полягати в усуненні 
цих недоліків. Якщо в результаті протиправних дій  порушника 
відбулося надмірне підкислення Грунту, то від правопорушника 
можна вимагати проведен ня вапнування Грунту або проведення 
ін ших необхідних заходів. Однак не м ожна вимагати відшко 
дування шкодиш ляхом відновлення Грунту, якщо він повністю 
зруйнован и й ,  видалений з поверхні землі . 

При вирішен н і  питання про межі можл ивого реального від
шкодування май нової шкоди шляхом відновлення попереднього 
стану землі слід приймати до уваги здатність правопорушника 
для цих заходів. Якщо по ви н і  будь-якої юридичної особи за
харащена земельна ділянка, то на цю юридичну особу, як пра-
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вило , можна покласти обов'язки очистити земельну ділянку від 
с міття, бо такі роботи в силах зді йснити будь-яка юридична 
особа. Однак не кожне п ідприємство,  організація,  установа, го
сподарські товариства здатні та мають право проводити меліо
ративні роботи . У таких випадках, замість відшкодування шко
ди в натурі , правопорушни к  зобов'язаний відшкодувати збитки 
у повному обсязі . 

Професор Н .  І . Титова вказує, що екологічн і  ( в  тому числі зе
мельні)  збитки є особливим и .  Вони не обмежуються сумою ре 
ал ьних збитків ,  в них завжди переважає упущена ви года , яка 
у десятІ<;и разів перевищує реальні збитки.  І найголовніше : зе
мельні збитки завдаються не лише власнику, а, що надзвичайно 
важливо ,  всьому суспіл ьству. Наприклад, радіоактивне або інше 
забруднення Грунтів призводить до вирощування токсичн а за
брудненої сіл ьськогосподарської продукції, що , у свою чергу, 
завдає шкоди здоров' ю людей.  Така шкода, на відміну від ци
вільної, може виявити себе не одразу, а через багато років1 •  

Відшкодування збитків власни кам землі та землекористува
чам здійснюють органи виконавчої влади , орган и  місцевого са
моврядуван н я ,  гро мадяни та юридичні особи ,  які використо 
вують земел ьні ділянки , а також органи виконавчої влади , ор
ган и  м ісцевого самоврядування , громадяни та юридичні особи , 
діял ьн ість яких обмежує права власни ків і земле користувачів 
або погіршує якість зе мель,  розташованих у зоні їх впливу, в 
тому числі внаслідок хім ічного і радіоактивного забруднення те
риторії, засмічення промислови м и ,  побутовими та ін ши м и  від
ходами і стічним и  водами .  

Я к коментують А .  М .  Мірошниченко та Р. І . Марусенко , дана 
норма самостійного правового значення не має , оскільки в ка
зуїстичній формі відтворює загальне правило ци вільного зако 
нодавства - шкода (збитки) п ідлягає відшкодуванню «особою,  
яка її завдала» (ч .  1 ст. 1 1 66 ЦКУ)2 • 

Особливості ци вільно-правової відповідальності у сфері охо
рони земель від забруднен ня та псування простежуються в не 
обхідності застосуван ня спе ціальних методів обчислення розміру 
шкоди , завданої земельним ресурсам . Зокрема, постановою Ка
бінету Міністрів України від 25 лип ня 2007 року № 963 затвер-

1 Титова Н .  І .  Землі як об'єкт правового реІ)'лювання // Право України .  1 998. 
№ 4. С. 1 3 . 

2 М ірошниченко А. М. ,  М арусенко Р. І .  Науково-практичний коментар Зе
мельного кодексу України .  Київ: Правова єдність, 2009. С. 355. 
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джена Методи ка визначення розміру шкоди, заподіяної внас
лідок самовільного зай няття земельних діля нок, використання 
земельних ділянок не за цільовим призначенням , зняття Грун 
тового покриву (родючого шару Грунту) без спеціального до 
зволу. Ця Методика спрямована на визначен ня розміру шкоди, 
заподіяної державі,  територіальним громадам , юридичним та 
фізичним особам, на всіх категоріях земель внаслідок самовіль
ного зай няття земельних ділянок, використання земельних ді
лянок не за цільовим призначенням ,  зняття Грунтового покриву 
(родючого шару Грунту) без спеціального дозволу. Методикою 
визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засмі
ченням земельних ресурсів через порушення природоохоронно
го законодавства, затвердженою наказом Мінекобезпеки Укра
їни від 27 жовтня 1 997 року (в редакції наказу Мінприроди від 
4 квітня 2007 року No 1 49) ,  встановлюється порядок розрахунку 
розмірів відшкодування шкоди, заподіяної державі юридичним и  
особами та громадянам и  в процесі їхньої діяльності через за
бруднення земель хімічними речови нами ,  засмічення промис
ловими,  побутовими та іншими відходами ,  який поширюється 
на всі землі незалежно від форм їх власності . 

В умовах переходу аграрного сектора економіки на засади 
приватної власності у розрахунку розмірів відш кодування шко
ди мають бути враховані не тільки дії, що заподіяні державі ,  
а насам перед землевласникам і землекористувачам юридичним 
особам та громадянам унаслідок їхньої діяльності через забруд
нення та засмічення земель. Своєю чергою, землевласник і зем
лекористувач за завдану шкоду землям повинен відшкодувати 
збитки, завдані у процесі їхньої діяльності через забруднення 
і засмічення земель. Так як предметом аграрного права є су
купність правових норм,  що регулюють суспільні відносини у 
сфері виробництва продуктів харчування, продовольства і си
ровини рослинного і тваринного походження , то завдання та 
предмет правового регулювання цієї системи правових норм до
цільно розглядати як комплексний інститут аграрного та еколо
гічного права 1 •  Забезпечення екологічної безпеки у процесі сіль
ськогосподарського виробництва визначено у Законі України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» . У ст. 40 
цього Закону містяться вимоги забезпечення раціонального і еко-

1 Бакай І .  М .  Правове питання забезпечення виробництва екологічно чистої 
(безпечної) продукціі в АПК // Право Украіни .  1 998 .  № І .  С. 87 .  
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логічного використання природних ресурсів на основі широкого 
застосування новітніх технологій ,  здійснення заходів щодо за
побігання псуванню, забрудненню,  виснаженню природних ре
сурсів,  негативному впливові на стан довкілля ; застосування бі
ологічних,  хімічних та інших методів поліпшення я кості при 
родних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього при 
родного середовища і безпеку здоров'я населення, збереження 
об'єктів природно-заповідного фонду. 

Обов'язки землевласників і землекористувачів щодо ефек
тивного використання землі ,  запобіган ня погіршенню її еко 
логічного стану внаслідок господарської діяльності визначені 
законами України :  « П ро особисте селянське господарство)> та 
«Про фермерське господарство» . Вони визначають загальні за
сади забезпечення екологічної безпеки у сільськогосподарсь
кому виробни цтві . Норми визначення,  норми завдання , уста
новчі норми є основою цих законодавчих актів . Вони не чи 
нять прямої регулятивної дії. Вони можуть впливати лише тоді , 
коли механізми їх реалізації визначені в нормативно-правових 
актах спеціального призначення. Такими є прийняті відповідно 
законодавчі акти про екологічну експертизу, пестициди і агро
хімікати , плату за землю тощо .  Однак процес законотворення 
у сфері охорони довкілля ,  забезпечення екологічної безпеки в 
сільськогосподарському виробництві незавершений .  

Варто зауважити , що вжиття заходів ци вільно-правової від
повідальності за порушення ви мог земельного законодавства 
пов'язане з низкою труднощів. Однією з основних проблем є 
нездатність порушників повністю відшкодувати завдані  збитки 
із-за відсутності необхідних грошових коштів, особливо коли 
мова йде про сільськогосподарських товаровиробників в сучас
них умовах фінансової кризи 1 •  Отже , без ефективного застосу
вання юридичної відповідальності взагалі ,  а цивільно-правової 
зокрема у сфері охорон и  земель навіть досконале законодавство 
залишиться недостатньо дієвим .  

1 Берлач А .  Проблеми юридичної відповідальності з а  нераціональне викори
стання земл і в сільському господарстві України // Економіка. Фінанси .  Пра
во. 2000. № 8 .  С. 22. 
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9 . 5 . Адміністративна в ідповідальні сть 
за порушення аграрного законодавства 

Адміністративна відповідальність є одним із видів юридичної 
відповідальності .  Зазначимо , що в суспільному житті цей вид 
відповідальності є найчастіше вживаним.  У відсотковому від
ношенні, порівняно з кримінальною та цивільно-правовою від
повідальністю, адміністративну відповідальність застосовують у 
державі найчастіше . Щороку фіксують декілька м ільйонів ви
падків притягнення до адміністративної відпо відальності . Це 
пов'язано як із широтою регул ьованого сектора норм адміні
стративного права, так і з відносною простотою притягнення до 
відповідальності та накладання адміністративних стягнень 1 •  Ад
міністративній відповідальності, як і крим інальній,  цивіл ьній ,  
матеріальній та дисциплінарній , притаманні такі загальні озна
ки: вона є видом державного примусу; настає на підставі пра
вових норм; настає за порушення правових норм; характеризу
ється юрисдикційними актами компетентних державних органів 
або посадових осіб2• Водночас адміністративна відповідальність 
характеризується тим ,  що нормативною підставою її настання 
є КпАП як основний законодавчий акт щодо адміністративної 
відповідал ьності та інші кодекси :  Митний,  Повітряний .  

Суть адміністративної відповідальності полягає в тому, що 
винного у порушенні норми права карає влада повноваженого 
органу державного управління. Серед характерних особливостей 
адміністративної відповідальності виділяють такі: 

- адміністративну відповідальність застосовують за правопо
рушення, які не мають високого ступеня суспільної небезпеки ; 

- відповідальність за адміністративним правом завжди є на
слідком протиправних дій (бездіяльності )  посадової або фізич
ної особи ;  

- адміністративна відповідальність зазвичай настає внаслі
док правопорушень у сфері загальнодержавних, а не приватно
правових інтересів3 •  Основою адміністративної відповідальності 
є адміністративний вчинок; по-друге , за такий вчинок застосо
вують адміністративні стягнення (санкції) ;  по-третє , вживають 

1 Стеценко С. Г. Адміністративне право України :  навч .  посіб. Вид. 2-ге, пе
рероб . та допов. Київ: Атіка, 2009. С. 227. 

2 Ківалов С.  В .  Адміністративне право України :  п ідручник / за заг. ред. 
С. В.  Ківалова. Одеса: Юрид. літ. ,  2003. С. 2 1 6 . 

3 Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник. Москва: Статут, 
2000. с.  10 .  
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адміністративно-правові санкції переважно органи державного 
управління і суспіл ьні організації у позасудовому порядку1 •  

Адміністративна відповідальність - це відповідал ьність пе
ред державою, що має державно-правовий характер і настає не
залежно від волі окремих індивідуумів .  Ії застосовують з метою 
попередження правопорушників ,  виховання населення в дусі 
поваги до закону, запобігання порушенням правових норм, від
новлення порушеної законності. 

В юридичній науці  є різноманітні визначення адміністра
тивної відповідальності . Одні автори розглЯдають її як реаліза
цію адміністративно-правових санкцій ,  застосування стягнень, 
інші - як один із видів адміністративного примусу, ще інші -
як особливе положення правопорушника, деякі - як відпові
дальність перед державою2•  Ч инне законодавство не містить 
положення, яке б дозволяло оперувати також і законодавчим 
визначенням адміністративної відповідальності . Згідно зі ст. 92 
Конституції України,  винятково законами України визначається 
відповідальність за адміністративне правопорушення . 

Фактичною підставою адміністративної відповідальності є ад
міністративний проступок, визначення якого закріплено в ст. 9 
КпАП України .  Згідно з цією статтею ,  адмін істративний про 
ступок - це протиправне діяння (дія чи бездіяльність),  що по
сягає на громадський порядок, власність, права і свободи гро
мадян,  на встановлений порядок управління і за яке законом 
передбачена адміністративна відповідальність. Наголосимо, що 
чинний Кодекс ототожнює поняття «адміністративне правопо
рушення» і «адміністрати вний проступок» ,  що є неправильно, 
оскільки адміністративне правопорушення за своєю сутністю є 
ширши м ,  н іж адм іністрати вний проступок, оскільки охоплює 
всі протиправні дії у сфері державного управління . Адміністра
тивний проступок містить тільки ті протиправні дії, за які на
стає кримінальна відповідальність. 

Базуючись на загальному понятті «адміністративне правопо
рушення», визначимо адміністрати вне правопорушення у сфе
рі аграрних відносин як проти правне діяння (дія або бездіяль
ність) фізичної або посадової особи ,  я ке порушує визначений 

1 Юридическая ответственность в области охранЬІ окружающей средЬІ / 
Ю. С. Ш емшученко, В. Л .  Мунтян,  Б. Г. Розовский. Киів: Наук. дум ка, 1 978 .  
С. 42. 

2 Сухова Е. А. Ответственность за правонарушения в области охранЬІ и ис
пользования земель: дис . . . .  канд. юрид. наук: 1 2.00.06. Саратов, 2005. С. 88.  
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правопорядок у сфері аграрних відносин і за яке законом пе 
редбачена адміністрати вна відповідальність. 

До винних осіб, згідно зі ст. 24 КУпАП , можуть застосовувати
ся такі види адміністрати вних стягнень: попередження ;  штраф;  
штрафні бали ;  оплатне вилуче ння предмета, який став знаряд
дя м вчинення або безпосередні м об 'єктом адм ін істративного 
правопорушення ; конфіскація :  п редмета, який став знаряддя м  
вчинення або безпосереднім об 'єктом адміністрати вного право
порушення; грошей , одержаних внаслідок вчинення адмін істра
тивного правопорушення;  позбавлення спеціального права, на
даного даному громадянинові (права керування транспортними 
засобами, права полювання) ;  позбавлення права обій мати пев
ні посади або займатися певною діяльністю; громадські роботи ; 
виправні роботи ; адміністративний арешт; арешт з утриманням 
на гауптвахті . Законам и Україн и можуть бути встановлені й 
інші , крім зазначених у цій статті, види адм іністративних стя г
нень. Основни м видом адміністративних стягнень за порушен
ня аграрного законодавства є адмін істративний штраф, що на
кладається в установленому порядку на громадян і п осадових 
осіб . 

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сільсь
кому господарстві передбачена КУпАП , зокрема за: псування 
і забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52) ;  
порушення законодавства про захист рослин (ст. 83- 1 ) ; потраву 
посівів , зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогоспо
дарських культур, пошкодження насаджень колективних сільсь
когосподарських п ідприємств, інших державних і громадських чи 
фермерських господарств (ст. 1 04); порушення порядку та умов 
ведення насінництва та розсадни цтва (ст. 1 04- 1 ) ; порушення ви
мог щодо виконання фітосанітарних заходів (ст. 1 05) ;  ввезення 
в Україну, вивезення з України , транзит через її територію,  ви
везення з каранти нних зон або ввезення до них об 'єктів регулю
вання , які не пройшли фітосанітарного контролю (ст. 1 06);  не
вжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного 
маку чи конопель, м ісць їх зберігання та переробки (ст. 1 06- 1 ) ;  
незаконний посів або незаконне вирощуван ня снотворного 
маку чи конопель (ст. 1 06-2) ;  порушен ня правил щодо каран
тину тварин та інших ветери нарно-санітарних вимог (ст. 1 07 ); 
порушення законодавства про племінну справу у тваринн ицтві 
(ст. 1 07- 1 ) ; порушення вимог законодавства про ідентифікацію 
та реєстрацію твари н  (ст. 1 07-2) ;  грубе порушення механізато-
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рами правил технічної експлуатації сільськогосподарських ма
шин і техніки безпеки (ст. 1 08) .  

Беручи до уваги специфіку адміністративної відповідально
сті , об'єкт адміністративної провини в галузі землекористування 
і охорони Грунтів можна визначити як  регульовані законодав
ством суспільні відносини з охорони земельних ресурс ів і ра
ціонал ьного їх використання за посягання , на які передбачено 
застосування адм іністративних санкцій . 

З об'єктом адміністративної провини тісно пов'язаний його 
п редмет. За предметною ознакою в юридичній літературі роз
роблено класифікацію адміністративної провини в галузі зем 
лекористування і охорони Грунтів . Зокрема, в галузі землекори
стування і охорони Грунтів об'єктом адміністративної провини 
є суспільні відносини,  що виникають через псування сільсько
господарських земел ь, забруднення їх виробничим и  та іншими 
відходами і стічними водам и ,  безгосподарне використан ня, не
виконання обов'язкових заходів з поліпшення земель  і охорони 
Грунтів від вітрової і водної ерозії та інших процесів,  що по
гіршують стан Грунтів, невиконан ня сан ітарн их правил їхн ьої 
охорони • .  

Говорячи про відповідальність за порушення земельного за
конодавства, О. Л. Дубовик називає адм іністративну відпові
дальність традиційним стабільним правовим інститутом . Однак 
ускладнення правового регулювання охорони земель і землеко
ристування,  погіршення стану Грунтів та інші обставини спри
чи нили ситуацію, що потрібно оновляти законодавство про ад
міністративну відповідал ьність за земельні правопорушен ня від
повідно до земельного законодавства загалом ,  а також облік по
ширення і небезпеки деяких видів поведінки , які раніше не на
лежали до норм в адміністрати вному порядку2 • 

За ст. ст. 53 ,  53-2  і 54 КУпА П до правопорушень можна за
числити порушення правил ви користання земель  (використан
ня земел ь  не за цільови м призначенням , невиконан ня приро
доохорон ного режиму використання земель, розміщення,  про
ектування, будівництво , введен ня  в ді ю об 'єктів,  як і  негати вно 
впли вають на стан земель, неправильна експлуатація , знищення 
або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захис
них л ісонасаджень);  перекручення або приховування даних дер-

1 Каракаш І .  І .  Право поділеної власності на природні ресурси у законодав
стві Украіни // Право Украіни.  200 1 . № З. С. 82. 

2 Дубовик О. Л. Зко.логическое право: учебник. Москва, 20 1 1 . С. 40 1 .  
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жавного земельного кадастру (перекручення дан их державного 
земельного кадастру, а також приховування інформації про стан 
земель, розміри ,  кількість земельних ділянок, наявність земель 
запасу або резервного фонду);  порушення строків повернення 
тимчасово зайнятих земель  або неприведен ня їх у стан , при 
датний для використання за призначен ням (порушення строків 
повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обо
в'язків щодо приведен ня їх у стан , придатний для використан 
ня за призначенням, непроведення рекультивації порушених зе
мель) . 

Залежно від тривалості дії або бездіяльності всі адмін істра
тивні провини класифікують як разові і тривалі 1 • Разові адмі
н істративні провини - заплановані викиди газів , речовин, за
бруднен их вод - є короткочасними .  Складніши м и  за своєю 
юридичною природою є тривалі провини .  Тривалі провини по
в 'язані із забрудненням деяким и підприємствами Грунтів і вод 
виробничими та іншими відходами ,  неочи щеними стічними во
дами ,  хіміч ними і радіоакти вн ими речови нами,  що тривають ін
коли роками2 • 

Адміністративно-правові санкції є не лише мірою покарання, 
але й мірою запобігання й припинення правопорушень. 

Незалежно від виду відповідальності ,  за яку притягнено пра
вопорушника вимо г законодавства про охорону земель сіл ь
ськогосподарського призначення і Грунтів ,  він повинен від
шкодувати заподіяну шкоду. Ці відшкодуван ня висвітлені в 
ст. ст. 1 62- 1 64 З К. Те ,  що спеціальних норм про порядок від
шкодування, зумовленого псуванням землі і Грунтів,  немає ,  не 
повинно перешкоджати його притягненню згідно із загальними 
положе н нями цивільного законодавства щодо обов'язків, які 
ви никли з причин и  шкоди . 

1 Юридическая ответственность в области охранЬІ окружающей средЬІ / 
Ю. С. Ш емшученко, В. Л. Мунтян,  Б. Г. Розовский .  Киев: Наук. думка, 1 978.  
С. 42. 

2 Гавриш Н. С. Правова охорона грунтів в Україні. Одеса, 2008 . С. 85. 
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9 . 6 .  Кримінальна відповідальн ість за злочини 
в галузі сільського господарства 

В Україні правове регулювання кримінальної відповідальності 
у сфері охорон и  земель п іддавалось найбільш суттєвим змінам 
у ході кримінально-правової реформи. П ідставою кримінальної 
відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного ді
яння ,  яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним 
кодексом України .  Чинний ККУ передбачає н изку «земельно
правових» складів злочину, які вміщено у розділі VI I I  кодексу 
«Злочини проти довкілля» . 

За своїм безпосереднім об'єктом усі злочини проти довкілля 
можуть бути поділені на: І )  злочини проти екологічної безпеки 
(ст. ст. 236- 238 і 253 ККУ);  2) злочини у сфері землекористу
вання , охорони надр, атмосферного повітря (ст. ст. 239 ,  239- 1 ,  
239-2,  240 , 24 1 і 254 ККУ);  3)  злочини у сфері охорони водних 
ресурсів (ст. ст. 242- 244 ККУ);  4) злочини у сфері лісокористу
вання , захисту рослинного і тваринного світу (ст. ст. 245- 247 , 
249- 252 ККУ).  

В останні роки в Україні масовим явищем стали порушення 
земельного законодавства, особливе місце серед яких посідає са
мовільне зайняття земель та самовільне будівництво (ст. 1 97 - 1 ) . 
Порушення земельного законодавства за своєю суспільною не
безпечністю утворює склад злочину. Однак система земельних 
злочинів на законодавчому рівн і відсутня, оскільки розміщення 
в межах одного розділу ККУ всіх видів злочинів об'єктивно не
можливе через сутrєві відмінності в об'єктах злочинів, зумовле
них різнорідністю змісту земельних відносин.  

З при йняттям КК вперше в історії вітчизняного законо
давства була введена ст. 239 «Забруднення і псування земель» . 
Складність конструкції складу злочину, передбаченого ст. 239 
ККУ, м іждисциплінарний характер понять і категорії, я кі ви
користовуються у цій сфері ,  породжують трудність його розу
міння і, як наслідок, нечасте притягнення до кримінальної від
повідальності . Отож норма кримінального закону про в ідпові
дальність за забруднення або псування земель практично не діє . 
Фахівці у сфері кри мінального права вказують на незначну кіль
кість порушених кримінальних справ за екологічн і  злочини,  а 
також ще меншу кіл ькість притягнених до відповідальності осіб 
за їх вчинення. 
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Потім ККУ доповнено ст. 239- l « Незаконне заволодіння 
Грунтовим покривом (поверхневим шаром ) земель» згідно із За
коном від 5 листопада 2009 року № 1 708-VI .  Тим самим законо
давець намагався заповнити суттєву прогалину у кримінально
му законодавстві, постави вш и  під захист най важливіший ком 
понент довкілля - землі (в т. ч .  Грунти) ,  що є найціннішим на
ціональним багатством 1 • r рунти за своїми власти востями є, по 
суті , невідновни м  природним ресурсом .  Для відновлення l см2 
Грунту необхідно ,  залежно від природно-кліматичних умов, від 
декількох до декількох тисяч років .  З цього випливає , що су
спільну небезпечність наслідків вчинення такого кримінального 
правопорушення важко переоцінити .  Крім того , у ст. 1 68 З КУ 
закріплено,  що Грунти земельних ділянок є об'єктом особливої 
охорони.  

Законодавець в процесі криміналізації певних суспільно не
безпечних діянь допускає помилки у формулюванні ознак скла
дів злочинів .  Так,  ч. 3 ст. 239- 1 ККУ передбачає відповідальність 
за незаконне заволодіння фунтовим покривом (поверхневим 
шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя і здо
ров'я людей чи для довкілля ,  якщо воно вчинено шляхом під
палу, вибуху. Скоїти даний злочин неможливо, тому що неза
конно заволодіти , протиправно вилучити Грунтовий покрив зе
мель, шляхом підпалу або вибуху втілити у життя неможливо .  
Тому дані особливо кваліфікуючі ознаки ч .  3 ст. 239- 1 ККУ ма
ють бути вилучені із диспозиції статті. 

Розглядаючи порушення правил, установлених для боротьби 
зі шкідни ками і хворобами рослин,  та інших вимог законодав
ства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки ,  слід за
значити , що диспозиція ст. 247 ККУ має бланкетний  характер. 
Для притягнення особи до відповідальності слід встановити , які 
конкретно правила нею було порушено та яким нормативни м  
актом ц і  правила встановлено. Такими , зокрема, є закони «Про 
захист рослин»,  « Про пестициди та агрохімікати» тощо. Здебіль
шого порушення законодавства про захист рослин здійснюється 
шляхом невжиття заходів , спрямовани х  на зни щення шкідни 
ків та збудни ків рослин; невжиття заходів п о  утилізації та зни
щенню сільськогосподарської сировин и ,  яка не  відповідає вста
новленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів. 

1 Гавриш Н .  С. Використання, відтворення та охорона Грунтів в Україні :  тео
ретико-правові аспекти: монографія. Одеса: Юрид. літ. ,  20 16 .  С.  3 1 8 . 
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У ст. 252 ККУ передбачено покарання за умисне зни щення 
або пошкодження територій , взятих під охорону держави ,  та 
об'єктів природно-заповідного фонду. 

Безгосподарне використання земель, якщо це спр ич инило 
тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель 
із сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, 
порушення структури Грунту, полягає у тому, що винна особа, 
якою,  зокрема, може бути спеціаліст, що працює на сільського
сподарському п ідприємстві , не виконує або неналежним чином 
виконує покладений на неї обовrязок захищати землі від шкід
ливого впливу (ст. 254 ККУ) Виведення земель з сільськогоспо
дарського обороту означає припи нення їх використання за ці
льовим призначенням на певний час . 

Розглядаюч и  питання притягнення особи до кримінальної 
відповідальності необхідно зазначити , що обrєктами злочинів у 
сфері сільськогосподарського товаровиробництва можуть висту
пати : 1 )  трудові права громадян;  2) майно, речі, майнові об'єк
ти ; З) встановлені  правила здійснення господарської діяльно
сті;  4)  довкілля , насамперед земля як основа товарного сіль
ськогосподарського виробництва; 5 )  безпека виробництва, а та
кож безпека руху та експлуатації транспортних засобів; 6) служ
бова діяльність. 

За ці злочини на винних осіб може накладатися мінімальний 
штраф до 1 00 неоподатковуван их м інімумів доходів громадян 
(ст. 247 ККУ),  максимальний штраф у розмірі до 250 неопода
тковуван их мінімум ів доходів громадян (ст. 202 ККУ).  Макси
мальна межа покарання встановлюється через позбавлення волі 
на строк від пrяти до десяти років із позбавленням права обій
мати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років, яка визначається ст. 236 ККУ. 

Винні громадяни  та посадові особи залежно від характеру 
злочину за порушення аграрного законодавства і суспільної не
безпеки караються позбавленням волі ,  штрафом та додатковими 
покаранням и  у вигляді позбавлення права обіймати певні по
сади або займатися певною діяльністю, а також конфіскацією 
знарядь і засобів злочину та всього незаконно добутого . 
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Р о з д і л  1 О 

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

1 0 . 1 .  Поняття і правові ознаки фермерського господарства 

Фермерське господарство вже багато років не перестає зали
шатися однією з перспективн их організацій но-правових форм 
ведення сіл ьського господарства , я ка сприяє самостій ності й 
зацікавленості виробника в кінцевих результатах роботи . Запо
чаткуван ня фермерства в Україн і було пов'язане з ви никненням 
інституту приватної власності на землю,  а відтак зміною юри 
дичної природи май нових відносин на селі .  Сьогодні ,  попри 
загал ьну тенденцію щодо скороче ння кількості фермерських 
господарств, п итання розвитку та організації цієї форми mспо
дарювання не втрачає актуал ьності для нашої держави .  Позаяк, 
спираючись на світовий досвід, можна стверджувати , що малий 
та  середній агровиробн и ки є основою аграрного сектора еко
номіки будь-якої держави . Саме ц і  виробники сільськогосподар
ської продукції є основою продовол ьчої безпеки держави . Ра
зом з тим завдяки фермерському господарству вирішується 
проблема зай нятості населення в сільській м ісцевості , оскіль
ки дані  суб 'є кти господарювання є одн и м и  з основних робо
тодавців на селі .  

За дани м и  Державної служби статистики України ,  станом на 
1 листопада 20 1 5  року кількість діючих фермерських mсподарств 
становила 38 850 одиниць. Площа сільськоmсподарських угідь у 
їхньому користуванні - 439 1 ,9 тис. га, або 22 % від загального 
землекористування сільськогосподарським и  п ідприємствам и .  

Протягом 20 1 0- 20 1 5  років загальна чисельність зареєстрова
них  фермерських господарств зменшилась на 2 ,6  тис .  од. ,  або 
на 7 , 3  % .  
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Із загальної кількості 3 1  637 фермерських господарств , або 
8 1  % мають в обробітку земельні ділянки площею до 500 гек
тарів.  

Водночас існує певна кількість і достатньо великих фер
мерських господарств, що обробляють від 1 тис . га і більше . Чи
сельність таких фермерських господарств в Україні наразі ста
новить 85 1 один и ць. Іх загальна площа землекористування ста
новить 1 ,  7 млн га, або майже 39 % від загальної площі сільсь
когосподарських угідь, я кі перебувають у користуванн і  фер
мерських господарств. 

Разом з цим 5257 фермерських господарств звітують про від
сутність сільськогосподарських угідь. 

В загальній структурі валового виробництва продукції рос
л и н н и цтва в 20 1 5  році вон и  займал и  1 0 ,4 % ,  тваринництва -

1 , 9 % . 
В загальній структурі виробн ицтва валової продукції сільсь

кого господарства частка фермерських господарств зал и шаєть
ся незначною - на рівні 6- 8 % на рік. В иробництво валової 
продукції фермерським и  господарствам и у 20 1 5  році склало 
1 8 ,9  млрд грн ,  або 7 , 9  %. При цьому основний обсяг власної 
сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами 
генерується в галузі рослинництва - понад 90 % .  

Частка поголів'я вел икої рогатої худоби ,  щ о  утримується у 
фермерських господарствах, складає трохи більше 2 відсотків 
від загального обся гу, частка господарств, які займаються ви
робни цтвом молока складає майже 2 відсотки від загального об
сягу виробленого молока в Україні .  

Закон України від 1 9  червня 2003 року « П ро фермерське го
сподарство» дає визначення поняття «фермерське господарство» 
(ФГ). Згідно зі ст. 1 цього закону, фермерське rосподарство є фор
мою підприємницької діяльності громадян ,  які виявили бажан
ня виробляти товарну сільськогосподарську продукцію , здійс
нювати її переробку та реал ізацію з метою отримання прибутку 
на земел ьних ділянках, наданих їм у власність та/або користу
вання , у тому числ і  в оренду, для ведення фермерського госпо
дарства ,  товарного сіл ьськогосподарського виробництва, осо
бистого селянського господарства, відповідно до закону. Фер
мерське господарство може бути створене одним громадянином 
України або кіл ькома громадянами Україн и ,  які є родичам и або 
членами сім 'ї, відповідно до закону. Фермерське господарство 
має найменуван ня та може мати печатки. 
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Фермерське господарство п ідлягає державюи реєстрації як 
юридична особа або фізична особа - підприємець (ФОП) .  Фер
мерське господарство, зареєстроване як юридична особа, діє на 
основі статуrу. 

Згідно з ч .  5 ст. 1 вказаного закону, фермерське господарство , 
зареєстроване як юридична особа, має статус с імейного фер
мерського господарства за умови , що в його п ідприємни цькій 
діяльності використовується праця членів такого господарства, 
якими  є викл ючно члени  однієї сім 'ї відповідно до ст. 3 Сімей 
ного кодексу України .  

Фермерське господарство без статусу юридичної особи ор
ган ізовується на основі діяльності ФОП і має статус сімейного 
фермерського господарства , за умови використан ня праці чле
нів такого господарства, яки ми  є виключно ФО П та члени  її с і
м 'ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України . 

Анал із вищезазначених положень закону дає змогу виокре
м ити чотири форми фермерськоrо rосподарства , а саме :  ФГ -
юридична особа, сімейне ФГ - юридична особа, ФГ - фізич
на особа - п ідприємець, сімейне ФГ - фізична особа - під
приємець. 

У світі вже давно зрозуміли роль і значен ня сім 'ї у сільському 
господарстві :  із понад 570 м ільйонів ферм понад 500 мільйонів 
належать саме сім 'ям . На сімейні  ферми при падає не менше як 
56 % виробленої сільгосппродукції. Такі господарства обробля
ють значну частку сільгоспземель у світі : 8 3  % - у П івнічній і 
Центральній Америці , 68 % - у Європі ,  85 % - в Азії, 62 % - в 
Африці .  І тільки у Південній Америці ця частка становить 1 8  % .  
Ч и н е  тому ц ю  частину світу називають зосереджен ням усіляких 
протиріч у всіх сферах життя суспільства. 

Сімейні  фермерські господарства досягають високого рів
ня продуктивності на оброблюваній ними землі .  Наприклад, за 
інформацією FAO , у Бразилії сімейні  фермерські господарства 
обробляють менше н іж 25 % усіх сільськогосподарських земель, 
але до того ж виробляють близько 40 % основних сільгоспкуль
тур. У С ША сімейні  фермерські господарства обробляють 78 % 
с іл ьгоспугідь країни ,  виробляючи 84 % усієї сіл ьгосппродукції 
на суму 230 млрд доларів. 

Фермерське господарство самостій но визначає напрями своєї 
діяльності ,  спеціалізацію,  організує виробництво сільськогоспо
дарської продукції, її переробку та реалізацію, на власний роз
суд та ризик п ідбирає партнерів з економічних зв'язків у всіх 
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сферах діяльності , у тому числі іноземних. Фермерське госпо
дарство має право вступати в договірні відносини з будь-якими 
юридичними або фізични м и  особами ,  органами державної вла
ди та органами м ісцевого самоврядування. 

Держава гарантує додержання і захист майнових та інших 
прав і законних інтересів фермерського господарства, забез
печує п іл ьгові умови для кредитування, оподаткування,  стра
хування, матеріально-технічного забезпечення останнього в пе
ріод його становлення . Втручан ня в господарську або іншу ді
яльність господарства з боку державн их або інших органів, а та
кож посадових осіб не допускається. Збитки,  завдані господар
ству неправомірни м  втручанням в його діяльність, п ідлягають 
відшкодуванню відповідно до закону. С пори про відшкодування 
збитків вирішуються судом .  

Фермерське господарство є рівноправним учасником аграр
ного ринку. 

Фермерські господарства разом з іншими сільськогосподарсь
кими товаровиробниками мають право створювати обслуговую
чі сільськогосподарські кооперативи,  кооперативні банки ,  спіл 
ки , інші об'єднання,  а також бути засновниками (учасниками )  
господарських товариств. 

На жаль, у Податковому кодексі відсутні положення, згідно з 
якими  фізична особа - підприємець може бути сільськогоспо
дарським товаровиробнико м  та ви користовувати спеціальн и й  
режим оподаткування 1 •  

На основі аналізу правового статусу фермерського господар
ства можна виокрем ити такі притаманні йому ознаки : фермер
ське господарство складається з трьох ком понентів - м айново
го ком плексу, земельної ділянки та громадян,  які виявили ба
жання здійснювати товарне сільськогосподарське виробництво; 
воно п ідлягає державній реєстрації як юридична особа або фі
зична особа - п ідприємець; воно є суб 'єктом п ідприємниць
кої діяльності у сфері товарного сільськогосподарського в и 
робництва, тобто діє на аграрному ринку з метою отримання 
прибутку. 

1 Годованюк А. Й.  Зміни до Закону про фермерське господарство: передумови 
впровадження // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого роз
витку Украіни:  матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 20 трав. 20 1 6  р . ) :  
у 2 т. / відп . ред. М .  В. Афанасьсва. Одеса, 20 16 .  Т. І .  С.  545. 
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1 0 . 2 .  Порядок створення фермерського господарства 

Право на створення фермерського господарства має кожний  
дієздатни й  громадянин України ,  який  досяг 1 8 -річного віку та 
виявив бажання створити фермерське господарство . 

Передумовою створення фермерського господарства, зокре
ма й сімейного,  є набуття громадянином України або кіл ькома 
громадянами України ,  які виявили бажання створити ФГ, права 
власності або користування земельною ділянкою.  В чинному за
конодавстві відсутній граничний строк створення фермерсько
го господарства п ісля набуття громадянином земельної ділянки . 
Законодавчо закріплено, що ФГ підлягає державній реєстрації у 
порядку, встановленому законом для державноі реєстрації юри 
дичних осіб та фізичних осіб - п ідприє мців,  за умови набут
тя громадяни ном Україн и або кіл ькома гро мадянами України ,  
які виявили бажання створити фермерське господарство, права 
власності або користування земельною ділянкою.  

Державна реєстрація ФГ здійснюється згідно із Законом 
України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізич них 
осіб - підприємців та громадських формуванм.  

Для державної реєстрації ФГ (як з ,  так і без статусу сімейно
го) треба п ідготувати такі документи : а) заяву на реєстрацію (за 
установленою формою) ;  б) статут; в) протокол про створення 
й реєстрацію присутніх осіб; г) документ, що посвідчує право 
власності , оренди земельної ділянки або ділянок; д) документ, 
що посвідчує ступінь спорідненості або факт належності до од
нієї сім 'ї, родин и .  

Для державної реєстрації ФГ без статусу юридичної особи ,  
що працюватиме у формі ФО Па, слід п ідготувати такі докумен 
ти : а) заяву на реєстрацію (за установленою формою);  б )  договір 
про створення сімейного фермерського господарства; в)  про
токол про створення й реєстрацію присутніх осіб ; г) документ, 
що посвідчує право власності , оренди земельної ділянки або 
ділянок; д) документ, що посвідчує ступ інь  спорідненості або 
факт належності до однієї сім 'ї, родини .  

Згідно з ч .  І ст. З закону, членам и фермерського господарства 
можуть бути подружжя , їхні батьки ,  діти , які  дося гли 1 4-річ
ного віку, інші члени с ім 'ї, родичі ,  які  об'єднал ися для спіль
ного ведення фермерського господарства, визнають і дотриму
ються положень статуту фермерського господарства. Окремо за
кон вказує , що до членів сім 'ї та родичів голови фермерського 
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господарства відносяться дружина (чоловік), батьки ,  діти , баба, 
дід, прабаба, прадід, внуки,  правнуки,  мачуха, вітчим ,  падчерка, 
пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри,  дядько , тітка, пле
мінники як голови фермерського господарства, так і його дру
жини (її чоловіка) ,  а також особи ,  які перебувають у родинних 
стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначе 
ними членам и сім 'ї та родичами (батьки такої особи та бать
ки чоловіка або дружини , її чоловік або дружина, діти як такої 
особ и ,  так і її чоловіка або дружи ни,  у тому ч ислі усиновлені 
ними діти ) .  

Що стосується членства у сімейному ФГ - юридичній осо
бі, то згідно з ч .  5 ст. 1 закону членам и такого господарства є 
виключно члени однієї сім'ї відповідно до ст. З Сімейного ко
дексу України .  Однак у ст. З Сімейного кодексу відсутні й  чіткий 
перелік осіб , які  вважаються членам и  сім'ї. Так,  згідно з ч.  2- 4 
ст. З СК України, «сім'ю  складають особи, які спільно прожива
ють, пов'язані сп ільн и м  побутом,  мають взаємні  права та обо
в'язки .  Права члена сім'ї має одинока особа. Сім'я створюється 
на п ідставі шлюбу, кровного споріднення,  уси новлення,  а та
кож на інших підставах, не заборонених законом , і таких, що 
не суперечать моральним засадам суспільства» . Разом з тим За
кон України « П ро фермерське господарство» вже м істить пе
релік осіб,  які можуть бути членами фермерського господарства, 
і цей перелік вкл ючає не лише членів сім'ї, а й родичів . 

З і  змісту ч .  З ст. З С К  України випливає, що створити сімейне 
ФГ зі статусом юридичної особи може одинока особа, яка має 
статус сім 'ї. 

Сімей не ФГ зі статусом юридичної особи країни можуть ство
рити особи ,  не пов'язані родинними стосунками,  позаяк (згід
но з ч. 4 ст. З СК України )  п ідставам и  створення сім 'ї є «інші 
підстави,  не заборонені законом та такі , що не суперечать мо
рал ьним засадам суспільства» , що, як відомо,  є оціночним по
няттям .  Трактування спільного побуту (ознака сім'ї згідно з ч .  2 
ст. З С К  Україн и )  як  ознаки ,  що може мати різноманітні в иди 
свого прояву - спільне ведення господарства, влаштування від
почин ку, набуття певних речей тощо, також є п ідтвердженням 
того , що члени  даного сімейного ФГ не пов'язан і родинн и м и  
стосункам и .  

Таким чином , законодавець надав можли вість усім ,  хто ба
жає проживати разом з будь-яких підстав, створити сімейне ФГ 
зі  статусом юридичної особи .  Це може стати підrрунтям для за-
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снуван ня та розповсюдження родових помість та екопоселень, 
оскільки відбувається об'єднанн я  двох і більше сімей в одну 
громаду. 

Фермерське господарство, зареєстроване як юридична  осо
ба, діє на основі статуту. Для фермерського господарства ста
тут - це можл ивість закрі пити н изку положень щодо різних 
правових аспектів діяльності господарства, я кі Закон України 
« П ро фермерське господарство» оминає , незрозуміло чи  нечіт
ко пояснює. 

Вимоги до складання статуту наведено в ч .  4 ст. 1 Закону 
« Про фермерське господарство» та ст. 57 Господарського ко
дексу України .  Відповідно до цих вимог у статуті пови н но за
значатися: найменуван ня господарства, його м ісцезнаходження,  
адреса, предмет і мета діяльності , порядок формування майна 
(складеного кап італу), органи управління ,  порядок прий няття 
ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього 
та інші положення, що не суперечать законодавству України . 

В статуті можливо передбачити спрощений порядок набуття 
та при п инення членства, розробивши певну процедуру. Напри
клад, процедура набуття може складатися з трьох етапів: а) по
дан ня зая ви на ім'я засновни ка (голови) про вступ до госпо
дарства; б )  ухвалення засновником рішення про набуття лю
диною статусу члена господарства та про внесення змін  до ста
туту; в )  державн а  реєстрація змін  до статуту. Процедуру при
пинення можна ви писати так:  зазначити строк, за який член  
господарства повинен попередити засновників про сві й вихід, 
та передбачити процедуру виділення особі ,  що вибуває з чле
нів фермерського господарства, частки в май н і  та частини от
риманого прибутку, вказавши строки для цього . 

Принципи формування складеного кап італу також потрібно 
прописати у статуті . Складений капітал - це сума вкладів за
сновників та учасників господарського товариства. Засновники 
можуть вносити свої частки як у грошовій формі ,  так і у вигля
ді товарно-матеріал ьн их цінностей . У статуті, зокрема, потрібно 
прописати : а) розмір складеного кап італу; б)  порядок переходу 
вкладу від одного члена господарства до ін шого ;  в) умови такої 
передачі та строки повернення тощо. Потрібно зауважити , що 
його мінімальний розмір не прописаний в жодному законодав
чому акті . Тому розмір складеного капіталу встановлюється са
мостійно засновником . Крім того, немає відповідальності за не
сформування (чи несвоєчасне сформування )  цього капіталу. Тож 
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вимога законодавства щодо створення складеного кап італу не 
стане тягарем для господарства. 

Засновники фермерського господарства можуrь робити вне
ски до складеного кап італу за рахунок: грошових коштів;  буді
вель та споруд; сільськогосподарської техніки; обладнання; про
дукції; цінних паперів; права вимоги; корпоративних прав; прав 
на об'єкти інтелектуальної власності ; права користування зем
лею, водою та іншими природними ресурсами.  

Не дозволяється вносити до складеного капіталу: бюджетні 
кошти; кошти , отримані в кредит та під заставу; облігації; осо
бисті немайнові права інтелектуальної власності ; май но,  ви
лучене і з  цивільного обігу на території України ,  наприклад бо
йові отруйн і  речовини,  наркотичні ,  спеціальні технічні засоби 
негласного отримання інформації. 

М айно,  яке передано до складеного капіталу господарства, 
автоматично стає власністю останнього. Тоді як майнові права, 
що входять до складеного капіталу фермерського господарства, 
передаються йому на визначений у статуті термін,  тобто в тим
часове володіння та  користування . 

Також у статуті обов'язково прописують розмір частки у май
ні фермерського господарства, яка належить його члену. На роз
поділ часток може впливати наявність та розмір вкладу до скла
деного капіталу, вагомість особистого трудового внеску в діяль
н ість господарства тощо. Як альтернатива - частки можуrь роз
поділятися м іж членами господарства порівну і незалежно від 
різноманітних факторів. Отримати цю частку член господарства 
має право у двох випадках: а) коли фермерське господарство 
ліквідується;  б )  член фермерського господарства залишає його 
склад. 

У статуті потрібно проп исати порядок розподілу прибутку. 
Зазвичай рішення про розподіл прибутку приймається на за
гальн их зборах засновників  та оформляється відповідним про
токолом . П еріодичн ість проведення такого розподілу законо 
давством не обмежується, тому її також визначають на власний 
розсуд. А ось сам розподіл може здійснюватися за принципом 
«усім порівну» або , наприклад, залежати від об'єму особистого 
вкладу кожного члена господарства. 

Сімей не ФГ без статусу юридичної особи орган ізовується фі 
зичною особою - п ідприємцем самостійно або спіл ьно з чле
нами її сім 'ї на п ідставі договору про створення сімейного фер
мерського господарства. Тобто сімей не ФГ без статусу юри -
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дичної особи створюється на  п ідставі оформлення голови го 
сподарства як фізичної особи - п ідприємця. 

Договір про створення сімейного фермерського господарства 
укладається членами одн ієї сім 'ї в п исьмовій формі і п ідля гає 
нотаріальному посвідченню.  Умови договору про створення сі
мейного фермерського господарства визначають: а) найменуван
ня, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його 
діяльності ; б )  порядок прийняття рішень та координації сп іль
ної діяльності членів господарства; в )  п равовий режи м спіль
ного майна членів господарства; г) порядок покриття витрат та 
розподілу результатів (прибутку або збитків)  діял ьності госпо
дарства між його членами ;  r )  порядок вступу до господарства та 
виходу з нього ; д) трудові відносини членів господарства, інші 
положення, що не суперечать чинному законодавству. Тобто да
ний  договір по структурі дуже подібний до статуту, хоча й його 
укладення потребує нотаріального посвідчення,  а відтак, додат
кових матеріальних затрат. 

Сімейне фермерське господарство без створення юридичної 
особи вважається створеним з дня державної реєстрації фізичної 
особи - п ідприємця ,  який є головою сімейного фермерського 
господарства. Тобто неважливо, яку організаційно-правову фор
му виберуть селяни («сіме йне» чи «ФО Па») ,  а фізичною осо
бою - підприємцем стати всеодно доведеться 1 •  

1 0 . 3 . Земельні права та обов'язки фермерського 
господарства та його член ів 

Відповідно до ст. 3 1  З К  України та ч .  l ст. 1 2  Закону Україн и 
« Про фермерське господарство» землі ФГ можуть складатися із : 
а) земел ьної ділянки , що належить на праві власності ФГ я к  
юридичн ій особі ;  б )  земельних ділянок,  щ о  належать громадя
нам - членам ФГ на праві приватної власності ; в) земельної ді 
лянки , що використовується ФГ на умовах оренди . 

Ведення фермерського господарства здійснюється на зе
мельних ділян ках, наданих у власн ість та/або користування , у 

1 Годованюк А. Й .  І ндивідуал ьне та сімейне фермерське господарство : пер
спективи впровадження // Правові та інституційні механ ізми забезпечення 
сталого розвитку України :  матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 1 5-
16 трав. 20 1 5  р.) :  у 2 т. / відп. ред. М .  В. Афанасьсва. Одеса, 20 1 5 .  Т. І .  С. 624. 
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тому числj в оренду, для ведення фермерського господарства, 
товарного сільськогосподарського виробництва, особистого се 
лянського господарства, відповjдно до закону. 

Права володіння та користування земельн и м и  ділянкам и ,  
які перебувають у власності членів фермерського господарства, 
здійснює фермерське господарство . 

Чинне законодавство не обмежує кіл ькості земель, що їх 
може придбати фермерське господарство та його члени у влас
ність та брати в користування на умовах оренди . 

Фермерське господарство може користуватися земельн и м и  
ділян ками на умовах оренди . 

Член и  фермерського господарства мають право на одержання 
безоплатно у власн ість із земель державної і комунальної влас
ності земельних ділянок у розмірі земельної частки (паю) члена 
сільськогосподарського п jдприємства, розташованого на тери 
торії вЩповЩної ради , або в такому самому розмірі із земельних 
ділянок, раніше наданих їм у користування . Земельні ділянки , 
на яких розташовані житлові будинки , господарські буді вл і та 
споруди фермерського господарства, передаються безоплатно у 
приватну власність у рахунок земельної частки (паю) .  

ВЩповЩно до ст. 1 2 1  ЗК України ,  безоплатно у при ватну 
власність фермерського господарства передаються земельні ді
лянки в розмірі земельної частки (паю),  визначеної для членів 
сільськогосподарських пЩприємств, розташованих на території 
с ільської, селищної, мjської ради , де знаходиться фермерське 
господарство . Якщо на території с іл ьської, сели щної, м іської 
ради розташовано декіл ька сjльськогосподарських пjдприємств , 
розмір земельної частки (паю) визначається як середній у цих 
п ідприє мствах. У разі відсутності сільськогосподарських п ід
приємств на території вЩповЩної ради розм ір земельної частки 
(паю) визначається як середній по району. Така передача здійс
нюється один раз , про що рада, котра передає земельну ділянку, 
робить відмітку в паспорті або документі , який його зам іняє.  
Земельні ділянки ,  розмір яких переви щує розмір, встановлений 
у ч .  1 ст. 1 2 1  ЗК Украін и ,  передаються громадянам у при ватну 
власність для ведення фермерського господарства на пЩставі 
цивільно-правових угод. 

Земельні ділян ки виділяються , як правило,  єдин им масивом 
з розташованими на н их водними джерелами та лісови ми угЩ
дями ,  якомога набл иже ни ми до існуючих шляхів, електричних  
і радіотелефонних мереж, газових і водопостачальних систем та 
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інших видів інженерної інфраструктури.  Відповідно до ст. ст. 56, 
59 ЗК України землі лісового і водного фондів,  що належать 
до угідь фермерського господарства, не можуть передаватися в 
при ватну власність, за винятком невеликих - до 5 га ділянок 
лісів і невеликих - до З га ділянок під замкненими природними 
водоймам и .  Фермерське господарство має право здійснювати 
зал ісення частини  земель та будувати замкнену водойму на зе
мельній ділянці ,  що належить цьому господарству чи його чле
нові  на праві приватної власності. 

Громадя н и ,  зацікавлені  в одержанн і безоплатно у власність 
земельної ділянки із земель державної або комунальної власно
сті для ведення фермерського господарства у межах норм без
оплатної приватизації, подають клопотання до відповідного ор
гану виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, 
який передає земельні ділянки державної чи комунальної влас
ності у власність відповідно до повноважень, визначених ст. 1 22 
З К  України .  У клопотанні зазначаються цільове призначення 
земельної ділянки та її орієнтовні розміри . До клопотання до
даються графічні матеріал и ,  на яких зазначено бажане м ісце 
розташування земельної ділянки , погодження землекористувача 
(у раз і  вилучення земельної ділянки , що перебуває у користу
ванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід ро
боти у сільському господарстві або наявність освіти , здобутої в 
аграрному навчальному заклад. Згідно з постановою КМУ від 
1 2  серпня 20 1 5  р. № 584 « Про затвердження переліку документів, 
що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві» та
кими документами є: а) виписка з трудової книжки громадяни
на із записами ,  які  п ідтверджують стаж роботи в сільському го
сподарстві ;  б) архівна довідка, що містить інформацію про стаж 
роботи громадянина в сіл ьському господарстві,  видана на під
ставі архівних документів із зазначенням їх пошукових даних; в )  
копія трудового договору (угоди) м іж працівником і власником 
підприємства, організації, уповноваженим ним органом чи фі
зичною особою, за яким (якою) працівник виконував роботи 
(надавав послуги) у сільському господарстві ;  г) виписка з по
господарської книги про ведення особистого селянського го
сподарства або участь у веденні особистого селянського госпо
дарства; д) відомості з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичн их осіб - підприємців про види економічної ді
яльності у галузі сільського господарства, що здійснюються фі
зичною особою - підприємцем. 
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Наразі законодавець свідомо розрізняє процес передачі зем 
лі в оренду громадянином громадянину і процес безоплатної 
приватизації земельни х  ділянок громадянами в порядку, пе
редбаченому ст. 1 1 8 Земельного кодексу України (для ведення 
фермерського господарства) .  Тобто це означає , що докумен
ти , які п ідтверджують досвід роботи в с ільському господарстві 
чи наявність освіти , особі потрібно буде подавати лише у ви
падку, якщо вона бажає отримати земельну ділянку державної 
чи комунальної власності з м етою веден ня фермерського го
сподарства 1 • 

Члени фермерських господарств, які до І січня 2002 р. (до 
моменту набран ня чинності З К  України )  отримали в постійне 
користування або в оренду земельні ділянки для ведення фер
мерського господарства, мають переважне право на придбання 
(викуп) цих земельних ділянок розміром до 1 00 га сільського
сподарських угідь, у тому числі до 5 0  га ріллі ,  у власність з роз
строчкою платежу до 20 років. 

З метою забезпечення цілісності фермерського господарства 
встановлено : якщо фермерське господарство усп адковується 
двома або більше спадкоємцями , то земельна ділянка поділу 
не підлягає , якщо внаслідок її поділу утвориться хоча б одна 
земельна ділянка, менша мін імального розміру, встановленого 
для даного регіону. Науково обrрунтовані регіональні мінімаль
ні розм іри земельних ділянок визначаються постановою КМУ 
«Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які 
утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерсько
го господарства, що успадковується» .  

Фермерське господарство та його члени мають право : про
давати або іншим способом відчужувати земельну ділянку, пе
редавати її в оренду, заставу, спадщину;  самостійно господарю
вати на землі ;  право власності на посіви й насадження сільсь
когосподарських та інших культур, на вироблену сільськогоспо
дарську продукцію;  на відшкодування збитків;  споруджувати 
житлові будинки , господарські будівлі та споруди; реалізовувати 
вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних рин
ках і поставляти на експорт; інші права. 

Обов'язками фермерського господарства та його членів є: за
безпечення використання земельних ділянок за їх цільовим при-

1 Годованюк А. Й.  Фермером може стати кожен? // Митна спрана. 20 1 3 . 
№ 3 (87) .  с. 253- 259. 
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значенням ; додержання ви мог законодавства про охорону до 
вкілля ; сплата податків та зборів; непорушення прав власників 
суміжн их земел ьних ділянок та землекористувачів; недопущення 
зниже ння родючості Грунтів та зберігання ін ших корисн их вла
стивосте й землі ; надання відповідн им органам виконавчої вла
ди та органам місцевого самоврядування інформації про стан і 
використання земел ь  та інших природних ресурсів; дотримання 
санітарних, екологічних та інш их вимог щодо якості продукції; 
дотримання правил добросусідства та встановлених обмежень у 
використанні земел ь  і земельних сервітутів ; збереже ння геоде 

з ичних знаків,  протиерозій н их сп оруд, мереж зрошувал ьн их і 
осушувал ьних систем . 

Фермерське господарство м ає право споруджувати житлові 
будинки , господарські будівлі та споруди на належн их йому, 
його членам на праві власності земельн их ділянках відп о відно 
до затверджених документації із землеустрою та м істобудівної 

документації у встановленому законом п орядку. Будівництво 
на орендо ваній земельній ділянці житлових будинків,  господар
ських будівель та споруд фермерське господарство оре ндар п о 
годжує з орендодавцем.  

Громадяни , що створили фермерське гос подарство , мають 
право облаштувати житло в тій частині наданої для ведення 
фермерського господарства земел ьної ділянки , з якої забезпечу
ється зручний доступ до всіх виробн ичих об 'єктів господарства. 
Я кщо житло членів фермерського господарства знаходиться за 
межами населе них пунктів ,  то вон и мають право на створе н 
н я  відокремле ної фермерської садиби , якій надається поштова 
адреса. 

На землях фермерських господарств особи мають право віл ь
но проходити , проїжджати всіма видам и  транспорту по дорогах, 
пересуватися на човнах, купатися у водоймах на належних фер
мерським господарствам на праві власності або на праві орен
ди земел ьних ділянках, розміщувати намети і проживати в них, 
розводити багаття та вчиняти інші дії, що дозволяються за зго
до ю їх власників ,  крім ви падків встановле н ня за рішенням суду 

земельн их сервітутів,  за ум ови збереже ння пр иродних ком по 
нентів в е коло гічно чистому вигляді . 

Юридичні особи - власн ики об 'є ктів (газо- , нафтопроводів, 
л ін ій еле ктропередач , зв 'язку та і н . ) , що проходять через зе 
мельні діля нки фермерських гос подарств, мають право доступу 
до таких об 'єктів на підставі угоди , укладе ної з відпо відним фер-
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мерським господарством ,  відповідно до затвердженої докумен
тації із землеустрою або встановленого земельного сервітуту. 

Фермерське господарство , відповідно до вимог чинного при
родноресурсового законодавства, має право використовувати 
для потреб господарства загальнопоширені корисні копалини 
(пісок, глина, гравій,  торф тощо),  лісові угіддя, водні об'єкти та 
прісні підземні води , що знаходяться на земельній ділянці. 

1 0 . 4 .  Правовий режим майна у фермерському 
господарстві та йоrо особливості 

До майна фермерського господарства (складеного капіталу) 
можуть належати : будівлі ,  споруди , облаштування, м атеріальні 
цінності, цінні папери , продукція, вироблена господарством 
внаслідок господарської діяльності, одержані доходи , інше май 
но, право користуватися землею, водою та іншими природними  
ресурсами ,  будівл ям и ,  спорудами , обладнанням,  а також інші 
май нові права (в  тому числі на інтелектуальну власність), гро
шові кошти, які члени господарства передають до його скла
деного капіталу. 

Майно фермерського господарства належить йому на праві 
власності. Водночас це майно належить на праві спільної суміс
ної власності всім членам господарства, якщо інше не передба
чено угодою між ними .  Спільна сумісна власність є переважним 
різновидом власності у таких господарствах. Майнові права, що 
входять до складеного капіталу фермерського господарства, пе
редаються йому на визначений у статуті термін . 

У власності фермерського господарства може перебувати 
будь-яке майно,  зокрема земельн і ділянки , житлові будин ки , 
господарські будівлі й споруди , засоби виробництва тощо, яке 
необхідне для ведення товарного сільськогосподарського вироб
н ицтва і набуття якого у власність не заборонене законом. 

Фермерське господарство має право здійснювати відчуження 
та набуття майна на п ідставі цивільно-правових угод. Порядок 
володіння, користування і розпоряджен ня майном фермерсько
го господарства здійснюється відповідно до його статуту, якщо 
інше не передбачене угодою між членами господарства та за
коном.  

Член фермерського господарства має право на отримання 
частки майна фермерського господарства в разі л іквідації або 
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прип инення членства в господарстві . Розмір частки та порядок 
її отримання визначається статутом господарства. 

Майнові спори м іж фермерським господарством та його чле
нам и вирішуються судом . 

Фермерське господарство несе відповідальність за своїми зо
бов'язаннями в межах майна, яке є власністю фермерського го
сподарства. Голова фермерського господарства відповідає за по
рушення господарством кредитно -розрахункової і податкової 
дисци пл іни ,  санітарних і ветеринарних норм,  правил , вимог 
щодо якості продукції та інших нормативно-правових актів, ко

трі регулюють здійснення господарської діяльності . 
Фермерському господарству як  цілісному майновому ком

плексу належать майно, передане до складеного капіталу, не
розподілен и й  прибуток,  майнові та ін ші зобов'язання . За рі 
шенням членів господарства відповідно до закону фермерське 
господарство як цілісний майновий комплекс може бути від
чужене на п ідставі цивільно-правових угод громадянам України ,  
як і  мають право на  створення фермерського господарства, або 
юридичн и м  особам України для здійснення товарного сільсь
когосподарського виробництва. Громадяни ,  які придбал и май 
но фермерського господарства як  ціл існого майнового ком 
плексу н а  п ідставі цивільно-правової угоди, подають у вста
новле ному порядку статут фермерського господарства на дер
жавну реєстрацію. 

Успадкування фермерського господарства (цілісного майно
вого комплексу або його частини)  здійснюється відповідно до 
вимог Цивільного кодексу Україн и . 

Об 'єктами права власності громадян зі статусом ФО П ,  які ве
дуть фермерське господарство , є житлові будинки , продуктивна 
і робоча худоба, вирощена продукція , квартири , предмети осо
бистого користуван ня ,  садові будинки,  дачі ,  предмети домаш
нього господарства, земельні ділян ки ,  насаджен ня на них, за
соби виробництва, транспортні засоби ,  малогабаритна техніка, 
грошові кошти ,  цінні папери , а також інше май но споживчого 
і виробничого призначення. 

Фермери зі статусом ФО П мають право використовувати на
лежне їм май но для ведення господарської та іншої не забо
роненої законом діяльності . Вон и можуть передавати майно в 
тимчасове користування і відчужувати його інши м  громадянам , 
юридичним особам , державі . 
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1 0 . 5 .  Державні програми підтримки фермерських 
господарств в Украін і 

Державна п ідтримка фермерських господарств здійснюється 
через Український державний фонд підтримки фермерських го
сподарств, що є державною бюджетною установою, яка виконує 
функції з реал ізації державної політики щодо фінансової п ід
тримки становлення і розвитку фермерських господарств, діє на 
основі Статуту (затвердженого наказом Мінаrрополітики № 1 1 9 
від 2 квітня 2004 року «Про затвердження Статуту Українського 
державного фонду підтримки фермерських господарств») .  

Згідно із  Законом України «Про фермерське господарство» 
(ст. 9), новоствореним фермерським господарствам у період ста
новлення (перші три роки  п ісля його створення , а у трудоне
достатніх населених пунктах - п 'ять років) ,  фермерським го
сподарствам з відокремленими фермерськими садибами ,  фер
мерським господарствам, які провадять господарську діяльність 
та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських те
риторіях, та іншим фермерським господарствам надається до
помога за рахунок державного і місцевого бюджетів, у тому чис
лі через Український державний фонд підтримки фермерських 
господарств. 

Кабінет Міністрів України щорічно в проекті Державного 
бюджету України передбачає кошти на підтримку фермерських 
господарств. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядуван
ня щорічно передбачають кошти в проектах місцевих бюджетів 
на підтримку фермерських господарств. 

Кошти Державного бюджету Україн и спрямовуються на ме
ліорацію земель, у тому числі їх зрошення та осушення ,  а також 
на консервацію та рекультивацію малопродуктивних сільського
сподарських угідь, на придбання сільськогосподарської техніки 
(комбайнів, тракторів, автомашин,  бульдозерів, сівалок тощо) .  

За рахунок м ісцевих бюджетів фермерським господарствам 
може надаватися допомога у будівництві об'єктів виробничого 
і невиробничого призначення , житла, проведенні заходів щодо 
землеустрою. 

Кошти Українського державного фонду п ідтри мки фермерсь
ких господарств надаються новоствореним фермерськи м го
сподарствам та фермерським господарствам з відокре мле н и м и  
фермерськими садибами ,  фермерським господарствам, які про-
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вадять господарську діял ьн ість та розташовані у гірських на
селених пун ктах, на  поліських територіях, визначених в уста
новле ному порядку Кабінетом М ін істрів України ,  на безпово
ротній основі та на конкурсних засадах на поворотн ій основі, а 
інш им фермерським господарствам п ідтримка надається тільки 
на поворотній основі , а також - спрямовуються на забезпечен
ня гарантій ,  поруки при кредитуванн і  банками фермерських го
сподарств. 

Фермерським господарствам зі статусом сімейних фермерсь
ких господарств надається додаткова державна п ідтримка у по
рядку, передбаченому Законом України « П ро державну підтрим
ку сільського господарства України» .  

Державна п ідтримка сільськогосподарських виробників може 
бути у двох видах: непряма державна п ідтримка та пряма дер
жавна п ідтримка .  Непряма державна п ідтримка проя вляється 
у спрощеній системі  о податкування . Свого часу фіксовани й  
сільськогосподарський податок замінил и  н а  єдин и й  подато к 
(було створено спеціальну 4-ту групу єдиного податку саме для 
таких платників податків) .  Основні критерії переходу на с про
щену форму оподаткування для аграріїв зал и ш ил ися незмінни
ми - частка с/г товаровиробництва за попередній  податковий 
(звітн и й )  р ік повинна бути не меншою за 75  % .  Єдин и й  по
даток вкл ючає в себе : податок на прибуток п ідприємств, пла
ту за користуван ня надрам и ,  збір за спеціальне ви користання 
води , збір за спеціал ьне ви користання л ісових ресурсів,  збір за 
провадження деяких видів п ідприємн ицької діяльності , податок 
на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, 
м ісце надання я ких розташоване на м итні й  території України ,  
з а  винятком податку н а  додану вартість, що сплачується юри 
дичними особам и ,  які обрали ставку оподаткування 6 відсотків, 
та земельний податок, крім  земельного податку за земельн і ді
лянки ,  що не використовуються для ведення п ідприєм н ицької 
діяльності . 

Пряма державна п ідтри мка rрунтується на тому, що згідно 
з П орядком використання коштів,  передбачен их у державному 
бюджеті для надання фінансової підтримки фермерським госпо
дарствам ,  затверджен и м  постановою Кабі нету Міністрів Укра
їн и від 25 серпня 2004 р .  № 1 1 02 ,  фермерським господарствам 
надається фінансова п ідтримка на поворотній  основі та кон
курсних засадах з а  бюджетною програмою « Н адання кредитів 
фермерським господарствам» .  
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У спеціальному фонді державного бюджету на 20 1 7  рік за 
бюджетною програмою К П КВК 280 1 460 «Надання кредитів 
фермерським господарствам» передбачено асигнування в об
сязі 65 млн грн , а, наприклад, в державному бюджеті за 20 1 6  рік 
було передбачено лише 1 5 , 8  млн грн. 

Порядок і умови проведення конкурсу для надання фінан 
сової п ідтримки фермерським господарствам затверджен і  нака
зом Мінагропол ітики України від 2 вересня 20 1 1  р. № 44 1 ,  на
казо м М інагро політи ки від 14 вересня 20 1 1  р .  № 468 «Про за
твердження форм документів для надання фінансової підтримки 
фермерським господарствам» .  

Разом з тим фермерські господарства можуть скористатися 
державною підтримкою за інш ими програмами п ідтримки су
б'єктів господарювання,  які діють в агропромисловому ком 
плексі .  Наприклад, з а  бюджетною програмою К П К В К  280 1 490 
«Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі  на 
умовах фінансового л ізингу» . 

Відповідно до Порядку використання коштів,  передбачених 
у державному бюджеті для ф інансо вої п ідтримки заходів в аг
ропромисловому ком плексі на умовах фінансового лізингу, за
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лип
ня 20 1 0  р. № 648 , бюджетні кошти надаються на поворотній  
основі через державне п ідприємство «СпецагролізиНР> для за
безпечення суб 'єктів господарювання племінними нетелями та 
коровами ,  а також вітчизняною сільськогосподарською техні
кою і обладнанням ,  які надаються у фінансовий лізинг за умови 
внесе ння лізингоодержувачами попереднього платежу, що ста
новить не менше 5 відсотків їх вартості . 

Відповідно до Закону України «Про Державни й  бюджет Укра
їни на 20 1 7  рік» передбачен і  кошти у сумі 3 , 8  млн грн.  

Також в Україні надається м іжнародна технічна допомога 
фермерським господарствам . Так,  міжнародн и й  благодійний  
фонд «Добробут громад» реал ізує проект « Розвиток сімей н их 
ферм , об'єднаних в сіл ьсько господарські обслуговуючі  коо пе
ративю> .  В рамках проекту протягом 20 1 5- 20 1 7  років 1 70 роди
нам - переможця м конкурсного відбору буде надано допомогу 
в реконструкції та п ідвищенні ефективності господарю ван ня 
молочних сімейних ферм.  

М і ністерство закордо нних справ, м іжнародної торгівл і і 
розвитку Канади ( D FATD),  канадська неурядова орган ізація 
SOCO D EVI ( Квебек, Канада),  Канадська кооперативна асоці -
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ація (ССА),  Інститут з досліджень та освіти для кооперативів і 
спілок Університету Шербрук ( IRECUS) у партнерстві з Дн іпро
петровською «Сільськогосподарською консультаційною служ
бою» (С КС) реалізують проект розвитку зерносховищ та сільсь
когосподарських кооперативів в Україні «Канадський коопера
тивний зерновий проект»,  який сприяє об'єднанню українських 
фермерів з метою підвищення ліквідності та розширення їх біз
несу з вирощення зернових культур. 

Канадська неурядова організація SOCODEVI (Квебек, Ка
нада) спільно зі Львівською аграрною дорадчою службою ре
алізує проект «Розвиток молочного бізнесу в Украін і» . Даний 
проект спрямований на вирішення труднощів, які стоять перед 
малими та середніми виробниками молока шляхом створення та 
посилення існуючих кооперативів, що пропонують послуги , не
обхідні  для ефективної системи молочного виробництва. 

Також ООН (П РООН) в Україні розпочав реалізацію проек
ту «Зміцнен ня бізнес-об 'єднань малих і середніх підприємств» 
(М С П) ,  який буде впроваджуватися з вересня 20 1 5  по 20 1 8  р .  
у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України та за фінансової п ідтримки уряду Швейцарської Кон
федерації. Метою проекту є сприяння розвитку сектора МС П  
шляхом розбудови спроможності членських бізнес-об'єднань 
(БО) в Україні , що у свою чергу сприятиме активнішому, відпо
відальнішому, професійнішому та орієнтованому на вироблення 
політики діалогу між державним і приватним секторами .  

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН 
(ФАО),  яка сприяє розвитку сільського господарства, поліпшен
ню харчування і вирішення проблеми продовольчої безпеки ре
алізує проект «Надзвичайна допомога для негайного забезпечен
ня продовольчої безпеки та харчування» шляхом надання най
важливіших ресурсів тваринництва в районах, порушених кон
фліктом, Донецької та Луганської областей.  
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1 О . б . Правові особливості припинення діяльності 
фермерських rосподарств 

Діяльність фермерського господарства прип и няється у разі : 
а) реорганізації фермерського господарства; б ) ліквідації фер
мерського господарства; в) визнання фермерського господар
ства неплатоспроможним (банкрутом ) ;  г) якщо не зали шаєть
ся жодного члена фермерського господарства або спадкоємця , 
який бажає продовжити діяльність господарства.  

Рішення про припинення діяльності фермерського господар
ства приймається : а) власником у разі реорганізації або ліквіда
ції фермерського господарства - відповідно до закону та ста
туту фермерського господарства; б)  у разі якщо не залишаєть
ся жодно го члена фермерського господарства або спадкоємця , 
який бажає продовжити діяльність господарства у порядку, вста
новленому законом ; в) у разі банкрутства фермерського госпо
дарства - відповідно до закону. 

Реорганізація. П ід реорганізацією прийнято розум іти при
пинення діяльності суб 'єкта господарювання шляхом злиття , 
приєднання , поділу, виділення, перетворення з наступ ним пе
реходом до новостворених підприємств усіх майнових прав та 
обов'язків коли шнього підприємства. В цьому випадку яко
їсь спеціальної процедури для фермерського господарства не 
передбачено , адже порядок реорганізації прописано нормами 
ст. ст. І 06- І 09 Ци вільного кодексу України  і для всіх госпо
дарств він однаковий . Також потрібно звернути увагу на Закон 
Україн и  « Про державну реєстрацію юридичних осіб , ф ізичних 
осіб - п ідприємців та громадських формувань» , в якому також 
прописано дея кі особливості проведення державної реєстрації 
л іквідації юридичної особи в результаті злиття ,  приєднан ня , 
поділу або перетворення.  

Ліквідація фермерського rосподарства. Фермерське господар
ство л іквідується : а) за рішенням його учасників , у тому чис
лі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено фер
мерське господарство , досягненням мети ,  для якої його ство
рено, а також в інших випадках, передбачених установчими до
кументам и ; б)  за рішенням суду про ліквідаці ю фермерського 
господарства через допущені при його створенн і порушення,  
які не можна усунути ,  за позовом члена фермерського госпо
дарства або відповідного органу державної влади ; в) за рішен 
ням суду про ліквідацію фермерського господарства в інших ви-
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падках, встановлених законом , - за позовом відповідного ор
гану державної влади . 

Якщо з позовом про л іквідацію фермерського господарства 
звернувся орган державної влади, ліквідатором може бути при
значений цей орган, якщо він наділений відповідними повно
важеннями .  

Я кщо вартість майна фермерського господарства є недостат
ньою для задоволення вимог кредиторів, фермерське господар
ство здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про від
новлення платоспроможності або визнання банкрутом . 

У Законі України <(Про фермерське господарство» прописа
но лише те ,  що в разі ліквідації господарства рішення приймає 
власник відповідно до закону та статуту. Детально дана проце
дура у згадуваному законі не виписана. В ідтак застосовуються 
норми Цивільного кодексу України (ст. ст. 1 05 ,  1 1 0 ,  1 1 1 ) , а та
кож норми Закону України <( Про державну реєстрацію юри
дичних осіб , фізичних осіб - підприємців та громадських фор
муванм .  Подібно до ліквідації юридичної особи,  зважаючи на 
роз'яснення М ін 'юсту України від 1 4  січня 20 1 1  р .  «Статус фі
зичної особи - п ідприємця:  проблеми застосування законо
давства» , відбувається ліквідація фізичної особи - підприємця, 
хоча і при наявності деяких особл ивостей , передбачених ви
щезгаданим законом. 

Тобто , коли фермерське господарство складається лише з 
одного члена (він же - засновник і голова) ,  сумнівів , хто є 
власником, не виникає . Складніше, коли в господарстві декіль
ка членів. У цьому випадку слід звернутися до положень статуту 
господарства. Я кщо за статутом вищим органом управління є 
загальні збори членів фермерського господарства, то й рішення 
про ліквідацію господарства мають приймати саме вони .  Інша 
ситуація - коли ці повноваження лишаються за засновником 
господарства. 

Як зазначалося вище,  рішення про ліквідацію може ухвалити 
власник фермерського господарства чи суд. В останньому ви
падку треба дочекатися набрання рішенням законної сили та 
видачі виконавчого документа (наказу господарського суду чи 
виконавчого листа , виданого загальним або адміністративним 
судом).  

Другим етапом процедури ліквідації є призначення л іквіда
ційної комісії (ліквідатора). Таке призначення здійснює той ,  
хто прийняв рішення про ліквідацію. У разі прийняття рішення 
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власником в одному протоколі зазначається: саме рішення про 
ліквідацію; склад ліквідаційної комісії (особу ліквідатора) ;  по
рядок і строк проведення ліквідації. 

Наступним етапом є встановлення порядку та строків про
ведення ліквідації. Далі слідує внесення до Єдиного державного 
реєстру (ЄД Р) запису про рішення щодо припинення юридич
ної особи,  згідно із Законом України « Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формуванм. 

Для державної реєстрації припинення фермерського госпо
дарства в результаті його ліквідації на підставі рішення про при
п инення фермерського господарства, прийнятого учасниками 
фермерського господарства, а у випадках, передбачених зако
ном ,  - рішення відповідних державн их органів, або судового 
рішення про припинення фермерського господарства, не пов' 
язаного з його банкрутством, після закінчення процедури при
п инення ,  але не раніше закінчення строку заявлення вимог кре
диторами, подаються такі документи: а) заява про державну ре
єстрацію при пинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 
б) довідка архівної установи про прийняття документів ,  що від
повідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню. 

Завершальним етапом є скасування державної реєстрації фер
мерського господарства та виключення його з ЄДР. 

З начно простіше проходить ліквідація фізичної особи - під
приємця .  Для державної реєстрації припинення підприємниць
кої діяльності фізичної особи - підприємця подається один з 
таких документів: а) заява про державну реєстрацію припинен
ня п ідприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за 
її рішенням - у разі державної реєстрації припинення підпри
ємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішен
ням; б) ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи , судове 
рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у 
разі державної реєстрації припинення підприємницької діяль
ності фізичної особи - підприємця у зв 'язку з її смертю , ви
знанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою. 

Визнання фермерськоrо rосподарства нематоспроможним. Про
цедура визнання фермерського господарства банкрутом про 
писана у Законі України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом». Зокрема ст. 93 перед
бачено, що підставою для визнання фермерського господарства 
банкрутом є його неспроможність задовольнити протягом шести 
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місяців після закінчення відповідного періоду сільськогоспо
дарських робіт вимоги кредиторів за грошовими зобов'язання
ми та/або зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'яз
кових платежів) , страхових внесків на загальнообов'язкове дер
жавне пенсійне та інше соціальне страхування, повернення не
використаних коштів Фонду соціального страхування України.  

Заява голови фермерського господарства про порушення 
справи про банкрутство подається до господарського суду за на
явності письмової згоди всіх членів фермерського господарства. 
Заява підписується головою фермерського господарства. 

До заяви голови фермерського господарства про порушення 
справи про банкрутство також додаються документи , які містять 
відомості : а) про склад і вартість майна фермерського господар
ства; б) про склад і вартість майна, яке належить членам фер
мерського господарства на праві власності ; в) про розмір дохо
дів, які можуть бути одержані фермерським господарством після 
закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт. 

Зазначені  документи додаються головою фермерського го
сподарства до відзиву на подану кредитором заяву про пору
шення справи про банкрутство . 

Головою фермерського господарства у двомісячний строк з 
дня прийняття господарським судом заяви про порушення спра
ви про банкрутство фермерського господарства може бути пода
но до господарського суду план відновлення платоспроможності 
фермерського господарства. 

У разі якщо здійснення заходів , передбачених планом від
новлення платоспроможності фермерського господарства, дасть 
змогу фермерському господарству, зокрема за рахунок доходів, 
які можуть бути одержані фермерським господарством після за
кінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт, по
гасити вимоги за грошовими зобов'язаннями , господарським су
дом вводиться процедура розпорядження майном фермерського 
господарства. Про введення процедури розпорядження майном 
фермерського господарства господарським судом виноситься 
ухвала. 

Процедура розпорядження майном фермерського господар
ства вводиться на строк закінчення відповідного періоду сільсь
когосподарських робіт з урахуванням часу, необхідного для ре
алізації вирощеної (виробленої та переробленої) сільськогоспо
дарської продукції. Зазначений строк не може перевищувати 
п 'ятнадцяти місяців. 
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Процедуру розпорядження майном фермерського господар
ства може бути достроково припинено господарським судом за 
заявою розпорядника майна чи будь-кого із кредиторів у разі : 
а) невиконання заходів , передбачених планом відновлення пла
тос проможності фермерського господарства ; б) наявності ін 
ших обставин, які свідчать про неможливість відновлення пла
тоспроможності фермерського господарства. 

Після дострокового прип и нення процедури розпорядження 
майном фермерського господарства фермерське господарство 
визнається господарським судом банкрутом і відкривається лік
відаційна процедура. 

Для проведення процедури розпорядження майном фер
мерського господарства господарським судом призначається 
розпорядник майна в порядку, встановленому цим Законом. 

У разі визнання господарським судом фермерського госпо
дарства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури до скла
ду ліквідаційної маси фермерського господарства включаються 
нерухоме майно , яке перебуває у спільній власності членів фер
мерського господарства, в тому числі насадження, господарські 
та інші будівлі , меліоративні та інші споруди , продуктивна і ро
боча худоба, птиця, сільськогосподарська та інша техніка і об
ладнання, транспортні засоби, інвентар та інше майно ,  набуті 

для фермерського господарства на загальні кошти його членів, 
а також право оренди земельної ділянки та інші майнові пра
ва, які належать фермерському господарству і мають грошову 
оцінку. 

У разі банкрутства фермерського гос подарства земельна ді
лянка, надана фермерському господарству в тимчасове користу
вання, у тому числі на умовах оренди , використовується від
повідно до Земельного кодексу України .  

Майно, що належить голові та членам фермерського госпо
дарства на праві приватної власності,  а також інше майно, сто
совно якого доведено , що воно набуто на доходи , які не є у 
спільній власності членів фермерського господарства, не вклю
чаються до складу ліквідаційної маси . 

Нерухоме майно,  а також майнові права щодо нерухомого 
майна, які включаються до складу ліквідаційної маси фермерсь
кого господарства, можуть бути продані тільки на аукціоні ,  обо
в 'язковими умовами якого є збереження цільового призначен ня 
сільськогосподарських об'єктів,  що продаються. 

2 7 9 



З дня прийняття постанови про визнання фермерського го
сподарства банкрутом і відкриття ліквідаційн ої процедури ді 
яльність фермерського господарства припи няється . 

Господарський суд надсилає копію постанови про визнання 
фермерського господарства банкрутом до органу, яки й здійснив 
державну реєстрацію фермерського господарства, та органу м іс
цевого самоврядування за м ісцезнаходженням фермерського го
сподарства. 

Припинення внаслідок відсутності членів фермерського госпо
дарства . На певному етап і функціонування фермерського го
сподарства може скластися така ситуація ,  коли не зали шилось 
жодного з членів фермерського господарства. В даному ви падку 
мова буде йти саме про при п и нення діяльності фермерського 
господарства. 

Я кщо фермерське господарство складалося лише з однієї 
особи і в неї відсутні спадкоємці , то майно п ідприємства може 
бути визнано судом за заявою органу місцевого самоврядування 
відмерлою спадщиною. Остання, в цьому випадку, переходить у 
власність територіальної громади за м ісцем відкриття спадщини 
(ст. 1 277 Цивільного кодексу України) . 

Відсутн ість член ів фермерського господарства тягне за со
бою ухвалення судом рішення про ліквідацію фермерського го
сподарства на п ідставі позову відповідного органу Державної 
фіскал ьної служби .  Це пояснюється тим ,  що однією з підстав 
для прийняття судового рішення про ліквідацію юридичної осо
би ,  що не пов'язано з її бан крутство м ,  є неподання протягом 
року податкових декларацій та докуме нтів фінансової звітності 
до податкових органів .  Отже, від часу, коли у фермерського го
сподарства вже немає членів , до моменту подання відповідного 
позову має минути щонайменше рік. 

Спори про припи нення діяльності фермерського господар
ства вирішуються судом. 

Майно, що залишилося п ісля задоволення вимог кредиторів, 
розподіляється між членами фермерського господарства відпо
відно до його статуту. 

Спори щодо розподілу м ай на фермерського господарства, 
яке припинило свою діял ьність, вирішуються судом . 

У разі прип и нення діяльності фермерського господарства 
до закінчення терміну надання господарству податкових п ільг 
господарство сплачує до бюджету за весь період його діял ьно
сті суму податку, обчислену в розмірі , встановленому для фер-
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мерського господарства, крім випадків, передбачених частиною 
четвертою статті 34 Закону «Про фермерське господарство» , та 
викупу земельної ділянки для суспільних потреб чи  примусово
го відчуження її з мотивів суспільної необхідності .  

Член фермерського господарства має право на отримання 
частки майна фермерського господарства при його л іквідації 
або у разі припинення членства у фермерському господарстві .  
Розмір частки та порядок її отри мання визначаються статутом 
фермерського господарства. 
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Р о з д і л  1 1  

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ 
ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

1 1 . 1 .  Поняття, соціально-економічна і юридична 
природа особистого селянського господарства 

На сучасному етапі  розвитку аграрних відносин за умов не
стабільної економічної ситуації та спаду виробництва в сільсь
кому господарстві серед існуючих організаційно-правових форм 
суб'єктів сільськогосподарської діяльності значну роль у вироб
ництві аграрної продукції в Україні відіграють особисті селянсь
кі господарства громадян . П ідвищення ефективності їх функ
ціонування пов'язується з необхідністю збереження виробничо
го потенціалу села, сприяння самозабезпеченню сільського на
селення продуктами харчування, насичення внутрішніх аграр
них ринків сільськогосподарською продукцією та підтримки 
продовольчої безпеки держави . 

Особисте селянське господарство (далі - ОСГ) як первинна 
форма організації виробництва сільськогосподарської продукції 
особистою працею членів сільської сім 'ї довели свою стабіль
ність і здатність функціонувати в умовах кризових явищ протя
гом не одного десятиріччя . Це пояснюється в першу чергу тим ,  
що їх ведення здійснюється в інтересах селянина, членів його 
родини,  матеріальний добробут якої залежить від ефективно
сті такого господарювання . Так, станом на І січня 20 1 6  року 
в Україні налічувалось 4 млн І 08 ,4  тис . таких господарств ' ,  що 
свідчить про суттєву популярність такої форм и  сільськогоспо
дарської діяльності , яка є основою селя нського способу жит
тя .  Про ефективність та незамінність особистих селянських го
сподарств свідчить також той факт, що у країнах Європейського 

1 Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. 
U RL: http:www.minagro.gov.ua. 
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Союзу вже понад 30 років реалізуються численні програми дер
жавної підтримки розвитку індивідуальної форми виробництва 
сільськогосподарської продукції. 

В українському законодавстві поняття «особисте селянське 
господарство» вперше було закріплене в Земельному кодексі 
від 25 жовтня 200 1 року, згідно з яким для ведення такого го
сподарства громадяни можуть набути безоплатно у власність 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Нагада
ємо , що попередній Земельний кодекс України в редакції від 
1 3  березня 1 992 року для позначення господарськоі діяльності 
громадян із виробництва сільськогосподарської продукціі для 
задоволення власних потреб вживав термін «особисте підсобне 
господарство» .  Як роз 'яснив Державний комітет Украіни по зе
мельн их ресурсах у Л исті від 5 квітня 2002 р .  № 1 4-22-4/2080 1 , 
терміни «особисте підсобне господарство» і «особисте селянське 
господарство» за своїм змістом є тотожними .  Вбачається , що 
така зміна назви розглядуваних нами господарств є цілком об
rрунтованою, адже громадяни використовували для підсобного 
вирощування сільськогосподарської продукціі не тільки земель
ні ділянки, надані для ведення особистого підсобного господар
ства, а й земельні ділянки з іншим цільовим призначенням : для 
садівництва, сінокосіння ,  присадибні земельні ділянки тощо. 

Правовою основою створення та діяльності особистих се
лянських господарств є спеціальний Закон Украіни «Про особи
сте селянське господарство» від 15  травня 2003 року2, відповідно 
до якого особисте селянське господарство - це гос подарська 
діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фі
зичною особою індивідуально або особами ,  які перебувають у 
сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з ме
тою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, пере
робки і споживання сільськогосподарської продукціі, реалізації 
її надлишків та надання послуг з використанням майна осо
бистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сіль
ського зеленого туризму. 

Для особистого селянського гос подарства характерний ряд 
ознак, які дозволяють визначити його особливості як правової 

1 Щодо тотожності термінів «особисте підсобне господарство» та «особисте 
селянське господарство»: лист Держ. комітету України по земельних ресурсах 
від 5 квіт. 2002 р. № 1 4-22-4/2080 // Баланс-Агро. 2002. № 5-2.  

2 Про особисте селянське господарство: Закон України від 1 5  трав. 2003 р. 
№ 742- IV // Відомості Верховноі Ради Украіни .  2003 . № 29. Ст. 232. 

2 83 



категорії, зокрема:  а) є видом господарської діял ьності , спря 
мованої на виробництво , переробку і спожи вання сільського
сподарської продукції, а також на надання послуг з викори 
станням майна особисто го селянського господарства; б )  спря
моване на задоволення насамперед власних потреб громадян у 
сільськогосподарській продукції, оскільки реалізації п ідлягають 
лише надлишки виробленої сільськогосподарської продукції; 
в) не являється формою підприємницької діяльності громадян 
і не  підлягає державній реєстрації; г) є рівноправною формою 
господарської діяльності в АП К Україн и ,  що гарантується зако
нодавством України ; r') право на ведення ОСГ мають ви ключно 
фізичні особи - гро мадяни України ,  особи без гро мадя нства, 
громадян и  інших держав, незалежно від місця проживання ; 
д) ведеться окремими громадянами або сімейно-трудовим об'єд
нанням громадян ;  е)  обов'язково ведеться на земельній ділянці ,  
яка може належати фізичній особі на праві власності чи кори 
стування ; є )  види діяльності в рам ках особистого селя нського 
господарства не обмежуються , за винятком випадків, прямо пе
редбачених  чинним законодавство м України ;  ж) здійснюється 
без відповідної державної реєстрації, проте підлягає обліку, який 
здійснюють сільські , селищні ,  міські ради - за  м ісцем розташу
вання земельної ділянки в порядку, визначеному центральни м  
органом виконавчої влади з питань статистики; з )  особлива дер
жавна підтримка громадян ,  які ведуть особисте селянське го
сподарство . 

Наведен і  ознаки особистого селянського господарства дозво
ляють відмежувати цей вид діяльності від передбачен их у чин
ному законодавстві подібних правових та орган ізаційно-пра
вових форм господарської діяльності, а саме: фермерського го
сподарства, індивідуал ьної п ідприємни цької діяльності фізич
них осіб , при ватних сільськогосподарських п ідприємств. 

У науковій літературі висловлюється думка, що у сучасних 
умовах особисті селянські господарства, які вирощують сіль
ськогосподарську продукцію не тільки для власного спожи ван
ня , а реалізують значну її части ну на рин ку, є основни м дже
релом створення сімейних ферм 1 •  Крім того , прийняття Закону 

1 Кулинич П.  Ф. Сімейні фермерські господарства у виробничій інфраструк
турі с ільських територій України :  правові проблеми створення та діяльності 
І І Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: те
оретико- методологічні й прикладні аспекти: матеріали «Круглого столу», Хар
ків, 5 груд. 20 1 4  р. І за ред. А. П. Гетьмана. Харків, 20 1 4. С. 4 7- 50. 
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« Про внесення змін до Закону України «Про фермерське го
сподарство» щодо стимулювання створен ня та діяльності сімей
них фермерських господарств» від 3 1  березня 20 1 6  року ство
рює умови для н аближення правового становища сімей ного 
фермерського господарства, організованого на основі діяльності 
фізичної особи - підприємця,  до правового становища особи
стого селянського господарства. Вважаємо,  що наявність у да
них суб'єктів господарювання певних спільних рис не дає під
став для їх ототожнення .  

З а  своїм сімейним (родинним)  складом та трудовим характе
ром особисте селя нське господарство близьке до сімейного фер
мерського господарства, організованого на основі діяльності фі
зичної особи - підприємця,  проте істотно відрізняється від ньо
го відсутністю підприємни цьких засад діяльності і, в основному, 
нетоварним характером цієї діяльності . Це господарство носить 
натуральний характер, його сільськогосподарська діяльн ість по
кликана забезпечувати потреби членів  господарства у вирощу
ваній сільськогосподарській (як рослинницькій ,  так і тварин
ницькій)  продукції, з реал ізацією л ише надлишків такої про
дукції на ринку. Крім того , ведення особистого селянського го
сподарства здійснюється п ісля отримання відповідної земельної 
ділянки та не передбачає здійснення державної реєстрації. Су
б'єктом права на земельну ділянку для ведення особистого се 
лянського господарства є громадянин,  який не є суб'єктом під
приємницької діяльності . 

Особистому селянському господарству як формі аграрного 
виробн ицтва властиві соціальні та економ ічні функції. До со
ціал ьних функцій належать: формування господарського бе
режл ивого ставлення до землі ,  природи ; виховання поваги до 
сільськогосподарської праці, трудове вихо вання та професійна 
орієнтація молоді ; формування професій них якостей сучасного 
п ідприємця (ініціати вність, самостійн ість, навички економічно
го і дбайливого ведення господарства) .  

До економічних функцій цього господарства відносять: от
римання за рахунок високої якості робіт більшої кількості про
дукції з одиниці площі або голови продуктивної худоби ;  більш 
операти вна реал ізація м ал ими партіям и свіжої продукції, що 
швидко псується;  підви щення якості земельних ділянок, мож
л ивість повного ви користання в інтересах суспільства трудових 
ресурсів , не зайнятих у суспільному виробництві ;  заощадження 
затрат на виробниче будівни цтво за рахунок використання дріб-
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них господарських будівель; виробництво продукції, яку немож
ливо за існуючими технологіями виготовляти в умовах великого 
виробництва тощо. 

Особисті селянські господарства не підлягають державній ре
єстрації, але відповідно до ст. 4 Закону України « Про особисте 
селянське господарство}> вони підлягають обліку в сільських, се
лищних радах за місцем розташування земельної ділянки в по
рядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з 
п итань статистики . Так,  з метою встановлення кількості осо
бистих селянських господарств та їхніх основних характеристик 
для інформаційного забезпечення органів виконавчої влади й 
органів місцевого самоврядування наказом Міністерства еко 
номічного розвитку та торгівлі України в ід  1 4  квітня 20 1 7  року 
був затверджений Порядок обліку особистих селянських го
сподарств сільськими , селищними та міськими радами 1 •  Вка
зане п итання регулюється також Інструкцією з ведення пого 
сподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, за
твердженою наказом Державної служби статистики України від 
1 1  квітня 20 16  року2.  

1 1 . 2 .  Правовий режим земельної ділянки в особистому 
селянському господарстві 

Особисте селянське господарство є формою здійснення го
сподарської діяльності, пов'язаної з виробництвом сільського 
сподарської продукції на земельній ділянці. Виходячи зі змісту 
ст. 22 Земельного кодексу України ,  земельні ділянки для ведення 
громадянами особистого селянського господарства надаються із 
земель сільськогосподарського призначення для вирощування 
сільськогосподарської продукції, не забороненої законом, а та
кож для здійснення виробничо-господарської діяльності , пов'я
заної з виробництвом цієї продукції. 

Право на одержання земельної ділянки для ведення особи 
стого селянського господарства можуть мати лише фізичні осо-

1 Про затвердження Порядку обліку особистих селянських господарств сільсь
кими , селищними та міськими радами: наказ Міністерства економічного роз
витку та торrівлі Украіни від 14 квіт. 20 1 7  р. № 572 // Офіційний вісник Укра
іни. 20 17 .  № 42.  Ст. 1 3 1 3 . 

2 Про затверджен ня І нструкції з ведення погосподарського обліку в сільсь
ких, селищних та міських радах: наказ Держ. служби статистики України від 
l l  квіт. 2016 р.  № 56 // Офіційний вісник України .  20 16 .  № 39. Ст. 1 505.  
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би.  Відповідно до п .  1 - 2 ст. 35 Земельного кодексу України су
б'єктами права власності чи права користування земельними ді
лянками для ведення особистого селянського господарства мо
жуть бути як громадяни України , так і іноземні громадяни та 
особи без громадянства. При цьому громадяни України можуть 
одержати земельні ділянки вказаного цільового призначення як 
на праві власності, так і на праві оренд и .  Водночас іноземні 
громадяни та особи без громадянства можуть мати земельні ді
лянки для ведення особистого селянського господарства лише 
на умовах оренди, оскільки Земельний кодекс України заборо
няє цим особам набувати у власність земельні ділянки сільсь
когосподарського призначення. 

Характеризуючи суб'єктний склад земельних правовідносин, 
що виникають у процесі набуття та реалізації прав на землю 
фіз ичними особами,  варто сказати , що суб'єктами права на зе
мельну ділянку для зазначеної мети можуть бути лише фізичні 
особи,  а не сім'я,  двір чи група громадян 1 •  Тому безпідставними 
є рішення органів місцевого самоврядування чи органів держав
ної влади про відмову в передачі у приватну власність земельної 
ділянки одному з членів сім 'ї, інші члени якої вже приватизува
ли одну чи декілька земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства. 

Земельна ділянка для ведення особистого селянського госпо
дарства на праві власності може належати громадянину України 
одноособово або кільком громадянам України на праві спільної 
часткової або сумісної власності . Спільна сумісна власність на 
земельну ділянку виникає у подружжя за умови,  що земельну 
ділянку було набуто в період шлюбу. Спільна часткова влас
ність на земельну ділянку виникає у громадян України:  при до
бровільному об'єднанні власниками належних їм земельних ді
лянок; при придбанні у власність земельної ділянки двома чи 
більше особами за цивільно-правовими угодами ;  при прийнятті 
спадщини на земельну ділянку двома чи більше особам и ;  за рі
шенням суду. 

Членам особистого селянського господарства земельні част
ки (паї) можуть виділятися в натурі (на місцевості) єдиним ма
сивом у спільну часткову власність та спільну сумісну власність 
(подружжя ) відповідно до закону. В разі виходу з особистого се -

1 Науково-практичний коментар до Закону Украіни «Про особисте селянське 
господарство• / за ред. В. В. Носіка. Київ: Кондор, 2004. С. 39. 
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лянського господарства кожен його член має право на виділен
ня належної йому земельної ділянки в натурі (на місцевості ) .  
Тут необхідно виходити з того , що виділення земельної ділян
ки тому чи іншому члену особистого селянського господарства 
залежить від правового титулу, на п ідставі якого особисте се 
лянське господарство користувалося земельною ділянкою для 
здійснення своєї діяльності , а саме:  на праві спільної часткової 
чи спільної сум існої власності . Порядок виділення земел ьної 
ділянки членові особистого селянського господарства регулю
ється нормами Земельного кодексу України , а також нормами 
Цивільного та Сімейного кодексів України .  В разі виникнення 
спору між членами ОСГ щодо виділення земельної ділянки пи
тання вирішується в суді . 

Відповідно до ст. 5 Закону України « Про особисте селянсь
ке господарство» , для ведення особистого селянського госпо
дарства використовують земельні ділянки розміром не більше 
2,0 гектара, передані фізичним особам у власність або оренду в 
порядку, встановленому законом. Виходячи з цієї норми , право 
на оренду земельної ділянки для особистого селянського госпо
дарства обмежується також 2 гектарами, що суперечить нормам, 
установленим Земельним кодексом України та Законом Укра
їни «Про оренду землі».  Що стосується граничних розмірів зе
мельних ділянок на праві влас ності , то , згідно зі ст. ст. 1 1 8 , 1 2 1  
Земельного кодексу України ,  громадянам України безоплатно 
передаються з земель державної або комунальної власності у 
приватну власність земельні ділянки для веден ня особистого 
селянського господарства розміром не б іл ьше 2 гектарів.  При 
цьому передача земельних ділянок для ведення особистого се
лянського господарства безоплатно у власність громадянам у 
межах названої норми здійснюється один раз за вказаним ці
льовим призначенням. 

Розмір земел ьних ділянок, що передаються безоплатно гро
мадянину для ведення особистого селянського господарства, 
може бути збіл ьшено в разі виділення в натурі (на місцевості) 
земельної частки (паю) та її спадкування членами особистого 
селянського господарства відповідно до закону. 

Обмеження максимального розміру земельних ділянок, що 
безоплатно передаються у власність громадянам України , не пе
решкоджає їм придбати земельні ділянки для ведення особисто
го селянського господарства з земель державної і комунальної 
власності за цивільно-правовими угодами на платній основі або 
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ж набути земельні ділянки у приватних власників будь-якими 
зако нн и м и  способами (за ци вільно-правовими договорами ,  у 
порядку спадкування) понад 2 гектари . Відповідно до п .  1 3  роз
ділу Х П ерехідних положень Земельного кодексу України,  до 1 
січня 20 1 5  року громадяни можуть набувати право власності на 
землі сільськогосподарського призначення загальною площею 
до 1 ОО гектарів.  Ця площа може бути збільшена в разі спадку
вання земельних ділянок за законом. 

Таким чи ном , земельні ділянки для ведення особистого се
лянського господарства м ожуть набуватися в порядку прива
тизації (ст. ст. 1 1 8 ,  1 2 1  ЗК України ,  ст. 5 Закону України « П ро 
особисте селянське господарство») ,  шляхом виділен ня в на
турі ( на м ісцевості ) земельних ділянок власниками земельних 
часток (паїв) ,  прийняття спадщини ,  а також за цивіл ьно-пра
вовим и  угодами .  

Громадя н и  Україн и ,  які реалізували своє право н а  безоплат
ну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого п ід
собного господарства в розмірі менше 2,0 гектара, мають право 
на збільшен ня земельної ділян ки в межах норм, встановлених 
ст. 1 2 1  Земельного кодексу України для ведення особистого се
лянського господарства. 

Ця норма стосується тих осіб , здебіл ьшого членів колишніх 
п ідсобних господарств, які мал и  присадибну земельну діля н 
ку н а  праві користування у розмірі до 0 , 5  гектара (п .  4 2  При
мірного статуту кол госпу).  Тому в процесі її безоплатної при 
ватизації площа земельної ділянки особистого селянського го 
сподарства може бути меншою за 2,0 гектара. У такому разі це 
господарство може скористатися правом на безоплатну передачу 
йому земельної ділянки з земель уже не колективної власності , 
а з земель державної або комунал ьної власності . При цьому зе
мельна ділянка може збільшитися , але не перевищувати у за
гальній площі 2,0 гектара. 

Продукція ,  вирощена на земельних ділянках для ведення 
особистого селянського господарства, має бути спрямована на 
власне споживання селян , що ведуть таке господарство , і лише 
її надлишки можуть бути реалізовані на ринках та через заготі 
вельні організації. Звичайно,  важко уявити ,  що , скориставшись 
усіма зазначеними можливостями набуття у власність земельних 
ділянок для ведення особистого селянського господарства, воно 
при цьому збереже свій статус п ідсобного .  У зв'язку з цим деякі 
науковці пропонують поділяти особисті селянські господарства 
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на підсобні та товарн і  1 ,  однак то варність такого виду сільсь
когосподарської діяльності суперечить вимогам Закону України 
«Про особисте селянське господарство» .  Крім того, у п .  1 65 . 1 .24 
ст. 1 65 Податкового кодексу України зазначено , що доходи від 
відчуження сільськогосподарської продукції (включаючи про 
дукцію первинного безпосередньо власником перероблення) ,  
вирощеної (виробленої) ним н а земельних ділянках, наданих 
йому в розмірах, встановлених ЗК України для ведення особи
стого селянського господарства, якщо їх розмір не було збіль
шено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної 
частки (паю),  будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибних ділянок),  ведення 
садівництва та індивідуального дачного будівництва, не вклю
чаються до загального місячного (річного) оподатковуваного до
ходу платника податку. 

Таким чином, розмір земельних ділянок, які громадяни мо
жуть використовувати для ведення особистого селянського го
сподарства,  фактично обмежений 2 гектарами .  В разі збільшен
ня площі земельної ділянки понад 2 гектари (наприклад, в ре
зультаті приєднання до господарства ділянки в розмірі земель
ної частки (паю)) ,  особисте селянське господарство набуває рис 
суб 'єкта підприємницької діяльності, а особа, що веде таке го
сподарство , має сплачувати відповідні податки .  

З прийняттям Закону « Про внесення змін до деяких зако
нодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 
(дерегуляція)» від 12 лютого 20 1 5  року2, до ст. 33 Земельного ко
дексу України та ст. ст. 5 та 7 Закону Україн и  «Про особисте се
лянське господарство» були внесені зміни ,  згідно з якими :  зе
мельні ділянки,  призначені для ведення особистого селянського 
господарства, можуть передаватися громадянами у користуван
ня юридичним особам України і використовуватися ними для 
ведення товарного сіл ьськогосподарського виробництва, фер
мерського гос подарства без зміни цільового призначення цих 
земельних ділянок. Отже,  на земельних ділянках особистого се
лянського гос подарства стає можливим здійснення підприєм-

1 Хвасенко А. А. Правове забезпечення розвитку особистих селянських го
сподарств: автореф. дис.  " .  канд. юрид. наук: 1 2.00.06. Харків, 2002. С. 5 .  

2 Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украіни щодо спро
щення умов ведення бізнесу (дерегуляція) :  Закон Украіни від 1 2 лют. 20 1 5  р.  
№ 1 9 1 -VI I I  // Офіційний вісник Украіни.  20 1 5 .  № 25. Ст. 72 1 .  
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ницької діяльності шляхом виробництва товарної сільськогос
подарської продукції. 

1 1 . 3 .  Суб'єкти та об'єкти права власності на майно 
особистого селянського господарства 

При здійсненні своєї господарської діяльності особисте се
лянське господарство використовує певне майно та працю сво
їх членів.  Згідно зі ст.6 Закону України «Про особисте селянське 
господарство» ,  до майна, яке використовується для ведення осо
бистого селянського господарства, належать земельні ділянки , 
жилі будинки , господарські будівлі та споруди , сільськогоспо
дарська техніка, інвентар та обладнання, транспортні засоби , 
сільськогосподарські та свійські тварини і птиця, бджолосім 'ї, 
багаторічні насадження , вироблена сільськогосподарська про
дукція , продукти її переробки та  інше майно,  набуте у влас
ність членами господарства в установленому законодавством 
порядку. 

У ст. 6 даного Закону наведено приблизний перелік майна, 
яке може бути використане для ведення особистого селянського 
господарства: а) рухоме майно - це сільськогосподарська тех
н іка, інвентар та обладнання,  транспортні засоби ,  сільського
сподарські та свійські тварин и  і птиця, бджолосім'ї, вироблена 
сільськогосподарська продукція та ін. ;  б) нерухоме майно - це 
земельні ділянки ,  жилі будинки, господарські будівлі та споруди, 
багаторічні насадження . При цьому спеціальним законом у ст. 7 
були сукупно закріплені земельні та органічно пов'язані з ними 
майнові та деякі інші права та обов'язки членів господарства. 

До нерухомого майна осіб , які ведуть особисте селянське го
сподарство , як правило, входить житлови й  будинок - це будівля 
капітального типу, споруджена з додержанням вимог, установ
лених законом , іншими нормативно-правовими актами ,  і при 
значена для постійного у н ій  проживан ня. Проте , як зазначає 
професор П .  Ф. Кулинич,  цільовим призначенням земельних 
ділянок для ведення особистого селянського господарства є їх 
використання ви ключно для вирощування сільськогосподарсь
кої продукції і на н их заборонене будь-яке будівництво . Від
так житловий будинок із господарськими спорудами може бути 
власністю осіб , які ведуть особисте селянське господарство , але 
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не використовуватися для ведення особистої селянської діяль
ності 1 •  Вказівка в переліку майна, яке використовується для ве
дення особистого селянського господарства, на жил і буди нки 
призводить до хибної практики будівництва на земельних ді
лянках для ведення особистого селянського господарства жит
лових будинків . Слід зазнач ити , що в науковій л ітературі вис
ловлюється також протилежна думка, що заборона будівництва 
житлових будинків на земельних ділянках, призначених для ве
дення особистого селянського господарства, без зміни цільово
го призначення земельної ділянки є правовим н ігілізмом у ді
яльності особистого селянського господарства2• З метою ство
рення більш сприятливих умов для ефективної господарської ді
яльності особистих селянських господарств вважаємо питання 
щодо можливості здійснення будівництва житлових будинків, 
господарських будівель та споруд на земельних ділянках особи
стих селянських господарств членами цих господарств потребує 
подальшого законодавчого врегулювання. 

Особливим видом майна, яке використовується для ведення 
особистого селянського господарства, є сільськогосподарські та 
свійські тварини і птиця . Правови й  режим даних об'єктів вста
новлюється ст. 1 80 ЦК України ,  де вказується, що тварини є 
особливим об 'єктом цивільних прав. На н их поширюється пра
вовий режим речі , крім випадків встановлених законом. Таким 
чином, тварини є самостійним об'єктом цивільних прав, право
вий режим якого встановлено не лише цивільним,  а й аграрним 
законодавством, спеціальним законом України «Про тваринний 
світ» від 1 3  грудня 200 1 року та іншими нормативно-правовими 
актами. 

Об'єктами тваринного світу, згідно з і  ст. З Закону України 
« Про тваринний світ» є :  дикі тварини - хордові і безхребетні в 
усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на  всіх ста
діях розвитку (ембріони , яйця ,  лялечки тощо) ,  я кі перебувають 
у стані природн ої волі ,  утримуються у напіввільних умовах чи 
в неволі ;  частин и  диких тварин (роги , шкіра тощо) ;  продукти 
життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо ) .  Слід мати на 
увазі , що до диких тварин належать види тварин,  які вин и кли 

1 Кулинич П .  Ф .  Правові проблеми охорони і використання земель сільсько
господарського призначення в Украіні :  монографія. Киів: Логос , 20 1 1 .  С.  4 1 3. 

2 Курило В. l "  Гаєвець М .  В. До питання правового регулювання відносин у 
сфері діяльності особистих селянських господарств в Украіні // Науковий віс
ник публічного та приватного права. 20 16 .  Вип .  3. С.  60. 
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шляхом природного добору і здатні самостійно жити в умовах 
екосистеми .  Сюди не належать тварини , породи яких виведені 
людиною шляхом селекції, а також твари ни,  які стали настільки 
свійськими,  що втратили здатність проживати в екосистемі са
мостійно. 

Правовий режим сільськогосподарських і свійських тварин,  
згідно з і  ст. 1 Закону України « Про тваринний світ» , визнача
ється відповідно аграрним чи цивільним законодавством , але не 
екологічним,  тобто на них не поширюється дія Закону України 
«Про тваринний сві'D> 1 . 

Закон України « Про особисте селянське господарство» не мі
стить вичерпного переліку майна, яке може використовуватись 
громадянами при веденні  такого господарства. Згідно з поло
ження ми ст. 325 ЦК України у власності особистого селянсько
го господарства може бути будь-яке майно, за винятком окре
мих видів майна, які відповідно до чинного законодавства не 
можуть йому належати . Особисте селянське господарство може 
також мати будь-я ке майно на праві користування , одержане 
внаслідок укладення договорів оренди , позички , прокату. 

Майно, яке ви користовується для ведення особистого се
лянського господарства, може бути власністю однієї особи , 
спільною частковою або спільною сумісною власністю його чле
н ів відповідно до закону. 

Право спільної часткової власності реалізується членами осо
бистого селянського господарства як співвласниками за їх зго
дою .  Сп іввласники можуть домовитися про порядок володіння 
та користування майном,  що є їх спільною частковою власністю. 
Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння 
та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка від
повідає його частці у праві спільної часткової власності . У разі 
продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник 
має переважне право перед іншими особами на її купівлю. 

Співвласник має право на виділення в натурі частини із май
на, що є у спільній частковій власності . У разі ,  коли виділення 
в натурі частки із спільного майна не допускається згідно із за
конодавством або є неможливим,  співвласник, який бажає ви 
ділення ,  має право на одержання від інших співвласників гро
шової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки . 

1 Екологічне право Украіни :  навч .  посіб. / Л .  О. Бондар, В. В .  Курзова. 
2-ге вид. ,  допов. і перероб. Харків: Бурун Книга, 2008. С. 1 44. 

2 93 



Майно , що перебуває у спільній частковій власності, може бути 
поділене в натурі за домовлен істю осіб, які ведуrь особисте се
лянське господарство. 

За ст. 368 ЦК України спільна власність двох або більше осіб 
без визначення часток кожного з н их у праві власності є спіль
ною сумісною власністю . У зазначеній власності перебувають 
майно, набуте подружжям за час шлюбу, а також майно, набуте 
в результаті спільної праці, та спільні грошові кошти членів сі
м 'ї, якщо інше не встановлено договором (законом).  

Чле н и  особистого селянського господарства як співвласни
ки майна володіють і користуються н и м  спільно , якщо інше 
не встановлене до мовленістю між н и м и .  Розпорядження май
ном , що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою 
всіх співвласників . У разі вчинення од_ним із співвласників пра
вочину щодо розпорядження спільним майном вважається , що 
він вчинений за згодою всіх співвласників, якщо інше не вста
новлено законом .  При цьому згода співвласників на вчинення 
правочину щодо розпорядження спільним майном , яки й п ід
лягає нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, 
має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена.  С пів
власники мають право уповноважити одного з них на вчинення 
правочинів щодо розпорядження спільним майном.  

Особи, які  спільно ведуrь особисте селянське господарство , 
мають право н а  виділення у натурі частки із майна, яке пере
буває в їх спільній сумісній власності , а також на поділ майна, 
яке є в їх спільній сумісній власності . У разі виділення частки 
їх майна, що є у спільній сумісній власності , або поділу такого 
майна вважається , що частки кожного із співвласників у праві 
спільної сумісної власності є рівними ,  якщо інше не встановле
но домовленістю між ними,  законом або рішенням суду. 

Згідно із змістом ст. 346 ЦК України ,  право власності на май
но для ведення особистого селянського господарства може при
п инятися у разі :  відчуження власн иком свого майна; відмови 
власника від права власності; припинення права власності на 
майно,  яке за законом не може належати даній особі; знищен
ня майна;  примусового відчуження земельних ділянок приват
ної власності , інших об 'єктів нерухомого майна, що на них роз
міщені ,  з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону; 
звернення стягнення на майно за зобов'язанням власника; рек
візи ції; конфіскації; смерті власника. Право власності може бути 
припинене і в інших випадках, установлених законодавством .  
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1 1 . 4 .  Зайнятість членів особистих селянських 
господарств та особливості їх соціального 
страхування та пенсійного забезпечення 

Правове регулювання зайнятості населення в Україні,  в тому 
числі членів особистих селянських господарств, здійснюється на 
рівні багатьох нормативних актів, зокрема Конституції України,  
Конвенцїї Міжнародної організації праці № 1 22 « Про політику 
в галузі зай нятості» від 1 5  липня 1 966 року (ратифіковано Укра
їною 1 9  червня 1 968 року), Закону України «Про зайнятість на
селення» від 5 липня 20 1 2  року та інших нормативно-правових 
актів. Заслуговує на увагу Програма сприяння зайнятості насе
лення та стимулювання створення нових робочих місць на пе
ріод до 20 1 7  року, затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 жовтня 20 1 2  року № 1 008 1 ,  в якій  визнано за 
необхідне сприяти підвищенню рівня зайнятості сільського на
селення , зокрема, шляхом : розширення можливостей реаліза
ції продукції особистих селянських господарств; удосконалення 
системи трудових відносин на підприємствах аграрного сектора 
економіки та стимулювання заінтересованості членів особистих 
селянських господарств у загальнообов'язковому державному 
соціальному страхуванні; сприяння розвитку екологічного (зе
леного) ,  сільського туризму, народних художніх промислів , ре
креаційно-туристичного підприємництва в сільській місцевості . 

У ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення»2 зайня
тість визначається як не заборонена законодавством діяльність 
осіб, пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних по
треб з метою одержання доходу (заробітної плати ) у грошовій 
або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї,  які 
здійснюють господарську діяльність або працюють у суб 'єктів 
господарювання, заснованих на їх власності , у тому числі без
оплатно .  

Згідно зі ст. 8 Закону України « Про особисте селянське го
сподарство» в редакції від 25 грудня 2008 року, члени особистих 
селянських господарств є особами ,  які забезпечують себе робо
тою самостійно і відповідно до Закону України «Про зайнятість 

1 Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулю
вання створення нових робочих місць на період до 20 1 7  року: постанова Ка
бінету Міністрів України від 1 5 жо�п. 20 1 2 р. № 1 008 // Офіційний вісник Укра
іни .  20 1 2. № 83 .  Ст. 3363. 

2 Про зайнятість населення: Закон Украіни від 5 лип .  20 1 2 р. № 5067-VI // 
Офіційний вісник Украіни. 20 1 2. № 63.  Ст. 2565. 
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населення» належать до зайнятого населення за умови , що ро
бота в цьому господарстві для них є основною. 

Сл ід зазначити, що до 13  с ічня 2009 року в аграрно му за
конодавстві був визначений  ще оди н якісний критерій ,  який 
надавав підстави для віднесення члена О С Г  до кате горії за
йнятого населення .  Так,  відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України 
«Про особисте селянське господарство» у редакції від 15 травня 
2003 року, члени ОСГ належали до категорії зайнятого населен
ня в раз і ,  якщо робота в цьому господарстві для них є основ
ною і розрахунковий м ісячний дохід на одного члена дорівнює 
або перевищує розмір мінімальної заробітної плати . Порядок ви
значення розрахункового м ісячного доходу на одного члена осо
бистого селянського господарства був затверджений постановою 
Кабінету Мін істрів Україн и від 26 грудня 200 3 року. Проте , на 
підставі Закону України « Про внесення змін до деяких закон ів 
України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на 
сферу зайнятості населення» , від 25 грудня 2008 року 1 ,  в части ні 
регулюван ня зайнятості членів ОСГ були внесені суггєві  зміни ,  
згідно з якими члени ОС Г відносяться до зайнятого населення 
за наявності єдиної умови - я кщо робота в цьому господарстві 
для них є основною . Отже , юридично зайнятими були визнані 
всі селяни ,  я кі ведуть особисте селянське господарство і не пра
цюють на підставі трудового договору, незалежно від рівня до
ходності таких господарств. 

П итання щодо визначен ня ,  в якому разі ведення особисто
го селянського господарства є основною діяльн істю для члена 
такого господарства, врегул ьовано Порядком реєстрації, пере
реєстрації безробітн их та ведення обл іку осіб, які шукають ро
боту, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Україн и від 
20 березня 20 1 3  року № 1 982 .  Так, згідно з підп.  2 п. 4 зазна
ченого Порядку ведення особистого селянського господарства 
вважається основною роботою для члена такого господарства за 
умови , що протя гом 1 2  місяців, які передували дню звернення 
до центру зайнятості , він провади в лише таку діяльність чи од
ночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим згід-

1 Про внесення змін до деяких законів Украіни щодо зменшення впли
ву світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення: Закон Украіни 
від 25 груд. 2008 р. No 799-VI // Відомості Верховноі Ради Украіни .  2009 . No 1 8 . 
Ст. 247. 

2 Про затвердження Порядку реестрації, перересстраціі безробітних та веден
ня обліку осіб,  які шукають роботу: постанова Кабінету Міністрів Украіни від 
20 берез . 20 1 3  р. № 1 98 // Офіційний вісник Украіни .  20 1 3 . No 26. Ст. 859. 
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но із ч .  І ст. 4 Закону України « Про зайнятість населення» мен
ше шести м ісяців. 

Члени  особистого селянського господарства, для яких така 
робота була основною ,  для реєстрації в державній службі зайня 
тості як безробітних повинні  подати довідку про при п и нення 
ведення особистого селянського господарства або вихід з такого 
господарства, видану сільською, селищною або міською радою 
за місцезнаходженням земельної ділянки . 

Згідно зі ст. 9 Закону України « П ро особисте селянське го
сподарство» ,  члени особистих селянських господарств беруть 
участь у загал ьнообов'язковому державному соціал ьному стра
хуванні на добровільних засадах у порядку, встановленому за
коном .  Пенсійне забезпечення членів особистих селянських го
сподарств та сплата ними страхових внесків на загальнообов'яз
кове державне пенсійне страхування здійснюються відповідно 
до законодавства про пенсійне забезпечення та загальнообов'яз
кове державне пенсійне страхування . Надання соціал ьної допо
моги членам особистого селя нського господарства здійснюється 
відповідно до закону. 

Так, відповідно до ч. І ст. І О Закону України « Про збір та об
лік єдиного внеску на загал ьнообов'язкове державне соціальне 
страхування »  від 8 липня 20 1 0  року1  члени особистих селянських 
господарств мають право на добровільну сплату єдиного внеску 
на загальнообов'язкове державне соціал ьне страхування. Добро
вільна сплата єдиного внеску забезпечить застрахован им членам 
ОСГ (залежно від вибраного виду страхування) право на пенсій
не страхування , загал ьнообов'язкове державне соціал ьне стра
хування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою 
працездатності і витратами ,  обумовленими похованням ,  від не
щасного ви падку на виробництві і професійного захворювання, 
що призвели за собою втрату працездатності. З метою набуття 
страхового стажу членам селянських господарств потрібно укла
сти договір та оформити добровільну сплату єдиного соціал ьно
го внеску. Так, забезпечити своє пенсійне майбутнє селяни мо
жуть, наприклад, шляхом укладання договору про добровіл ьну 
участь у системі  загал ьнообов'язкового державного пенсій ного 
страхування .  Страхови й стаж буде визначатися періодо м ,  за 
я кий сплачувалися внески до Пенсійного фонду. 

1 Про збір та облік єдиного внеску на загал ьнообо11'язкове держа11не соціаль
не страхунання :  Закон України 11ід 8 лип. 20 1 0 р. № 2464-VI // Офіційний віс
ник України .  20 1 0 .  № 6 1 .  Ст. 2 1 08 .  
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Згідно із Законом «Про загальнообов'язкове державне со
ціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 
року1 , члени особистого селянського господарства, які на добро
вільних засадах сплачуватимуть внески до Фонду загальнообо
в'язкового державного соціального страхування України на ви
падок безробіття, у разі припинення ведення цього господарства 
або виходу з його членів матимуть право на матеріальні виплати 
після визнання їх в установленому порядку безробітними. Тобто 
ці внески гарантують їм страховий стаж, який впливає на мате
ріальне забезпечення у випадку безробіття та соціальні послуги . 

1 1 . 5 .  Юридичні п ідстави припинення ведення особистого 
селянського господарства 

В процесі здійснення ведення особистого селянського госпо
дарства можливе його припинення, яке відбувається на підставі 
передбачених законом юридичних фактів , необхідних та достат
ніх для припинення його діяльності . Так,  відповідно до ст. 1 1  
Закону України « Про особисте селянське господарство» ведення 
особистого селянського господарства припиняється у разі :  

- рішення членів особистого селянського господарства про 
припинення його діяльності ; 

- якщо не зал ишилось жодного члена господарства або спад
коємця,  який бажає продовжити його ведення; 

- при пинення прав на земельну ділянку згідно із ЗК Укра
їни .  

Заслуговує н а  увагу класифікація юридичних п ідстав при
п и нення ведення особистого селянського господарства,  що за
пропонована професором В .  В. Носіком , яки й розподіляє їх на 
три групи :  добровільне припинення господарств; припинення з 
об'єктивних і незалежних від волі членів господарств обставин; 
примусове2• Так ,  добровільне припинення веде н ня ОСГ має 
місце в разі прийняття рішення членів особистого селянського 
господарства про припинення його діяльності. Припинення з 
об'єктивн их і незалежних від волі членів господарств обставин 

1 Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок без
робітгя: Закон Украіни від 2 берез. 2000 р. № 1 533- 1 1 1  // Офіційний вісник 
Украіни .  2000. № І З .  Ст. 505. 

2 Науково-практичний коментар до Закону Украіни «Про особисте селянське 
господарство» / за ред. В. В. Носіка. Киів: Кондор, 2004. С. 1 54. 
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відбувається , якщо не залишилось жодного члена господарства 
або спадкоємця, який бажає продовжити його ведення. У свою 
чергу, припинення прав на земельну ділянку, що тягне згідно із 
ЗК України припинення ведення ОСГ, може здійснюватися як 
в примусовому, так і в добровільному порядку. 

Шляхом визначен ня в законодавстві переліку випадків при 
пинення ведення особистого селянського господарства законо
давець вказує на потенційні можливості його при пинення та 
визначає способи такого припинення . Це дозволяє окреслити 
межі здійснення господарської діяльності членами особистих 
селянських господарств, захистити членів особистих селянських 
господарств від порушень; визначити можл ивості для добровіль
ного і примусового припинення ведення цієї діяльності . 

При добровільному припиненні діяльності особистого се
лянського господарства фізична особа або члени такого сімей 
но-родинного об'єднання , які не мають бажання вести його на 
відведеній для цієї мети земельній ділянці, приймають рішення 
про те , що вони не займатимуться виробництвом,  перероблен
ням та споживанням сільськогосподарської продукції; наданням 
послуг у сфері сільського (зеленого) туризму з використанням 
майна такого господарства. Отже , передусім діяльність особи
стих селянських господарств може припинятися на умові до
бровільності . 

У разі ,  якщо особисте селянське господарство веде одна фі
зична особа, діяльність такого господарства припиняється на 
підставі рішення ц ієї особи . Я кщо особисте селянське господар
ство здійснює свою діяльність на основі членства фізичних осіб 
у такому господарстві,  то рішен ня про припинення діяльності 
останнього приймають усі члени господарства. Я кщо ж один з 
членів особистого селянського господарства не погоджується з 
припиненням діяльності селянського господарства і бажає са
мостійно продовжувати діяльність в такому господарстві ,  то при 
позитивному вирішенні питання щодо переоформлення земель
ної ділянки на таку особу всі інші фізичні особи припиняють 
членство в особистому селянському господарстві . Остаточне рі
шення про припинення ведення особистого селянського госпо
дарства приймає особа, яка одержала земельну ділянку для ве
дення такого господарства 1 •  

1 Аграрне право: підруч . дл я  студентів вищ. навч . закл . / В .  П .  Жушман , 
В. М .  Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін . ;  за ред. В. П .  Жушмана та А. М .  Ста
тівки. Харків :  Право, 20 1 0. С. 1 67 .  
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У випадку самостійного і вільного волевиявлення про припи
нення діяльності особистого селянського господарства, фізична 
особа або член и  сімейно-родинного об'єднання подають заяву 
до сільської, селищної, м іської ради на ім'я уповноваженої осо
би ,  що здійснює облік особистих селянських господарств, з за
значен ням причини припинення особистого селянського госпо
дарства або виходу із членів особистого селянського господар
ства з особовими підписами всіх учасників, до якого додається 
відповідне рішення про припинення особистого селянського го
сподарства або вихід з нього .  

Підставою припинення ведення особистого селянського го
сподарства є також такий юридичний факт, як смерть особи чи 
осіб , що займал ися веденням особистого селянського господар
ства. У разі смерті особи веде н ня особистого селянського го
сподарства при пиняється за таких умов: а) якщо не залиш илося 
жодного члена господарства, який бажає продовжувати вести 
таке господарство ; б) якщо спадкоємці не виявляють бажання 
займатися веденням особистого селянського господарства. 

Оскільки особисте селянське господарство виникає тоді , 
коли особа у встановленому чинним законодавством порядку 
набула у власність чи користування зем ельну ділянку сільсько
господарського призначення,  то при пинення прав на таку ді
лянку з необхідністю потребує вчинення юридичних дій , по
в 'язаних з прип иненням такого господарства. Юридичні  під
стави припинення права власності на земельну ділянку пе
редбачено ст. 1 40 З К  України .  У ст. 1 4 1  ЗК України закріплено 
підстави припинення права користування земельною ділянкою. 
При цьому припинення права власності на землю та права ко
ристування земельною діля нко ю  може здійснюватися як в до
бровільному, так і в примусовому порядку. Оскільки примусове 
припинення суб'єктивних прав на землю здійснюються не з во
лі її власника або землекористувача, загальним для примусових 
підстав, що прип иняють право власності на землю та право зем
лекористування, є судовий порядок їх застосування . Так, ст. 143 
З К  України визначає вичерпний перелік випадків при пинення 
прав на земельну ділянку, у яких застосування примусу є мож
ливим , що дозволяє відмежувати їх від випадків , коли припи
нення цих права у примусовий спосіб забороняється , що є од
нією з гарантій цих прав. 

У разі при п инення веден ня особистого селянсько го госпо
дарства сільська, селищна, міська рада за м ісцем розташуван -
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ня земельно� дшянки ,  наданої для особистого селянського го
с подарства, вилучають таке господарство з обліку особистих 
селянських господарств. Після виходу із членів особистого се
лянського господарства або припинення його ведення , оформ
леного відповідно до норм чинного законодавства, органи міс
цевого самоврядуван ня відповідно до погосподарської книги 
видають громадянам - членам домогосподарства довідку, в якій 
відображається припинення ведення особистого селянського го
сподарства чи вихід з такого господарства. Спори , що виника
ють у зв'язку з прип иненням особистого селянського господар
ства, вирішуються в судовому порядку. 

1 1 . 6 .  Надання послуг у сфері сільського зеленого 
туризму як виду діяльності особи стого селянського 
господарства 

Одни м  із пріоритетних напрямів розвитку аграрного сек
тора економіки України  та сільських територій є прискорення 
розвитку та функціонування сільського зеленого туризму. Прі
оритетність розвитку сільського зеленого туризму в країні зу
мовлюється необхідністю невідкладного розв'язання соціально
економічних проблем сучасного села, головними з яких є різке 
зменшення кількості населення, зростання безробіття ,  масова 
міграція селян .  Отже , сільський зелений туризм розглядається 
як один із засобів отримання доходів сільським населенням, як 
компонент комплексного розвитку сільських територій і сільсь
кої інфраструктури, а також як оди н  із чинників стратегії по
долання бідності у сільській місцевості . 

Сучасни й  стан розвитку сільського туризму в Україн і від
значається як становлення його правових форм і пов'язаний із 
заснуванням у 1 996 році Спілки сприяння розвитку сільського 
зеленого туризму в Україні як громадської неприбуткової орга
нізації, що запровадила поняття «сільського зеленого туризму» , 
сутність якого полягала не лише у відпочинку, а й у збереженні 
(відновленні )  природного середовища та етнокультурної іден 
тичності українського селянина. 

Протягом останніх років в Україні формується розуміння 
сільського зеленого туризму як специфічного виду туризму, що 
має рекреаційний , відпочинковий , оздоровчий та/або пізнаваль
н ий характер, зосереджени й у сільській місцевості і пов'язаний 
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із наданням послуг (з тимчасового розміщення, харчування ,  ек
скурсійного забезпечення тощо ) фізичним особам шляхом ви 
користання майна, земельних ділянок та трудових ресурсів осіб , 
які займаються с ільськогосподарською діяльністю та/або про
живають у сільській м ісцевості , а також природного ,  культурно
го , етнографічного та соціального потенціалу регіону. 

Для розвитку сільського зеленого туризму в Україні є всі не
обхідні передумови : унікальна історико-етнографічна спадщина 
українських сіл ,  багаті рекреаційні ресурси ,  екологічна чистота 
сільської місцевості, відносно вільний сільський житловий фонд 
для прийому туристів та наявність вільних трудових ресурсів для 
їх обслуговування,  доступна ціна за відпочинок тощо . Сільсь
кий туризм може бути надзвичайно важливим економічним 
фактором розвитку та стабільності для сільських регіонів ,  осо
бливо тих,  де нераціонально та неможливо розвивати сільське 
госп одарство або інші види діяльності, наприклад, в гірській 
місцевості Карпат. Проте реалізація багатого потенціалу сільсь
кого зеленого туризму в Україні , його розвиток я к провідного 
виду туристичної галузі гальмується через відсутність належного 
нормативно-правового забезпечення .  

Серед нормативно-правових актів ,  які містять окремі нор
ми, присвячені становленню та розвитку суспільних відноси 
ни у сфері сільського зеленого туризму в Україні , можна на
звати : Закон України  « Про особисте селянське господарство» 
від 1 5  травня 2003 року, Закон України «Про туризм» від 15 ве
ресня 1995 року, Закон України « Про сільськогосподарську до
радчу діяльністм від 17 червня 2004 року, Закон України «Про 
зай нятість населення» від 5 ли пня 20 1 2  року, постанову Кабі
нету Міністрів України « Про затвердження Державної цільової 
програми розвитку українського села на період до 20 1 5  року» 
від 1 9  вересня 2007 року, постанову Кабінету Міністрів Укра
їни «Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового 
розміщення (проживання)» від 1 5  березня 2006 року, наказ Мі
ністерства аграрної політики та продовольства України «Про за
твердження Плану заходів Мінагрополітики України щодо роз
витку сільського зеленого туризму на період до 20 1 5  року» від 
1 8  січня 20 1 3  року. 

Аналіз наявних у системі національного законодавства нор
мативно-правових актів щодо сільського зеленого туризму свід
чить, що вони не створюють необхідної законодавчої бази для 
забезпечення його сталого розвитку, не дозволяють вирішувати 
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існуючі проблем и  щодо визначення суб'єктів права на надання 
відповідних послуг, підстав і порядку здійснення їх діяльності . 
На жаль, в країні досі не прийнятий окремий спеціальни й  за
конодавчий акт щодо регулювання організації сільського зеле
ного туризму1 •  

Спроби легалізації сільського зеленого туризму були втілені 
у розробці багатьох законопроектів:  проект Закону «Про сільсь
кий та сільський зелений туризм» ,  прийняти й в першому чи
танні постановою Верховної Ради України від 1 6  листопада 2004 
року; проекти законів «Про сільський аграрний туризм» , « Про 
аграрний туризм та агротуристичну діяльність» тощо.  Остан
нім часом у Верховну Раду внесено для розгляду законопроек
ти «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування наданих послуг у сфері сільського зеленого ту
ризму» від 4 ли пня 20 1 3  року та про внесення змін до Закону 
України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку 
сільського зеленого туризму від 2 липня 20 1 5  року. 

В умовах загальноекономічної кризи надання на законодав
чому рівні особистим селянськи м  господарствам можли вості 
надавати послуги у сфері сільського земельного туризму було 
позитивним кроком для їх подальшого розвитку та функціону
вання . Згідно зі ст. 1 Закону України « Про особисте селянське 
господарство» ,  сільський земельний туризм визначається як вид 
діяльності особистих селянських господарств, як одна з послуг з 
використанням майна особистого селянського господарства, що 
може надаватися в межах їх господарської діяльності . І оскільки 
така діяльність не відноситься до підприємницької, то фізичні 
особи , які ведуть особисте селянське господарство і надають по
слуги у сфері сіл ьського зеленого туризму, не підлягають дер
жавній реєстрації як фізичні особи - п ідприємці , а також не 
зобов'язані створювати юридичні особи . 

Специфіка діяльності особистих селянських господарств у 
сфері сільського земельного туризму полягає в тому, що її основ
н им и  об'єктами виступають: землі сільськогосподарського при
значення , які є просторовим базисом для здійснення сільського 
туризму; сільськогосподарська продукція ,  яка виробляється се
лянами і використовується для забезпечення харчування відпо-

1 Платонова Є.  О. Правові аспекти надання послуг у сфері сільського зеле
ного туризму як виду діяльності особистого селянського господарства // Елек
тронне наукове фахове видання «Порівняльно-анал ітичне право•. 20 1 7 . № І .  
С. 1 24. 
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чиваючих; сільська садиба та інше майно сільськогосподарсько
го призначення особи , яка надає такого роду послуги .  Для роз
витку сільського зеленого туризму значущи м  фактором виступає 
туристичний потенціал сільської місцевості , який може бути ви
користаний для надання таких послуг, а саме : природні , куль
турні, етнографічні, соціальні та інші ресурси .  

Основною послугою у сфері сільського зеленого туризму є 
надання туристам тимчасового проживання в умовах сільської 
садиби . Згідно з Порядком надання послуг з ти мчасового розмі
щення (проживання) , затвердженого постановою Кабінету Мі
ністрів України від 1 5  березня 2006 року No 297 1 ,  фізичні осо
би - власники або орендарі індивідуальних засобів розміщення, 
в яких за плату або безоплатно надається обмежена кількість 
місць (менш як 30),  надають послуги з тимчасового розміщен
ня (проживання) без державної реєстрації їх як суб 'єктів під
приємницької діяльності.  

На даний час діяльність сільських господарів , які не є су
б'єктами п ідприємницької діяльності і надають послуги у сфері 
сільського зеленого туризму, не підлягає ліцензуванню ,  про що 
чітко вказують норми законів України «Про туризм» та « Про 
ліцензування видів господарської діяльності» . Крім того , відпо
відно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
« Щодо скасування обов'язкової сертифікації готельних послуг 
та послуг харчування)> від 30 липня 20 1 2  року No 876 ,  готельні 
послуги та послуги харчування, що надаються суб 'єктами ту
ристичної діяльності, не підлягають обов'язковій сертифікації. 
Сертифікація послуг з тимчасового розміщення (проживання) і , 
відповідно, присвоєння категорії якості та рівня обслуговування 
сільській садибі для фізичних осіб , не зареєстрованих як під
приємці, може бути виключно добровільною2 •  

У сучасних умовах важли вого значення набуває належна пра
вова регламентація і визначення відповідної оцінки екологічної 
якості послуг сільського зеленого туризму. У 2004 році систе
ма екологічного маркування садиб була запроваджена Спілкою 
сприяння розвитку сільського зеленого туризму. Така система 

1 Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (про
живання): постанова Кабінету Міністрів України від 1 5  берез. 2006 р. № 297 // 
Офіційний вісник України .  2006. № 1 1 .  Ст. 73 1 .  

2 Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'ск
там, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (про
живання) :  постанова Кабінету Міністрів України від 29 лип.  2009 р. № 803 // 
Офіційний вісник України.  2009. № 58. Ст. 204 1 .  
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оцінювання розроблена в рамках Програми «Українська гостин
на садиба» відповідно до європейських вимог, з урахуванням 
особливостей Україн и , і визначає рівень існування та обслугову
вання туристів, внаслідок якого навколи шнє природне середо
вище зазнає мінімального впливу або навіть покращується його 
стан . Сертифікація послуг не є обов'язковою, здійснюється на 
добровільних засадах особами, що їх надають. 

Позитивн ий вплив сільського зеленого туризму на розвиток 
особистих селянських господарств полягає передусім у тому, що 
він розширює сферу зайнятості сільського населення , дає се
лянам додатковий заробіток, розширює можливості реалізації 
готових продуктів особистих селянських господарств. Надання 
послуг у сфері зеленого туризму підви щує освітній рівень селян , 
спонукає їх до поповнення своїх знань про історичні та куль
турні особливості м ісцевості, покращення рівня облаштування 
домогосподарства, розширення асортименту вирощуваної про
дукції. 

Сільський зелений туризм відіграє суттєву роль у відроджен 
ні місцевих народних звичаїв, промислів і традицій , збережен
ні історичної спадщин и  та популяризації сільськогосподарської 
праці та способу життя . Перетворення села на осередок зеле
ного туризму є поштовхом для розвитку в ньому закладів куль
тури , торгівлі , транспортної інфраструктури , поліпшення бла
гоустрою. Тому на сучасному етапі головним завданням , яке по
требує розв'язання для ефективного функціонування сільського 
зеленого туризму, є належне правове регулювання здійснення 
даної діяльності . 
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Р о з д і л  1 2  

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
КООПЕРАТИВІВ 

1 2 . 1 .  Поняття і принципи діяльності 
сільськогосподарських кооперативів 

Сучасний світ пронизаний кооперативною ідеєю , що під
тверджується красномовними фактичн и м и  дан и м и : більш ніж 
700 тисяч кооперативів , що включають 1 20 видів і різновидів , 
об 'єднують понад 40 % дорослого населення планети і надають 
більш ніж 1 00 млн робочих місць 1 •  При цьому кооперативні п ід
приємства обслуговують близько З млрд осіб - майже половину 
населення світу. Наразі в умовах глобалізації в переважній біль
шості європейських країн кооперативний сектор має важливе 
значення в національній економіці : ри нкова частка сільського
сподарських кооперативів в Ірландії складає 1 00 % ,  у Голлан
дії - 83  %, у Фінляндії - 79 %, в Італії - 55 % . Фермери С ША 
входять одразу до кількох різних сільськогосподарських коопе
ративів, що забезпечують виконання різних аграрних операцій . 
Популярність кооперативної форми ведення господарства по
яснюється перевагам и , які надає товаровиробникам сп ільна ді
ял ьність: змен шення витрат часу; збільшення фізичних мож
ливостей ;  зменшення витрат коштів . 

Спеціал ьни м  Законом України «Про с іл ьськогосподарську 
кооперацію» від 1 7  лип ня 1 997 року визначено узагальнене по
няття сільськогосподарського кооперати ву, п ід яким розумієть
ся юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними осо
бами, які є виробниками сільськогосподарської продукціі, що до
бровільно об'єдналися на основі членства для провадження спільної 
господарськоі та іншої діяльності, пов 'язаної з виробництвом, пе-

1 Осадчук Ю. М. Аналіз сучасного стану розвитку системи споживчої коопе
рації // Молодий вчений . 20 1 4. № 6 (09). С. 8- 10.  
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реробкою, зберіганням, збутом, продажем продукціі рослинництва, 
тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів 
виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього ко
оперативу, наданням ім послуг з метою задоволення економічних, 
соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. 

Кооперати вні організації представляють собою особливу 
форму господарювання,  яка суттєво відрізняється від інших та 
функціонує за власними правилами . Кв інтесенцією сутності 
кооперації, її ідейн и м ,  нормати вн им стрижнем,  навколо яко
го організується соціальна взаємодія учасників кооперати вних 
відносин та повинні будуватися відносин и кооперати вних ор
ганізацій з державою , виступають при нцип и кооперації. Ко
оперативні прин цип и розглядаються як вихідні засади законо
давчого регулюван ня кооперативних відносин, що гарантують 
реалізацію інтересів і прав кооперативів та їх членів і надають 
цілісності нормати вному комплексу, відповідно до якого здій 
снюється правове регулювання цих відносин ' . На сьогодні всес
вітньо визнаними є кооперативні принципи , закріплені 3 1 -м 
Конгресом Міжнародного кооперативного альянсу у 1 995 році. 
Відповідно до Декларації про кооперативну ідентичність осно
во положн им и кооперативним и прин ци пами сьогодення виз
нані наступні : 

1. Добровільність і відкрите членство. Кооперативи - це до
бровільні орган ізації, відкриті для всіх людей , здатних користу
ватися їхніми послугами та готових узяти на себе обов'язки чле
нів без дискримінації за  ознакою статі , соціальної, расової, по
літичної й релігійної приналежності людей . 

2. Демократичний членський контроль.  Кооперативи - це де
мократичні організації , контрольовані їхні ми членами , які бе
руть активну участь у виробленні політики й прийнятті рішень. 
Чоловіки й жінки, що працюють як виборні представники , під
звітн і членам кооперативу. У первинних кооперативах у всіх 
членів рівні права при голосуванн і (один член - один голос) , 
а кооперативи вищих рівнів також організовані відповідно до 
демократичних принцип ів . 

З. Економічна участь членів. Члени кооперативу роблять рівні 
внески й контролюють кооперативни й  капітал на основі демо
кратичних принци пів. Принаймні частина цього капіталу зви-

1 Гладкий С. О. Кооперативне законодавство УСРР 1 920-х років: ( історико
правовий підхід): автореф. дис.  " . д-ра юрид. наук: 1 2.00.0 1 .  Киів, 20 1 1 .  32 с. 
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чайна є загальною власністю кооперати ву. Члени кооперати ву 
звичайно одержують деяку компенсацію на внесені  кошти , що 
є умовою членства. 

4. Автономія та незалежність.  Кооперативи - це самостій 
ні орган ізації взаємодопомоги , контрольовані їхнім и членам и .  
Якщо вони укладають угоди з інш и м и  організація ми , у тому 
числі з урядам и ,  або залучають кап італ із зовнішніх джерел , 
вон и  роблять це на умо вах демократичного контролю з боку 
членів і п ідтримують свою кооперативну самостій ність. 

5. Освіта і підвищення кваліфікації, інформація.  Кооперати 
ви забезпечують навчання й п ідготовку своїх чле н ів ,  виборних 
представників , керівників і працівни ків, щоб ті могли робити 
ефективний внесок у розвиток своїх кооперативів. Вони інфор
мують широку громадськість - особливо молодь і неформаль
н их лідерів - про характер і користь кооперативів. 

6. Співпраця між кооперативами.  Кооперативи найбільш 
ефективно обслуговують своїх членів і зміцнюють кооператив
ний рух, працюючи на місцевому, національному, регіональному 
й м іжнародному рівнях. 

7. Сприяння громаді. Кооперативи працюють За,LІ)ІЯ сталого роз
витку своїх громад, проводячи політику, схвалену їхніми членами . 

Встановлення головних принципів кооперації на м іжнарод
ному рівні,  незважаючи на усю свою важливість, буде безре 
зультатним , якщо дані принципові засади не знайдуть своє ві
дображення у національному законодавстві і праві. Професор 
В. І. Семчи к важливе значення надавав принципу відтворення в 
кооперативному законодавстві міжнародних кооперативних прин
ципів. Дотри мання цього при нципу обrрунтовується тим ,  що 
законодавче забезпечення реалізації кооперати вних при н ци пів 
створює умови для створен ня і функціонування справжн іх ко
оперативів та їх об'єднань, для унеможливлен ня створення лже
кооперативів, які використовують кооперативну ви віску для от
рим ання надприбутку, а не задоволен ня економ ічних інтересів 
пайовиків. Відтворення в законодавстві міжнародних коопера
тивних принципів свідчить про те, що українське законодавство 
сприй має їх як такі, що сформульовані на Грунті узагальнення 
вікового досвіду м іжнародного кооперативного співтовариства, 
яке організаційно діє в рамках ООН 1 •  

1 Семчик В. І .  Принципи кооперативного права // Альманах права. Основопо
ложні принципи права як його ціннісні виміри . Київ, 20 12 .  Вип. 3. С. 32- 37. 
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Історичний досвід та практика сьогодення містить масу при
кладів переродження кооперативі в у інші форм и ,  і цей процес 
не завжди мав законни й характер. Проте даний факт не має пе
рекреслювати необхідність еволюціонування кооперативів та їх 
принципових засад діяльності в залежності від умов часу. Сфор
мувалися дві концеп ції щодо подальшого розвитку кооператив
ного руху: а) консервативна , яка передбачає законодавчу, тео
ретичну та практичну охорону тради ційної ідентичності в тому 
ви гляді , який був окреслений та затверджений М іжнародним 
кооп еративним альянсом ; б) еволюційна , прибічники якої на
полягають на тому, що життєздатність кооперативу в сучасн их 
умовах вимагає від нього відповідної адаптації, а це передбачає 
перегляд деяких кооперативн их принцип ів,  що стримують по
ступальний розвиток кооперацїї. 

Однак сл ід зазначити, що, незважаючи на теоретичні побу
дови , світова практика кооперати вного руху демонструє стій ку 
тенденцію до трансформативних перетворень. Так, починаючи з 
1 990-х років у агропромисловому секторі зарубіжних країн спо
стері галося утворення нових форм кооперативних організацій , 
відбувалася масова реструктуризація та трансформація тради
ційн их кооперати вів, котра отримала назву «кооперативної ли
хоманки» . Основна мета цих перетворень полягала в посиленні 
ринкових характеристик кооперативів, наближенні їх правового 
становища до господарських товариств. Модель сільськогоспо
дарської кооперації, побудована у вітчизняному законодавстві , 
є класичною та тяжіє до консервати вного розуміння коопера
ти вних відносин . 

1 2 . 2 .  Особливості правового становища виробничих та 
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів 

Законом Україн и  « Про сільськогосподарську кооперацію» 
проведено основну легал ьну класифікацію сільськогосподарсь
ких кооперативів на тип и та види . У ст. 3 Закону вказано, що 
за ціля м и , завданнями і характером діял ьності с ільськогоспо
дарські кооперативи поділяються на  такі ти пи :  с іл ьськогоспо
дарські виробничі та сільськогосподарські обслуговуючі . Відпо
відно до законодавства сільськогосподарський виробничий ко
операти в - це сільськогосподарськи й кооперати в ,  який утво
рюється шляхом об 'єднання фізичних осіб , які є виробникам и 
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сільськогосподарської продукції, для провадження спільної ви
робничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обо
в'язкової трудової участі з метою одержання прибутку. Сільсь
когосподарський обслуговуючий кооператив - це сільського
сподарськи й кооператив ,  що утворюється шляхом об 'єднання 
фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогоспо
дарської продукції для організації обслуговування, спрямовано
го на зменшення витрат та/або збіл ьшення доходів членів цього 
кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської 
діяльності та на захист їхніх економічних інтересів . 

Незважаючи на єдину кооперативну природу, спільність коо
перативних принципів та законодавчих засад діяльності , вироб
ничі та обслуговуючі кооперативи суттєво відрізняються між со
бою.  Законодавство України досить однозначно проводить межу 
між сільськогосподарськими виробничими (СВК) та сільського
сподарськими обслуговуючим и  кооперативами (СОК) . По-пер
ше ,  вони відрізняються основною метою діяльності : СВК має 
за мету одержання прибутку, тоді як СО К - зменшення витрат 
та/або збільшення доходів членів кооперативу. По-друге , члена
ми СВК можуть бути лише фізичні особи ,  членами СОК - як 
фізичні , так і юридичні особи .  По-третє , члени СВК зобов 'язані 
брати особисту трудову участь у діяльності кооперати ву, члени 
СОК - участь у господарській діяльності шляхом збуту про
дукції через кооператив, закупівлю техніки , користування тех
нологічними послугами кооперативу. Навіть вказані три відмін
ності дозволяють констатувати досить глибоку різницю між ана
лізованими типами сільськогосподарських кооперативів . 

Сільськогосподарськи й виробничий кооперати в об 'єднує 
лише фізичних осіб та будує свою діяльність на п ідприємниць
ких засадах. Характерною особливістю виробничих кооперати 
вів є обов'язок його членів безпосередньо працювати у цьо
му сільськогосподарському п ідприємстві . Дана ознака пояснює 
той факт, що юридичні особи не можуть входити до складу ви
робничого кооперативу, оскільки не в змозі здійснювати тру
дову участь. 

С ільськогосподарський обслуговуючий кооператив побудо
ваний за  іншою схемою . Кожен учасник цього кооперативу 
має власне господарство , в якому самостійно здійснює сільсь
когосподарську діяльність. У рамках обслуговуючого кооперати 
ву ці самостійн і господарі об 'єднують виконання лише певних 
функцій чи господарських операцій , які вигідніше здійснювати 
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спільно з іншими особами. Наприклад, потреба у закупівлі на
сіння та добрив виникає щороку у кожному господарстві. Якщо 
проводити цю закупівлю не окремо,  а спільно з іншими, то до
сягається суттєве зменшення витрат як часових, так і фінансо
вих, адже гуртова централізована купівля дозволяє набути ці ж 
матеріали за меншу ціну. Економічна вигідність сільськогоспо
дарських обслуговуючих кооперативів також полягає у їхньому 
некомерційному статусі :  такий кооператив не вимагає опла
ти своїх послуг, тобто не заробляє на своїх членах. Усі послуги 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів надаються 
по їхній собівартості . 

Відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську ко
операцію» сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи поді
ляються в залежності від виду діяльності на переробні ,  заготі
вельно-збутові , постачальницькі та інші. 

Постачальницькі кооперативи утворюються з метою закупівлі 
та постачання членам таких кооперативів засобів виробни цтва, 
матеріально-технічних ресурсів ,  необхідних для виробн ицтва 
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, виго
товлення сировини, матеріалів та постачання їх членам коопе
ративу. Постачальницькі кооперативи виступають обов'язковим 
елементом системи сільськогосподарської обслуговуючої коопе
рації, оскільки забезпечують своїх членів необхідними товара
ми ,  наприклад, засобами виробництва, добривам и ,  вапнякови
ми матеріалами,  кормами ,  нафтопродуктами ,  обладнанням,  за
пасними частинами ,  пестицидами, а також будь-яким и  іншими 
товарами ,  що необхідні для виробництва сільськогосподарської 
продукції, проводять тестування якості продукції, організовують 
поставки насіння, молодняка худоби та птиці. Постачальницькі 
кооперативи є одними з найбільш поширених у світовій прак
тиці кооперативного руху, що пояснюється відносною про
стотою, доступністю та ефективністю їхньої діяльності.  Поста
чальницький кооператив закуповує необхідні товари відповідно 
до членських заявок, як це передбачено у Примірних правилах 
внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського об
слуговуючого кооперативу, затверджених наказом Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 20 1 3  
року № 643 (далі - Примірні правила) .  Відповідно до п . 2 .4 
При мірних правил член кооперативу зобов'язується придбати 
матеріально-технічні засоби відповідно до поданої ним заявки 
та повністю за н их розрахуватися, крім випадку надання послу-
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ги в кредит. Постачал ьницький кооперати в може організовувати 
додаткові послуги для своїх членів. Напри клад, відкриття ко
операти вного магазину, організація і нди відуальної доставки то
варів до господарства члена-замовника,  здійснення пакування 
та фасування замовленої продукції у зручних форматах, органі
зація прийому електронних заявок на постачання продукції, мо
н іторинг ринку з метою п ідбору нових цікавих пропозицій для 
кожно го господарства з урахуван ня м  його специфіки , потреб 
та можливостей . Постачальницький кооператив має бути гнуч
кою та зручною структурою,  яка максимал ьно пристосовується 
до побажань своїх членів.  Правильно орган ізована робота по
стачальницького кооперативу здатна продукувати індивідуально 
розроблені пакети п ослуг для кожного свого члена, а значить 
робить кооператив максимально корисним для його учасників. 

Виробництво - це , звичайно,  центральна лан ка сільського
сподарської діяльності, однак далеко не остання. У вітчизняних 
аграріїв на поствиробничих етапах часто виникають найбільші 
проблем и ,  оскільки постає н епросте питання ви гідного збуту 
вирощеної продукції. Наразі існує розвинена мережа приватних 
заготівельників, які умисно тримають низькі ціни на закупівлю 
сільськогосподарської сирови ни , а потім реалізують її спожи ва
чам за значно вищими цінами .  У результаті оп исаних дій вироб
ник змушений продавати сировину за мін імально низьку ціну, 
що наближується до собівартості , споживач фактично оплачує 
високу комерційну надбавку за придбання сільськогосподарсь
кої продукції, а непродуктивна ланка - посередник - отримує 
невиправдано високий дохід 1 •  Відповідно до ч. З ст. 5 Закону 
України «Про с ільськогосподарську коопераці ю)> заготівель
но-збутові сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійс
нюють, зокрема, заготівлю,  зберігання, передпродажну обробку 
та продаж продукції, виробленої членами таких коо перативів, 
надають їм маркетингові послуги . Отже , дан і  кооперативи мо
жуть надавати цілий ряд послуг, однак у їхн ю назву ви несен і  
лише дві - заготівля та збут, що вирізняє ц і  послуги у якості 
основн их та обов'язкових функцій даного виду обслуговуючих 
кооперативів.  Такі кооперативи здійснюють також зберіган ня 
с іл ьськогосподарської продукції,  її сортування ,  суш ку, миття , 
розфасування, упакуван ня, транспортуван ня, укладають угоди , 

1 Григор'єва Х. А. Переробна кооперація в сільському господарстві Украіни : 
правове регулювання організаціі та діяльності:  монографія. Одеса: Юрид. літ" 
20 1 5 . с. 1 75 .  
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проводять вивчення ринку збуту, організовують рекламу вказа
ної продукції тощо. Дані послуги можна назвати допоміжними, 
оскільки вон и  мають не самостійне значення,  а сп рямовані на 
організацію якісного надання основних послуг із заготівлі та 
збуту. 

При п ідписанні угоди про господарську участь член коопе
ративу вказує , у якому об 'ємі він планує отримувати коопера
ти вні послуги , тобто скільки сільськогосподарської продукції 
він прагне збувати через кооперати в. При цьому у п . 3 .5 При
мірних правил закріплені зобов'язання члена щодо постачання 
продукції сіл ьськогосподарському коо перати ву. Запропонова
ний у При мірних правилах механізм передбачає закріплення в 
угоді про господарську участь певного відсотка від виробленої 
продукції, яку такий член зобов'язується збувати через коопе
рати в. При цьому проведена диференціація зобов'язань залежно 
від виду продукції: фруктово-овочева, зернова чи тваринниць
ка.  Такий п ідхід є ли ше одним із можл ивих,  і тому кожен ко
операти в  має право самостійн о корегувати цей механізм фор
мування зобов'язань своїх членів . Окрім описаного відсотково
го варіанта може передбачатися кількісний (у вигляді чітко за
фіксованої кількості продукції, незалежно від загального вро
жаю) та комбінований (певна частина зобов'язання фіксована, а 
інша - вираже на у відсотках) механізми розрахунку членських 
зобов'язань. У п . 2 .2 .6 Примірних правил кооперати ву теж на
дається право розробляти та встановлю вати для членів ви моги 
з дотримання певних норм при виробництві продукції з ме 
тою її відповідності стандартам якості та безпечності . Ці ви 
моги можуть регламентувати обсяги продукції в розрізі її видів, 
сортів, порядок застосування хімічних засобів захисту росл ин , 
дотримання норм та стандартів якості продукції, а також еко
логічних стандартів та вимог виробництва органічної продукції 
тощо . При цьому правл іння кооперативу може відмовити члену 
кооперативу в разі документального підтвердження невиконан
ня встановлених норм при виробництві продукції (відповідність 
встановленим вимогам , насамперед якості та безпечності ) . 

У п . 2 .2 .2 . Примірних правил пропонується здійснювати збут 
сільськогосподарської продукції на основі укладених між члена
ми та кооперативом договорів-доручень про надання послуг зі 
збуту сільськогосподарської продукції. Оформлення такого до
говору вказує : а) на роль кооперативу у відповідн их правовідно
си нах - він виступає посередни ком . Відмінн ість заготівельно-
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збутового кооперативу від комерцій ного посередника полягає в 
тому, по-перше,  що комерційн и й посередн ик є суб'є кто м  п ід
приємн ицької діяльності (ст. 295 ГК України ) , і по-друге , оплата 
послуг кооперативу здійснюється за собівартістю , а комерційно
го представника - з урахуванням його винагороди ; б)  на те ,  що 
кооператив не набуває права власності на сільськогосподарську 
продукцію, я ка передається йому членами для збуту. 

Відповідно до ст. 5 Закону Україн и  « Про сіл ьськогосподарсь
ку кооперацію» до переробних сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів належать кооперативи, які зді йснюють переробку 
сільськогосподарської сировини ,  що виробляється членами та
ких кооперативів (виробництво хлібобулочних, макаронних ви
робів , овочевих, плодово-ягідн их, м 'ясних, молочних, рибн их 
продуктів , виробів і нап івфабри катів з льону, луб'яних культур, 
л ісо - і п иломатеріалів тощо) .  Сільськогосподарські переробні 
кооперативи займають особливе «прикордонне» становище. Це 
обумовлено тим, що переробний кооператив  суттєво виділяється 
з групи обслуговуючих кооперативів завдяки своїй виробничій 
ознаці , в результаті чого він тяжіє до іншого типу сіл ьськогоспо
дарських кооперати вів, який має суттєві відмін ності в правово
му регулюванні - до виробничого кооперативу. Так, юридичній 
природі сільськогосподарського переробного кооперати ву при
таман на особли ва двоїстість: по-перше, сіл ьськогосподарський 
переробний кооператив є невід'ємною частиною обслуговуючої 
інфраструктури ,  різновидом сільськогосподарських обслуговую
чих кооперативів; по-друге,  сіл ьськогосподарськи й переробн ий 
кооператив - єдиний серед інших видів обслуговуючих, що має 
виражену виробничу характеристику. Тобто він є виробником 
сіл ьськогосподарської продукції, виробн иком «другого рівня» 1 •  
У зв'язку з наявністю виробн ичої ознаки сіл ьськогосподарсь
кий переробни й кооператив має особливості щодо регламен
тації участі член ів у його діяльності . Предметом угоди про го
сподарську участь членів є дії члена кооперативу, що полягають 
у наданні на переробку власновиробленої сільськогосподарської 
сировини ,  а також дії сільськогосподарського переробного ко
оперативу щодо переробки наданої сировини . Угода про госпо
дарську участь члена сільськогосподарського переробного ко-

1 Гайдаржи Х.А. Правове регулювання організаціі та діял ьності сільсько
господарських переробних кооперативів в Украіні :  дис. " .  канд. юрид. наук: 
1 2.00.06 . Одеса, 20 1 4. 228 с .  
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оперативу має ознаки договору про виконан ня робіт та складає 
самостійний різновид договору п ідряду • .  

У разі поєднання кількох видів діяльності (переробка, поста
чан ня , заготі вля і збут) утворюються багатофункціональні ко
оперативи . Крім того законодавством передбачено, що сільсько
господарські обслуговуючі кооперативи надають своїм членам й 
інші послуги , зокрема технологічні, транспортні ,  меліоративні ,  
ремонтні ,  будівельні , з ветеринарного обслуговування тварин і 
племінної роботи , бухгалтерського обліку і аудиту, науково-кон
сультаційного обслуговування . 

1 2 . 3 .  Умови і порядок створення сільськоrосподарськоrо 
кооперативу 

Утворення сільськогосподарського кооперативу можл и ве за 
наявності не менше трьох засновни ків. Законодавством до за
сновників та членів кооперативних організацій висуваються за
гальні та спеціальні ви моги . Так,  загальними вимогам и є до
сягнення 1 6-річного віку фізичною особою ;  юридична особа 
має бути зареєстрована у встановленому законом порядку. При 
цьому особливих вимог щодо резидентства та громадянства за
конодавець не висуває . Законом України « Про сільськогоспо
дарську кооперацію» передбачено додаткові спеціальні вимоги ,  
що висуваються до потенційних засновників та членів с ільсь
когосподарських кооперативів.  Так,  відповідно до ст. І даного 
Закону, в якій надано легальні визначення двох типів сільсько
господарських кооперативів, засновниками сільськогосподарсь
ких виробничих та обслуговуючих кооперативів мають бути ви
робни ки сільськогосподарської продукції. При цьому термін 
«виробники сільськогосподарської продукції» використовується 
у значе нні , встановленому Законом Україн и « П ро сіл ьського
сподарськи й переп ис» в ід 23 вересня 2008 року. Відповідно до 
ст. І вказаного Закону виробники сільськогосподарської продук
ції - це юридичні особи всіх організаційно-правових форм го
сподарювання та їх відокремлені  п ідрозділи ,  фізичні особи (фі
зичні особи - п ідприємці ,  домогосподарства),  які займаються 
сільськогосподарською діяльністю , передбаченою класифікацією 

1 Григор"сва Х. А. Переробна кооперація в сільському господарстві України :  
правове регулювання організації та діяльності :  монографія. Одеса: Юрид. літ" 
20 1 5 .  с. 2 1 2. 
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видів економічної діяльності , мають у володінні ,  користуванні  
або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення 
чи сільськогосподарських тварин.  Указане визначення виробни
ка сільськогосподарської продукції недосконале,  оскільки має 
ряд недоліків. Зокрема, воно не охоплює усіх можливих фак
тичних виробників сільськогосподарської продукції. Однак таке 
формулювання ключового понятгя виробника сільськогосподар
ської продукції спрощує створення сільськогосподарських коо
перативів ,  оскільки усуває процентний бар'єр, що передбачався 
раніше.  Так, вже не діє вимога про те , що членом кооперативу 
могла стати лише особа, валовий дохід якої, отриманий від ре
алізації сільськогосподарської продукції власного виробництва 
або продуктів її переробки за попередній звітний рік, переви
щував 75 відсотків від загальної суми валового доходу. 

Проблемою ,  закладеною у Законі України « Про сільського
сподарську кооперацію» , є встановлення вимог до засновни
ків та членів сільськогосподарських виробничих кооперативів. 
Справа у тому, що у визначенні виробничого кооперативу, сфор
мульованому у ст. 1 Закону, засновниками вказані виробники 
сільськогосподарської продукції, однак у ст. 1 2  Закону вказано, 
що «членами сільськогосподарського виробничого кооперативу 
можуть бути фізичні особи ,  які виявили бажання об 'єднатися 
для сп ільної виробничої діяльності на засадах обов'язкової тру
дової участі» , тобто про спеціальний статус мова не йде . Про
блемність цього питання полягає у тому, що специфіка вироб
ничого кооперативу - у його особисто-трудовому характері ді
яльності , що означає особисту працю у сільськогосподарському 
кооперативі кожного дійсного члена. У зв 'язку з цим ученими 
та практи ками ставиться під сумнів необхідність висування до 
засновників та членів сільськогосподарського виробничого коо
перативу спеціальної вимоги щодо попереднього набуття статусу 
виробника сільськогосподарської продукції. Це важливо для тих 
осіб , які не задіяні у сільському господарстві , однак бажають за
йнятися такою діяльністю у складі сільськогосподарського ви
робничого кооперативу. Такий підхід забезпечує більш широку 
соціальну базу для кооперації. 

Кооператив створюється його засновниками на добровільних 
засадах. У літературі процес заснування кооперативу поділяєть
ся на два основних етапи :  1 )  організаційний (збір ініціатором або 
ініціативною групою на добровільних засадах бажаючих створи
ти кооператив; з 'ясування ви мог кооперативного законодавства, 
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підготовка документів ; проведення установчих зборів, на яких 
слід прийняти статут кооперативу, обрати його майбутні керівні 
органи) ;  2)  реєстраційний (здійснення державної реєстрації ко
оперативу) 1 •  

На організаційному етапі відбуваються основоположні події, 
зокрема, саме в цей період активно створюється документаль
на база діяльності кооперативу. Закономірно,  що від якісного 
проходження даного етапу залежить ефективне та безконфлік
тне функціонування кооперативної організації в майбутньому. 
Процес започатковується відповідно до ч .  З ст. 7 Закону України 
«Про кооперацію» від 10 липня 2003 року прийняттям установ
чими зборами рішення про створення кооперативу, яке оформ
люється протоколом. Фактично єдина інформація , яку вима
гається внести до даного протоколу, - це дані осіб, які брали 
участь в установчих зборах. 

Головни м  установчим документом сільськогосподарського 
кооперативу є статут. Відповідно до чинного законодавства при
йняття та п ідписання будь-яких установчих документів , окрім 
статуту, на етапі до державної реєстрації кооперативу є правом , 
а не обов'язком засновників. Значення статуту при створенні 
та діяльності будь-якого кооперативу неможливо переоцінити , 
адже саме ним визначається правосуб'єктність даного коопера
тиву. Законодавець, окрім загальних при писів, що містяться в 
ЦКУ та ГКУ, визначив досить детальний перелік обов'язкових 
даних, що мають бути включені до статуту кооперативу, та ви
клав їх у ст. 8 Закону України «Про кооперацію» .  Відповідно до 
вимог даної статті статут кооперативу повинен містити такі ві 
домості : 1 )  найменування кооперативу, його тип та місцезнахо
дження ; 2) мета створення кооперативу і вичерпний перелік ви
дів його діяльності ; 3 )  склад його засновників ;  4) умови і по
рядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього ; 
5) права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу; 
6) порядок внесення змін до статуту кооперативу; 7 )  порядок 
встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами коопе
ративу та відповідальність за порушення зобов 'язань щодо їх 
сплати ; 8 )  форми участі членів кооперативу в його діял ьності ; 
9)  порядок формування , склад і компетенція органів управління 
та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття 

1 Федорович В. І .  Правові основи створення та діяльності сільськогоспо
дарських кооперативів в Україні. Львів, 1 998. С. 55. 
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ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких прийма
ється одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів 
кооперативу, які беруть участь у загальних зборах; 10) порядок 
формування, використання та розпорядження майном коопе
ративу; l l )  порядок розподілу його доходу та покриття збит
ків ; 1 2) порядок обліку і звітності у кооперативі ; 1 3 ) порядок 
реорганізацїі і ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних 
з цим майнових питань; 14) порядок скликання загальних збо
рів; 1 5 ) умови і порядок повернення паю. Водночас члени ко
оперативу мають можливість включити будь-які положення, що 
не суперечать законодавству. 

Закономірно , що від того, наскільки якісно розроблено ста
тут кооперативу, залежить і ефективність його подальшої діяль
ності. В Україні розроблено низку примірних статутів різних ко
оперативних організацій , наприклад, Примірний статут сільсь
когосподарського обслуговуючого кооперативу, затверджений 
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства Укра
їни від 2 1  травня 20 1 3  року № 3 1 5  та Примірний статут сільсь
когосподарського виробничого кооперативу, затверджений на
казом Міністерства аграрної політики та продовольства Укра
їни від 8 січня 20 1 4  року № 1 .  

Наступним за важливістю локальним нормативно-правовим 
документом, який має бути прийнятий в сільськогосподарсько
му кооперативі , є правила внутрішньогосподарської діяльності. 
Саме даним документом встановлюються механізм та способи 
реалізації положень статуту кооперативу з урахуванням особли
востей його господарської діяльності . Правила внутрішньогоспо
дарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого ко
оперативу повинні  м істити такі відомості : а) порядок організації 
надання послуг членам кооперативу відповідно до переліку видів 
його діяльності , визначеного статутом; б) вимоги стосовно до
кументального оформлення зобов'язань членів кооперативу пе
ред кооперативом щодо участі у його господарській діяльності; 
в) механізм визначення розміру додаткового паю кожного чле
на кооперативу та його сплати , загальної частки пайових вне
сків асоційованих членів у пайовому фонді кооперативу, розміру 
та нарахування кооперативних ви плат у розрізі видів діяльно
сті кооперативу; г) вимоги щодо ціноутворення та фінансових 
відносин . Зазначені правила можуть м істити й інші пов'язані 
з особливостями діяльності кооперативу положення ,  що не су
перечать вимогам законодавства. Наказом Міністерства аграр-
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ної п олітики і продовольства України від 30 жовтня 20 1 3  року 
було затверджено При м ірні правила внутрішньогосподарської 
діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. 

Окрім розробки документальної бази діяльності коо перативу 
на етапі його створення важливим питанням є формування його 
матеріальної основи . Майнові відносини в кооперативі Грунту
ються в основному на п о нятті п аю .  Для того щоб стати чле
ном кооперативу, особі  необхідно здійснити пайовий та вступ 
ний внески . За рахунок даних внесків формуються обов'язкові 
фонди кооперативу, що забезпечують його діяльність. 

На другому етапі утворення кооперати ву відбувається дер
жавна реєстрація такої юридичної особи . Процедура проведен 
ня державної реєстрації кооперати ву викл адена у Законі Укра
їни « Про державну реєстрацію юридичних осіб , ф ізичн их осіб 
- п ідприєм ців та громадських формувань» , що регулює дані 
відносини . В ідповідно до ст. 9 вказаного Закону до Єдиного 
державного реєстру вносяться окрім інших відомості про роз
м ір статутного (складеного ) капіталу (п ай ового фонду) та роз
мір частки кожного із засновни ків (учасників) юридичної осо
би ; назву орган ів управління юридичної особи ; відомості про 
кері вни ка юридичної особи , а за бажанням юридичної осо
би - також про ін ших осіб , які можуть вчиняти дії від імені 
юридичної особи ; відомості про членів керівних органів тощо .  

1 2 . 4 .  Правове регулювання майнових в ідносин 
у сільськогосподарському кооперативі 

Одни м  з найбільш дискусійн их та проблемних п итань коо
перативного права є визначення правової природи кооператив
ної власності . Конституція України закріплює такі види пра
ва власності :  державну, комунальну, приватну, власність Укра
їнського народу. Цивільни й  кодекс України теж використовує 
такий поділ права власності . Однак Господарський кодекс Укра
їни,  незважаючи на те , що він був прийнятий одночасно з Ци
вільним ,  м істить у собі  правову конструкцію колективної влас
ності . В ідповідно до ст. 93  ГКУ п ідприємством колективної 
власності визнається корпоративне або унітарне підприємство , 
що діє на основі колективної власності засновника (засновни 
ків) . Підприємствами колективної власності назван і , зокрема, 
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виробничі кооперативи. Законом України «Про кооперацію» пе
редбачено іншу модель права власності кооперативу. Відповідно 
до положень даного Закону саме кооператив є власником бу
дівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів ,  ви
готовленої продукції, доходів ,  одержаних від її реалізації та про
вадження іншої передбаченої статутом діяльності , а також ін 
шого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом . 
Володіння, користування та розпорядження майном кооперати
ву здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх 
компетенції, визначеної статутом кооперативу. Таким чином, за
гальний кооперативний закон використовує модель звичайного 
права власності юридичної особи ,  яка передбачена цивільним 
законодавством.  Кооператив як юридична особа функціонує на 
основі використання матеріально-технічної бази.  Відповідно до 
ст. 20 Закону України «Про кооперацію» для забезпечення ста
тутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його ста
тутом ,  формує пайовий , резервний ,  неподільний та спеціальний 
фонди. 

Пайовий фонд - майно кооперативу, що формується за ра
хунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих 
членів кооперативу. Пай визначається загальним кооперативним 
законом як майновий поворотний внесок члена (асоційованого 
члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який 
здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі 
грошей , майнових прав, а також земельної ділянки. Пай кожно
го члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або 
часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються 
у грошовій формі . Розмір паю члена кооперативу залежить від 
фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому чис
лі резервного і спеціального фондів , є персоніфікованими і у 
сум і визначають загальну частку кожного члена кооперативу у 
майні кооперативу. У разі виходу або виключення з кооперативу 
фізична чи юридична особа має право на одержання своєї за
гальної частки натурою ,  грішми або (за бажанням)  цінними па
перами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної 
ділянки - у натурі. Строк та інші умови одержання членом ко
оперативу своєї загальної частки встановлюються статутом ко
оперативу, при цьому строк одержання зазначеної частки не 
може перевищувати двох років,  а відлік його розпочи нається з 
1 січня року, що настає з моменту виходу або виключення з ко
оперативу. Право власності членів кооперативу - фізичних осіб 
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на свою загальну частку успадковується . Збіл ьшити свою п айову 
участь член кооперати ву може за рахунок внесення додаткового 
паю - добровільного грошового чи іншого майнового поворот
ного внеску члена (асоційованого члена) кооперативу понад пай 
у пайовому фонді кооперативу. 

Слід вказати на недолік юридич ної техніки , який п олягає у 
назві розділу 5 Закону України « Про сіл ьськогосподарську ко
операцію»,  який іменується « Право власності на п а й » ,  незва
жаючи на доведену науковцями неможливість паю п еребувати 
у власності , бути об'єктом цього речового права1 • Кооператив 
як юридична особа є власником майна, його члени втрачають 
право власності на ту частину май на, яку вони передали юри 
дичній особі .  Внаслідок внесе ння пайових внесків члени отри
мують право на майновий пай . Це не право власності (речове 
право ),  а право вимоги як оди н  з видів зобов'язального права. 
Пай не має речових ознак, він вим іряється л и ше у вартісному 
виразі і тому не може бути об'єктом права власності . 

Другим обов'язковим фондом кооперативу є неподільний 
фонд, яки й  формується за рахунок вступних внесків та відра
хувань від доходу кооперативу. Цей фонд не може бути розпо
ділений м іж членами кооперативу, крім випадків, передбачених 
законом.  П орядок відрахувань до неподільного фонду частини 
доходу визначається статутом коо перативу. Майно неподіл ьно
го фонду не п ідлягає поділу між його членами і передається за 
рішенням ліквідаційної комісії іншій кооперативній організа
ції або зараховується до доходу бюджету. При цьому у рішен 
н і  повинні бути визначені  напрями використання заз наченого 
майна. 

Кооперативний принцип утворення неподільного фонду обr
рунтовується тим ,  що мета кооперативної діял ьності - не нако
пичення коштів для їх розподілу між пайовиками , а створення 
матеріал ьної баз и  для використан ня на загальне благо усіх чле
нів кооперативу - нинішніх та майбутніх2 • 

Резервний фо нд створюється за рахунок відрахувань від до
ходу кооперати ву, перерозподілу неподільного фонду, пожертву
вань,  безповоротної фінансо вої допомоги та за рахунок інш и х  

1 Уркевич В.  Ю.  Новел и правового регулювання сільськогосподарської ко
операції в Украіні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів 
та природокористування Украіни.  20 1 3 . Вип. 1 82 ,  ч .  1 .  С.  78. 

2 Семчик В., Погребной А. Состояние и перспективЬІ развития кооператив
ного права Украинь� // Право Украинь�. 20 1 2. № 7- 8 .  С. 2 1 9. 
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не заборонених законом надходжень для покриття можливих 
втрат (збитків). 

С пеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків 
членів кооперативу та інших передбачених законом надходжень 
для забезпечення його статутної діяльності і використовується 
за рішенням органів управління кооперативу. Цільовий внесок 
- грошовий чи інший майновий внесок члена кооперативу, що 
вноситься понад пай до спеціального фонду кооперативу для за
безпечення виконання конкретних завдань кооперативу. 

Відповідно до Закону України « Про кооперацію» дохід коо
перативу формується з надходжень від господарської діяльності 
після покриття матеріальн их і прирівняних до них витрат та ви
трат на оплату праці найманих працівників. Дохід розподіляєть
ся на: сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до від
повідн их бюджетів; погашення кредитів; покриття збитків ; про
ведення відрахувань до фондів кооперативу; кооперативн і  ви
плати; ви плати на паї. Тобто частина доходу кооперативу роз
поділяється м іж його членами .  Виплати на паї - виплати ча
стини доходу кооперативу на паї члена та асоційованого члена 
кооперативу. Виплати на паї в літературі та на практиці ще на
зивають «дивіденди» або «Проценти на паї» . Розмір виплат на паї 
встановлюється рішенням загальних зборів членів кооперативу 
п ісля відрахувань обов'язкових коштів на формування і попо
внення його фондів. Виплати можуть здійснюватися у грошовій 
формі ,  товарами, цін ними паперами , а також у формі збільшен
ня паю та в інших формах, передбачених статутом кооперативу. 
Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 20 відсот
ків доходу, визначеного до розподілу. Деякі вчені вважають, що 
обмеження доходу, що підлягає розподіленню, має стосуватися 
лише обслуговуючих кооперативів ,  тому що для них це стане 
запобіжником перетворен ня у комерційну організацію. 

Кооперативні виплати - частина доходу, що розподіляєть
ся за результатами фінансового року між членами кооперативу 
пропорційно їх участі в господарській діяльності кооперативу у 
порядку, визначеному рішенням вищого органу управління ко
оперативу. В юридичній літературі пропонується називати такі 
ви плати кооперативним и  доплатами , щоб відобразити сповна 
їх сутність. 

Норма-дефініція кооперативних виплат не поширюється на 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи ,  тому що коо
перативні ви плати у даних організаціях розуміються по-іншому. 
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Кооперативні виплати у сільськогосподарському обслуговуючо
му кооперативі - це повернення членам кооперативу частини 
попередньо надлишково сплаченої вартості наданих кооперати 
вом послуг відносно їх фактичної вартості, що розподіляється за 
результатами фінансового року між його членами . Цей механізм 
спрямований на забезпечення надання послуг членам коопера
тиву по найбільш оптимальній ціні . У процесі своєї діяльності 
член кооперативу користується послугами свого кооперативу та 
оплачує їх. Правління кооперативу самостій но встановлює ціни 
на дані послуги , виходячи з приблизних розрахунків щодо їх 
вартості. Однак по завершенні фінансового року відбувається 
кінцеве п ідбиття п ідсумків та вирахування фактичної собівар
тості наданих послуг. У випадку, якщо встановлені ціни не змо
жуть покрити собівартість, то члени повинні самостійно від
шкодовувати збитки , сплачуючи додаткові внески у разі браку 
сформованих резервів. Через це кооператив веде облік не тільки 
внесків, а й сплачених кожним членом коштів за користуван
ня послугами .  Якщо ж виявилося,  що встановлена ціна на по
слуги була вищою, ніж її собівартість, то сума, яка перевищує 
витрати , за рішенням загальних зборів членів кооперативу роз
поділяється м-іж членами у вигляді кооперативних ви плат• .  

У зв'язку з ти м ,  що кооперативні ви плати у сільськогоспо
дарських кооперативах не мають характеру оплати праці чи ко
мерційного прибутку, вони не враховуються при обчисленні  суми 
податку на доходи ф ізичних осіб . Так,  згідно зі п ідп . 165 . 1 .48 
П КУ кооперативні виплати члену виробничого сільськогоспо
дарського кооперативу, а також кошти , що повертаються члену 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу внасл ідок 
надлишково сплаченої ним вартості послуг, наданих коопера
тивом , до загального м ісячного (річного)  оподатковуваного до
ходу платника податку не включаються . 

1 Соколова А. М .  Національний кооперативний рух в економіці ринкового 
типу: стан та перспективи розвитку: апгореф. дис . . . .  канд. екон. наук: 08.00.03 . 
Полтава, 20 1 1 .  20 с .  
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1 2  . 5 .  Загальні засади системи управління 
сільськогосподарським кооперативом 

Система управління кооперативної організаціі підпоряд
ковується головному принципу - демократії та самовряду
вання .  Внасл ідок оновлення кооперативного законодавства 
Украіни  норми,  що складають правовий  інститут управління 
кооперативом ,  концентруються в загал ьному Законі Украін и  
« Про кооперацію» .  Саме положенням и  даного законодавчо 
го акта змальовано систему органів управління та контролю 
стандартного кооперативу. До відповідних органів віднесені : 
загальні збори , ви конавчі органи , спостережна рада та реві
зійна ком ісія . 

Загальні збори - це вищий орган управл іння кооперативу, 
компетенція якого визначається статутом кооперативу. Основ
ні повноваження прямо закріплені в ч . 2 ст. 1 5  Закону Укра
іни  « Про кооперацію» . Відповідно до ціл ьового спрямування 
іх можна класифікувати на установчі, що формують основні 
підвалини  створення та діяльності кооперативу, та поточні, що 
забезпечують вирішення питань, які виникають вже в процесі 
функціонування кооперативу. Якщо проанал ізувати усі повно
важення загальних зборів ком плексно , то їх можна представи
ти в такій системі: 1 )  установчі повноваження організаційного 
характеру (затвердження статуту кооперативу; утворення ор
ганів управління та органів контролю за діяльністю коопера
тиву, інших органів ; прийняття рішень про реорганізацію та 
ліквідацію кооперативу) ; 2) установчі повноваження майнового 
характеру (затвердження порядку розподілу доходу кооперати
ву; визначення розміру вступного і членського внесків,  паїв; 
визначення розмірів,  порядку формування та використання 
фондів кооперативу) ; 3 )  поточні повноваження організаційного 
характеру (заслуховування звітів органів управління та кон
тролю ; затвердження рішення голови чи правління про при
йняття нових членів та припинення членства; утворення спе
ціальних комісій із залученням як консультантів найманих 
працівників ; прийняття рішень про вступ кооперативу до ко
оперативних об'єднань) ; 4) поточні повноваження майнового 
характеру (визначення розмірів оплати праці голови управ
ління ,  членів ревізійної комісії , а також кошторису на утри 
мання апарату органів управління та органів контролю за ді 
яльністю кооперативу; затверджен ня річного звіту та балансу 
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коо перативу; прийняття рішень щодо володіння , користування 
та розпорядження майном ) 1 •  

Хоча кожен член кооперативу має своїм правом та одночасно 
обов'язком брати участь у діяльності загальних зборів особисто, 
Законом передбачена можливість застосування механізму скли 
кання зборів уповно важен их, тобто представни ків членів к о 
о перативу. 

Виконавчі органи. У зв'язку з тим ,  що загальні збори функ
ціонують лише періодично , виникає потреба у створенн і постій
но діючого управлінського органу кооперативу, що має загальну 
назву - виконавч и й  орган. С исте ма виконавчих органів коопе
ративу може бути максимально простою і складатись із одно
го голови , а може бути розгалуженою й об'єднувати кілька ор
ган ів : голову, правління ,  виконавчого директора, дирекці ю .  Така 
варіати вність у побудові виконавчих органів виправдана потре 
бам и практики : в залежності від ч исельності, територіального 
розміщення, різновиду діяльності коо ператив самостійно фор
мує структуру своїх виконавчих органів, орієнтуючись на влас
ні особливості . 

У коо перат.иві , до с кладу я кого входить менше ніж 1 0  чле
нів,  обирається л ише голова кооперативу. Члени правління та 
голова кооперативу обираються загальними зборами членів ко
оперативу на строк, визначений статутом ,  але не більше ніж на 
п 'ять років. 

Окремою фігурою в системі  виконавчих органів кооперати 
ву стоїть виконавчий директор, що наймається правлінням для 
о перати вного управління діяльністю кооперативу. Оскільки ви
конавчи й  директор обов'язково не повинен бути членом ко 
оперативу, він відноситься до категорії найманих працівників. 
Для обслуговуючих кооперативів призначення виконавчого ди
ректора є доцільним кроком з огляду на те , що організація на
дан ня послуг вимагає кваліфікованого керівництва на постій
ній основі, а члени виконавчого органу, окрім адміністрування 
в коо перативі,  як правило,  ведуть виробництво у власн их го 
сподарствах. 

Спостережна рада - це особливий орган, повноваження 
якого не висвітле ні в Законі  України « Про кооперацію»,  про
те вказана мета його створення : контроль за додержанням ста-

1 Григор'єва Х. А. Переробна кооперація в сільському господарстві України :  
правове регулювання організації та діяльності :  монографія . Одеса: Юрид. літ. ,  
20 1 5 .  с. 95. 
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туту кооперативу та за діяльністю ви конавчого органу управ
ління . Спостережна рада може утворюватися у кооперативі,  в 
якому кількість членів перевищує 50 осіб . Спостережна рада ко
оперативу обирається із числа членів кооперативу на загальних 
зборах кооперативу у кількості 3- 5 чоловік. 

Контроль за фінансово -господарською діяльністю в коопе
ративі здійснює або колегіальний орган - ревізійна комісія , або 
одноособовий - ревізор. Закон встановлює імперативним кри
терієм , що впливає на вибір однієї з вказаних форм, чисельність 
членів кооперативу: якщо у кооперативі до 10 членів - ревізор, 
а якщо більше 10 - ревізійна комісія .  У ст. 18 Закону України 
«Про кооперацію» закріплено основні права ревізійної комісії 
(ревізора) : проводити перевірки за власною ініціативою; ви
магати будь-які матеріали , бухгалтерські та інші документи , а 
також пояснення від посадових осіб. Загальний кооперативний 
закон досить лаконічно регулює функціонування такого органу, 
як ревізійна комісія , зокрема, не вказано кількість членів, що 
входять до її складу, відсутній розгорнутий перелік повноважень 
тощо. 

Гармонічна управлінська система кооперативу є запорукою 
його усп ішного поступального розвитку. У законодавстві за
кріплені наступні основні організаційно-правові засоби забез
печення законності управління в кооперативах • :  

1 )  Демократичне обрання органів т а  посадових осіб коопера 
тиву. Учасники загальних зборів спільно створюють кожен ор
ган , формують його персональний склад та наділяють його від
повідними повноваженнями .  У такий спосіб члени визнаються 
джерелом влади в кооперативі, що ставить первинний бар'єр 
для зловживань виборних органів .  Додатковими гарантіями ,  що 
органічно пов'язані із зазначеною демократичністю обрання ,  
є строковість повноважень органів та  посадових осіб, а також 
встановлена можливість дострокового припинення їхніх повно
важень загальними зборами .  

2)  Особлива система прийняття управлінських рішень  
«один член - один голос» як реалізація одного з фундаменталь
них принципів кооперативних організацій, що якісно відрізняє 
їх від інших форм господарювання. Суть її полягає в тому, що 
усі члени кооперативу рівні у своїх управлінських правах, тобто 

1 Гайдаржи Х. А. Орrанизационно-правовЬІе средства обеспечения законно
сти в сельскохозяйственнЬІх перерабаТЬІвающих кооперативах // Legea si viata. 
20 1 3 .  № 9/2 (26 1 ) . с. 1 0 1 - 1 04. 
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мають лише по одному голосу, незалежно від розміру внесено
го ним и паю або обсягу участі в господарській діяльності ко
оперативу (кількості сировини, що поставляється на переробку, 
її якості тощо ) .  При цьому асоційовані члени, що виступають 
як інвестори , не беруть безпосередньої участі в управлінні ко
о перативом та користуються лише правом дорадчого голосу. 

3)  Відповідність управлінських рішень вимогам нормативно
правових актів усіх рівнів: законам ,  п ідзаконним та локальним 
нормативно-правовим актам . 

4) Поєднання самоуправління та професійного менеджменту, 
тобто досягнення гармонійної співпраці виборних кооператив
них органів та призначених професійних управлінців ,  що для 
кооперативу є важл ивим життєзабезпечуючим фактором ,  адже 
технологічний процес повинен супроводжуватися кваліфікова
ним персоналом, а члени кооперативу, які фактично є окреми
ми товаровиробниками , мають зосереджуватися на власних го
сподарствах. 

5)  Законність у кооперативі забезпечується налагодженою 
системою контролю та нагляду. Єдиний орган кооперативу, 
який не звітує та не є підконтрольним ,  - це загальні збори .  

6) Передбачення у внутрішніх локальних нормативно-пра
вових актах системи санкцій за порушення встановлених правил 
та обов 'язків. 

1 2  . 6 .  Законодавчі вимоги щодо реорганізації та ліквідації 
сільськогосподарського кооперативу 

Відповідно до ЦКУ шляхами при пинення діяльності коопе
рати вів як юридичних осіб є ліквідація та реорганізація . Закон 
України « Про коо перацію» в ст. 29 встановлює, що кооператив 
ліквідується або за рішенням загал ьних зборів членів коопе
ративу (або уповноважених), або за рішенням суду. Такий по
діл дає право науковцям розрізняти добровільну та примусову 
ліквідацію кооперативу. Стосовно добровільного способу в ч . 1 
ст. 1 1 0 ЦКУ зазначається , що юридична особа лікв ідується за 
рішенням її учасників або органу юридичної особи , уповнова
женого на це установчими документами ,  в тому числі у зв'язку 
із закінченням строку, на який було створено юридичну осо
бу, досягненням мети , для якої її створено, а також в інших 
випадках,  передбачених установчим и  документам и . Проте ко-
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оператив,  створений як тимчасовий , рішенням загальних зборів 
може бути перетворений у постійни й .  Для цього досить внести 
лише відповідні зміни до статуту кооперативу у встановленому 
порядку. Мета створення, яка декларується в статуті кооперати 
ву, тісно пов'язана зі строком ,  на який даний кооператив засно
вується: мета створення кооперативу мо.же бути співвіднесена з 
певними строковими рамками ,  а мо.же бути звільнена від н их. 

Закон України «Про кооперацію» не розкриває випадки лік
відації кооперативу за рішенням суду, тому є потреба звернення 
до загального цивільного законодавства, за яким юридична осо 
ба примусово ліквідується за рішенням суду через допущені при 
її створенні порушення , які неможливо усунути , чи в інших ви
падках, встановлених законом . 

Існують деякі специфічні правові пробл е м и ,  що п остають 
при припиненні кооперативних організацій . Так,  однією з п ід
став примусової ліквідації сіл ьськогосподарського кооперативу 
в науці називають зменшення кількості членів даного кооперати 
ву нижче за встановлений законом мінімум , тобто я кщо їх кіль
кість стає меншою , н і.ж троє . Законодавчих поло.жень, я кі б ре 
гулювали таку ситуацію , не передбачено. Було б доцільно в за
конодавстві закріпити норму, яка б зобов'язувала кооперативи 
протягом двох років поновити кількість членів до встановленої 
законом мін імальної кількості . За цей час відповідно до закону 
кооперати в розраховується з вибувш и м  членом або його спад
коємцями та реально мо.же залучити нових членів. 

У ч .  З ст. 1 1 0 Ц КУ передбачається, що у випадку, якщо вар
тість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення 
вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії , 
встановлені законом про відновлення платоспроможності або 
визнання банкрутом. Постає п итан ня можл и вості застосування 
даних процедур стосовно кооперативів. Хоча пря мого обмежен
ня немає , дане положення не можна застосувати до сіл ьського
сподарських обслуговуючих кооперативів у зв'язку з наступним .  
Законом України « П ро відновлення платоспроможності борж
ника або визнання й о го банкрутом» від 1 4  травня 1 992 року у 
ст. l надається звужене поняття боржника, п ід  яким розумієть
ся «юридична особа - суб'єкт підприємницькоі діяльності або фі
зична особа за зобов'язан ням и ,  які виникли у фізи чної особи 
у зв'язку з і  здійсненням нею п ідприємницької діял ьності , н е 
спроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зо
бов'язання після настання встановленого строку їх виконання ,  
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я кі підтверджен і  судовим рішенням , що набрало законної сили, 
та постановою про відкриття виконавчого провадження , якщо 
інше не передбачено цим Законом».  Відповідно до ч. 5 ст. 23 За
кону України « Про кооперацію» виробничі кооперативи прова
дять господарську діяльність з метою одержання прибутку, тоб
то є суб'єктами підприємницької діяльності , тоді як інші коопе
ративи надають послуги своїм членам , не маючи на меті одер
жання прибутку. Отже , положення ст. 86 вказаного Закону, яка 
носить назву «Особливості банкрутства сільськогосподарських 
підприємств» , як і інших норм цього Закону, не розповсюджу
ються на обслуговуючі кооперативи. 

Порядок ліквідації кооперативу в загальних рисах окресле
ний у Законі України «Про кооперацію» .  Л іквідація кооперати
ву здійснюється комісією,  призначеною органом, який прийняв 
рішення про його ліквідацію . Цим же органом визначається по
рядок діяльності ліквідаційної комісії. З дня призначення л ік
відаційної комісії до неї переходять повноваження з управління 
кооперативом . Ліквідаційна комісія зобов'язана провести ро
боту, пов'язану із стягненням дебіторської заборгованості ко
оперативу і виявлен ням претензій кредиторів (з повідомленням 
останніх про ліквідацію кооперативу), встановити порядок і 
строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення пре
тензій кредиторами , який не може бути меншим ніж два міся
ці з дня публікації інформації про ліквідацію кооперативу. Л ік
відаційна комісія проводить ліквідацію кооперативу у порядку, 
встановленому законом , зокрема, дані відносини врегульовані 
ст. ст. 1 1 1 - 1 1 2 ЦКУ. 

Невід'ємною складовою ліквідаційної процедури є питання 
розподілу майна. Майно кооперативу, що залишилося п ісля за
доволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат 
членам кооперативу паїв та виплат на  паї, кооперативн их ви
плат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об 'єднанням, 
членом якого він є ,  розподіляється між членами кооперативу у 
порядку, визначеному статутом.  

Кооператив може припинити свою діяльність також у поряд
ку реорганізації, що теж має свої характерні особливості . Згідно 
зі ст. 28 Закону України « Про кооперацію» реорганізація (злит
тя , приєднання , поділ , виділення , перетворення) кооперативу 
відбувається за рішенням загал ьних зборів членів кооперати ву 
у порядку, визначеному законодавством та статутом коопера
тиву. У разі реорганізації права та обов'язки кооперативу пе-
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реходять до його правонаступ ників.  На відміну від загального 
кооперативного закону, у спеціальному - Законі України « Про 
сільськогосподарську кооперацію» передбачено деякі спеціаль
ні норми стосовно реорганізації кооперативів. Так, у ст. 1 1  да
ного Закону України зазначено , що «за рішенням загальних 
зборів сільськогосподарський обслуговуючий кооператив може 
бути реорганізовано лише в інший с ільськогосподарський об
слуговуючий кооператив,  а кооперативне об'єднання - в інше 
кооперативне об'єднання» . Такий припис тягне за собою ряд 
правових наслідків . По-перше , сільськогосподарський обслуго
вуючий кооператив не може бути реорганізований шляхом пере
творення, що передбачає зміну орган ізаційно-правової форми .  
Тобто різновиди сільськогосподарського обслуговуючого коопе
ративу можуть реорганізовуватися один в одного (переробний, 
заготівельно-збутови й ,  постачальницький ,  багатофункціональ
ний тощо) .  З наведеного випливає , що у випадку виникнення 
необхідності перетворення обслуговуючого кооперативу, на
приклад, у господарське товариство чи навіть у сільськогоспо
дарський виробничий кооператив ,  єдиним можливим шляхом 
реалізації такого плану є двоступенева процедура: спочатку лік
відація існуючого сільськогосподарського обслуговуючого коо
перативу, потім - створення нової юридичної особи в потрібній 
організаційно-правовій формі .  По-друге , з формулювання змі
сту статті випливає ,  що в результаті реорганізації створюється 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив в одному чис
лі. Буквальне тлумачення норми Закону дозволяє зробити вис
новок щодо обмеження можливих видів реорганізації не лише 
відносно перетворення, а й стосовно поділу та виділу, оскіль
ки у результаті їх проведення утворюється , як мінімум, дві нові 
юридичні особи . Тож, керуючись дослівним тлумаченням норми 
Закону, можна стверджувати ,  що реорганізація сільськогоспо
дарського обслуговуючого кооперативу може відбуватись лише 
шляхом злиття і приєднання, що завершуються створенням од
нієї юридичної особи 1 •  

1 Гайдаржи Х.  А .  Правові особливості реорганізаціі сільськогосподарського 
переробного кооперативу // Часопис Київського університету права. 20 1 3 . № 2.  
С. 269- 272. 
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Розділ 1 3 

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВЕДЕННЯ РОСЛИННИЦТВА 

1 3 . 1 .  Юридичні засади зайняття рослинництвом 
у сільському господарстві 

На початку незалежності України стан рослинництва і тва
ринництва оціню вався фахівцями приблизно на однаковому 
рівні, проте на сьогодні рослинництво розвивається виперед
жаючими темпами.  Це пояснюється сукупністю факторів, серед 
яких одним з основних є наявність великої кількості родючих 
земель, придатних для ведення різних видів рослинництва. Тра
диційним для вітчизняного сільського господарства є вирощу
вання зернових, технічних та кормових культур, а також ово
чівництво , садівництво , хмелярство , цукробуряківництво , вино
градарство , льонарство , ягідництво , грибництво та інші. С при
ятливі по годно-кліматичні умови для ведення рослинництва 
сформовані практично по всій території держави ,  що забезпе
чує можливість інтенсивного розвитку сільського господарства 
у цьому напрямку. 

Вітчизняне законодавство не надає визначення поняттю рос
линництва, тому для його дефініції варто звернутися до науко
вої літератури.  Так,  професор В . М .  Єрмоленко пропонує під 
росл инництвом розуміти галузь сільськогосподарського вироб
ництва, яка Грунтується на вирощуванні культурних сільського
сподарських рослин з метою одержання продуктів харчування і 
сирови ни для переробної промисловості 1 •  В аграрному законо
давстві України діє велика кількість законів та підзаконних нор
мативно-правових актів, які регулюють відносини у різних сфе-

1 Аграрне право Украіни :  підручник / В. М .  Єрмоленко , О. В. Гафурова, 
М. В .  Гребенюк та ін. ;  за заг. ред. В. М.  Єрмоленка. Київ: Юрінком І нтер, 20 10 .  
с. 3 1 1 .  
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рах рослинництва, однак єди ного законодавчого акта, що ре 
гулював би загальні засади здійснення господарської діяльності 
у рослинництві, не прийнято . Серед спеціальних законів мож
на назвати такі як Закон України « Про зерно та ринок зерна» , 
Закон України « Про державне регулювання виробництва і ре
алізації цукру» , « Про виноград та виноградне вино», « Про охо
рону прав на сорти рослин» , « Про насіння та садивний мате
ріал»,  « Про захист рослин»,  « Про пестициди та агрохімікати» 
тощо . Положення цих та інших законодавчих актів у сфері ве
дення рослинництва будуть детальніше розглянуті у наступ них 
підрозділах. 

Здійснення ефективного та високопродуктивного рослин
ництва прямо залежить від дотримання землекористувачем аг
ротехнічних правил, зокрема, вимог щодо проведення науково 
обГрунтованої сівозміни , тобто чергування сільськогосподарсь
ких культур і парів у часі і на території або тільки в часі. Про
ведення правильної сівозміни дозволяє забезпечувати стабільно 
високі врожаї та не понижувати родючість Грунтів на земельній 
ділянці , що використовується. Чергування сільськогосподарсь
ких культур є однією з основних екологічних вимог охорони зе
мель від негативних наслідків антропогенної діяльності . У ба
гатьох зарубіжних країнах правила сівозміни закріплені на рівні 
законодавства, а їх дотримання забезпечується примусовою си
лою держави . Законодавчі засади проведення сівозмін в Україні 
не уніфіковані та ще потребують свого удосконалення. У 2009 
році був прийнятий Закон України « Про внесення змін до де
яких законодавчих актів України щодо збереження родючості 
Грунтів» , яки м  було доповнено Земельний кодекс вимогою про 
те , що земельні ділянки сільськогосподарського призначен 
ня для ведення товарного сільськогосподарського виробницт
ва мають використовуватися відповідно до розроблених та за
тверджених в установленому порядку проектів землеустрою,  що 
забезпечують еколого-економічне обrрунтування сівозм іни та 
впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель. 
При цьому передбачався перехідний період, а саме: на період до 
1 січня 20 1 5  року ця вимога поширювалася лише на тих влас
ників та користувачів, які використовували земельні ділянки за
гальною площею більш як 1 00 гектарів . Однак Законом Укра
їни <( Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 1 2  лю
того 20 1 5  року передбачені вимоги щодо обов'язковості роз-

3 3 2  



робки та затвердження відповідних проектів сівозмін було ска
совано.  Наразі ці правовідносин врегульовані Законом України 
« Про землеустрій» від 22 травня 2003 року, у якому зазначається, 
що проекти землеустрою, які забезпечують еколого-економічне 
обrрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляють
ся за заявою землевласників або землекористувачів з метою ор
ганізації сільськогосподарського виробництва і впорядкування 
сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та земле 
користувань для ефективного ведення сільськогосподарського 
виробництва, раціонального використання та охорони земель, 
створення сприятливого екологічного середовища і покращення 
природних ландшафтів. 

Проекти землеустрою,  що забезпечують еколого-економічне 
обrрунтування сівозміни та впорядкування угідь, визначають: 
а) розміщення виробничих будівель і споруд; б) організацію 
землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни , ви
ходячи з екологічних та економічних умов ,  формування ін
женерної та соціальної інфраструктури;  в )  визначення типів і 
видів сівозміни з урахуванням спеціалізації сільськогосподарсь
кого виробництва; г) складання схем чергування сільськогоспо
дарських культур у сівозміні ;  r) проектування полів сівозміни;  
д) розробку плану переходу до прийнятної сівозміни ;  е )  пере
несення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозмі
ни.  Порядок розробки проектів землеустрою ,  що забезпечують 
еколого-економічне обrрунтування сівозміни та впорядкування 
угідь затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 
2 листопада 20 1 1  року. Проекти землеустрою,  що забезпечують 
еколого-економічне обrрунтування сівозміни та впорядкуван
ня угідь, розробляються на підставі укладених договорів м іж 
замовникам и документації із землеустрою та її розробниками .  
Під час розробки проекту землеустрою обов'язково використо
вуються Нормативи оптимального співвідношення культур у сі
возмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, за
тверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 1  лютого 
20 1 0  року. 

У ст. 2 1 1  ЗКУ передбачено, що громадяни та юридичні особи 
несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідаль
ність відповідно до законодавства за відхилення від затвердже
н их в установленому порядку проектів землеустрою, а також за 
ви користання земельних ділянок сільськогосподарського при 
значення для ведення товарного сільськогосподарського вироб-
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ництва без затверджених у випадках, визначених законом, про
ектів землеустрою , що забезпечують еколого-економіч не обг
рунтування сівозміни та впорядкування угідь. 

1 3 . 2 .  Правові засади виробни цтва, зберігання 
та реалізації зерна 

Україна є визнаним у всьому світі виробником та експорте
ром зерна. У 20 І О році Україна приєдналася до Кон венції про 
торгівлю зерном від 1 995 року. Крім того правовідносин и ,  що 
складаються під час його виробництва, зберігання та реалізації, 
регламентуються спеціальним законодавством ,  основою якого 
виступає Закон України « Про зерно та ринок зерна» від 4 липня 
2002 року. Відповідно до положень даного Закону виробництво 
зерна - це діяльність сільськогосподарських товаровиробників,  
що пов'язана з вирощуванням зерна, забезпеченням внутрішніх 
потреб України у насіннєвому матеріалі ,  зерні для продоволь
чих, фуражних та технічних цілей , поліпшенням його якості , 
створенням експортного потенціалу ринку зерна, а також га
рантуванням продовольчої безпеки держави за рахунок розвит
ку власного зернового господарства. Для глибшого розуміння 
даного визначення слід вказати , що законодавець розуміє під 
зерном плоди зернових, зернобобових та олійних культур. Зер
но поділяється у залежності від свого призначення на такі різ
новиди : а) продовольче - зерно, що використовується для пе
реробки та виготовлення харчових продуктів ; б)  зерно технічно
го призначення - зерно , що призначене для промислової пе
реробки на інші продукти (спирт, крохмаль, медичні препарати 
тощо);  в) зерно фуражне - зерно групи фуражних та інших зер
нових культур, призначене для годівлі худоби та птиці ; в)  зерно 
насіннєве - зерно , призначене для подальшої сівби .  

Стратегічна важливість зернових культур як об'єкта ринко
вих відноси н  в Україні та за її межами обумовлює законодавче 
регулювання ринку зерна - системи товарно-гро шових відно
син, що виникають між його суб'єктами в процесі виробницт
ва, зберігання, торгівлі та використання зерна на засадах віль
ної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна та 
визначення цін, а також державного контролю за його якістю 
та зберігання м .  Суб'єктами ринку зерна є: а) суб 'єкти вироб
ни цтва зерна; б )  суб'єкти зберігання зерна; в)  Аграрний фонд 
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та ін ші суб 'єкти державн их заставних закупівель зерна та дер
жавної аграрної інтервенції; г) акредитовані біржі; І') Аграрний 
страховий пул ,  створений відповідно до Закону України « Про 
особливості страхування сільськогосподарської продукції з дер
жавною підтримкою»; д) Гарантійний фонд; е) інші суб'єкти го
сподарювання, які діють на ринку зерна. 

Суб'єктами виробн ицтва зерна є власники,  орендарі та ко
ристувачі земельних ділянок,  які використовують їх для ви
робництва зерна. Суб'єктами зберігання зерна є :  зернові скла
ди (елеватори ,  хлібн і  бази ,  хлібоприймальні, борошномельні і 
комбікормові підприємства) ,  суб'єкти виробництва зерна, які 
зберігають його у власних або орендованих зерносховищах, та 
інші суб'єкти господарювання, які беруть участь у процесі збе
рігання зерна. Суб 'єкти зберігання зерна відповідно до укладе
н их договорів складського зберігання із суб 'єктами ринку зер
на гарантують забезпечення якості та дотримання нормативів 
природних втрат зерна протягом терміну його зберігання . При 
цьому зерновий склад є складом загального користування і зо
бов'язаний приймати на зберігання зерно від будь-якої особи .  
При прийманні зерна н а  зберігання зерновий склад зобов'яза
ний здійснити аналіз його якості . Питання укладення договору 
та видачі складських документів врегульовані постановою Ка
бінету М ін істрів України « Про затвердження Порядку випуску 
бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу 
зерновим складам та типового договору складського зберігання 
зерна» від 1 1  квітня 2003 року. У договорі зберігання зазвичай 
вказується конкретн ий строк, на який передається зерно ,  од
нак право мірним буде також строк зберігання зерна, визначе
н ий моментом пред'явлення власником зерна вимоги про його 
повернення. Зерновий склад на підтвердження прийняття зер
на видає оди н  із таких документів :  а) подвійне складське сві 
доцтво ; б) просте складське свідоцтво ; в) складську квитанцію . 
Обов'язком суб 'єктів зберігання зерна також є здійснення де 
кларуван ня зерна, тобто визначення обсягів зерна, що знахо 
диться на зберіганні чи зберігається у власних або орендованих 
зерносховищах. Порядок декларування зерна визначається по
становою Кабінету М іністрів України від 12 грудня 2002 року. 

Систему гарантування виконання зобов'язань за складсь
кими документами на зерно формує діяльність суб 'єктів ринку 
зерна з організації і здійснення належного виконання зобов'я
зань зерновими складами перед власниками зерна, збереження 
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стабільності ринку послуг із зберігання зерна та із захисту прав 
і законних інтересів володільців складських документів на зер
но. Головним елементом системи гарантування виконання зо 
бов 'язан ь за складськими документами на зерно є діяльність 
Гарантій ного фонду, який у порядку, передбаченому законодав
ством , координує діяльність зернових складів - учасників (тим
часових учасників) Гарантійного фонду. Ефективність системи 
гарантування виконання зобов'язань за  складськи ми докумен
тами на зерно досягається за рахунок обов'язкової участі зер
нових складів у Гарантій ному фонді . Гарантій ний фонд є юри
дичною особою , має відокремлене майно , що є об'єктом пра
ва державної власності. Гарантійний фонд несе субсидіарну від
повідальність за зобов'язанням и  зернових складів - учасників 
(ти мчасових учасників) Гарантійного фонду. Гарантійний фонд 
гарантує кожному володільцю складських документів на зерно 
відшкодування вартості зерна у разі неспроможності зернового 
складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду 
в розмірі , що не перевищує 90 відсотків вартості зерна, переда
ного на зберігання такому зерновому складу і неповернутого у 
зв 'язку з неспроможністю , на суму, що залишається невідшко
дованою в результаті самостійного відшкодування вартості не
повернутого зерна таким зерновим складом, визначену на під
ставі оцінки,  порядок і спосіб проведення якої встановлюються 
Кабінетом Міністрів України . 

Держава дбає про належний рівень продовольчої безпеки , 
у тому числі відносно наявності достатньої кількості та якості 
зерна в запасі . У зв'язку з цим проводиться придбання зерна з 
метою закладення його до державного резерву, що регулюється 
Законом України « Про державний матеріальний резерв» , а та
кож для поповне ння Державного інтервенційного фонду, що 
регулюється Законом України «Про державну підтримку сільсь
кого господарства України» . Державний інтервенцій ни й фонд 
формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервен
цій , заставних, форвардних і ф 'ючерсних закуп івель та вико 
ристовується для здійснення товарних інтервенцій з метою за
безпечення цінової стабільності . З метою забезпечення продо
вольчої безпеки державний інтервенційний фонд стосовно кож
ного об'є кта державного цінового регулювання не може бути 
меншим ніж 20 відсотків обсягів їх річного внутрішнього спо
живання за попередній маркетинговий період. 
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1 3 . 3 .  Правове реrулювання у rалузі виробництва цукру 

Україна володіє сприятливими природно-кліматичними умо
вами для активного розвитку бурякоцукрового комплексу, що 
цілком відповідає не лише сучасним економічних реаліям, але 
й традиціям вітчизняного цукроваріння. Правовідносини , що 
складаються у цій сфері, регулюються Законом України « Про 
державне регулювання виробництва та реалізації цукру» від 
1 7  червня 1 999 року, що визначає правові, економічні та ор
ганізаційні засади державної політики щодо виробництва, ек
спорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі цукром.  Буряко
цукровий комплекс,  що сформувався в Україні ,  об 'єднує велику 
кількість підприємств усіх форм власності , що виконують різ
ні господарські функції, зокрема: вирощують цукрові буряки , 
займаються їх переробкою на цукор і здійснюють його реалі
зацію. Відносини між цукровими заводами ,  бурякосіючими го
сподарствами та іншими суб 'єктами бурякоцукрового комплек
су здійснюються на основі господарських договорів,  які укла
даються між ним и .  Найбільш популярними договірними кон 
струкціями , щ о  ви користовуються між виробникам и цукрових 
буряків та цукровопереробними підприємствам и ,  тради ційно 
виступають договір переробки давальницької сировини,  договір 
контрактації та договір поставки . 

Законодавче регулювання відноси н у сфері виробництва і ре
алізації цукру містить кілька основн их спеціальних механізмів, 
які спрямовані на оптимізацію ринку цукру, захист прав вироб
н иків та споживачів цукру, а також забезпечення продовольчої 
безпеки країни .  Серед таких спеціальних правових механізмів 
слід виокремити такі : 

І .  Квотування поставки цукру на внутрішній ринок (квота 
«А»). Цей механізм передбачає імперативне встановлення мак
симальної кількості цукру для поставки на внутрішній ринок з 
І вересня поточного року до І вересня наступного року для за
доволення внутрішніх потреб.  Напри клад, у період 20 1 5- 20 1 6  
років граничний розмір квоти «А» склав 1 720 тис.  тонн, а у пе
ріод 20 1 6- 20 1 7  років - 1 670 тис .  тонн .  Обсяги виробництва цу
кру в межах квоти «А» розподіляються м іж цукровими заводами 
центральним органом виконавчої влади , що забезпечує форму
вання державної аграрної політи ки , на конкурсних умовах. Об
сяги вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в 
межах квоти «А» визначаються щорічно центральни м органом 
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виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграр
ної політики,  і розподіляються обласни м и  та районними дер
жавними адміністраціями на конкурсних умовах. Вказані пи
тання регламентуються постановою Кабінету М іністрів Укра
їни від 2 червня 2000 року « Про деякі питання державного ре
гулювання виробництва і реалізації цукру» . 

2 .  Встановлення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор. 
М інімальна ціна на цукрові буряки встановлює н ижню межу 
ціни при укладанні угод купівлі-продажу цукрових буряків для 
виробництва цукру в межах квоти «А» . Мінімальна ціна на цу
кор - н ижня межа ціни при укладанні угод купівлі-продажу на 
внутрішньому ринку України в обсягах квоти «А» . М інімальні 
ціни на цукор і цукрові буряки встановлюються на рівні , що 
забезпечує прибутковість виробництва відповідних видів про
дукції. У разі зміни кон 'юнктури ринку цукру протягом марке
тингового року Кабінет Міністрів України може вносити зміни 
щодо рівня мінімальних цін за  пропозицією Міністерства аграр
ної політики та продовольства України .  Порядок визначення мі
німальних цін на цукрові буряки та цукор затверджений поста
новою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 року « Про 
деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації 
цукру» . 

3) Декларування наявності цукру - подання суб'єктами під
приємницької діяльності , які виробляють цукор і зберігають 
його для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну 
торгівлю цукром , декларації про обсяг цукру, що перебуває у 
їх власності . Декларування наявності цукру є обов 'язковим для 
всіх суб 'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми 
власності , які виробляють цукор і зберігають його для подаль
шої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цу
кром .  Порядок декларування наявності цукру визначається по
становою Кабінету Міністрів України від 1 0  серпня 20 1 1  року. 

Забезпечення виконання обов'язків, покладених на суб 'єктів 
бурякоцукрового комплексу, здійснюється за допомогою вста
новлення юридичної відповідальності за їх порушення. У разі 
поставок цукру на внутрішн ій ринок понад встановлену кво
ту або реалізації його за цінам и ,  що нижчі від визначеної мі
німальної ціни , з суб'єкта підприємницької діяльності стягуєть
ся штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого 
здійснена з порушенням встановленого порядку. У разі непо
дання або несвоєчасного подання суб'єктам и підприємницької 
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діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх влас
ності, чи зазначення у декларації неповних або недостовірних 
даних з таких суб 'єктів стягується штраф у розмірі в ід десяти 
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За
значені штрафи стягуються до місцевого бюджету за місцем ре
єстрації суб'єкта п ідприємницької діяльності, винного в по
рушенні норм законодавства. 

1 3 . 4 .  Правове забезпечення виноградарства і виноробства 

Україна має настільки широку палітру природно-кліматич
них зон і сільськогосподарських територій, що може дозволити 
собі розвивати будь-яку галузь аграрного виробництва. Зокрема, 
виноградарство і виноробство , які потребують особливих умов 
для свого здійснення, знаходять на території нашої держави 
благодатну основу. Специфіка діяльності у виноградарсько-ви
норобній сфері вимагає власного законодавчого регулю вання, 
головним ядром якого виступає Закон України «Про виноград 
та виноградне вино» від 1 6  червня 2005 року. Його положення 
поширюються на юридичних та фізичних осіб, господарська ді
яльність яких включає виробництво, реал ізацію, експорт та ім 
порт товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства. 
Дія цього Закону не поширюється на виробни ків винограду і 
вина домашнього , призначених для власного споживання. 

Виноградарсько-виноробна галузь, хоча і визнається єдиною 
та цілісною галуззю господарства, однак складається з двох ор
ганізаційно окремих підгалузей , що мають власну нормативно
правову основу функціонування . Так, виноградарство - це су
купність організаційних і технологічних прийомів розмноження, 
культивування і збору винограду, тоді як виноробство - це су
купність організаційних і технологічних при йомів виготовлення 
виноробної продукції. 

Ви ноградарство забезпечує виробництво сировини для по
дальшої технологічної переробки у виноробну продукцію . Ма
теріальною основою виноградарства, у першу чергу, виступають 
виноградни ки - промислові насадження винограду для ви 
норобства на площі понад 0 ,5  гектара. Ви ноградні насадження 
технічних та столових сортів у господарствах усіх форм влас
ності п ідлягають реєстрації в центральному органі виконавчої 
влади , що реалізує державну аграрну політику, політику у сфе-
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рі сільського господарства . Здійснення цього обов'язку регла
ментується наказом М і ністерства аграрної політики та продо
вольства України від 1 2  серпня 20 1 4  року « Про реєстрацію ви
ноградних насаджень».  Садіння виноградників для виноробства 
дозволяється лише у виноробних м ісцевостях із застосуванням 
районованих або перспективних сортів винограду відповідно до 
проекту, який затверджен и й  центральним органо м  виконавчої 
влади , що забезпечує формування державної аграрної політики, 
політики у сфері сільського господарства. Придбаний садивний 
матеріал вітчизняного або інозем ного походження, призначен ий 
для садіння виноградн иків, проходить обов'язкову сертифіка
цію в установах, які мають на це повноваження ,  та акредитацію. 
Ця норма не поширюється на садивний матеріал , отриманий у 
власних розсадниках, розміщених у зоні садіння виноградників. 
Державний перепис виноградників має здійснюватися не менше 
одного разу на 1 О років.  Для виробництва вин і коньяків Украї
ни використовуються технічні  сорти винограду, що відповідають 
вимогам державних стандартів .  

Усі суб 'єкти виноробства поділяються на  дві групи :  суб'єкти 
первинного та вторинного виноробства. П ідприємства первин
ного виноробства - підприємства, які здійснюють переробку 
винограду, виробництво виноматеріалів,  сусла або соку консер
вованого, концентрату виноградного соку, зай маються витрим
кою виноматеріалів,  а також утилізацією відходів виноробства. 
Підприємства вторин ного виноробства - підприємства, які за
ймаються витримкою виноматеріалів,  обробкою виноматеріа
лів та розливом або тільки розливом вин у споживчу тару від
повідно до нормативних документів .  Виробн ицтво виноробної 
продукції здійснюється суб'єктам и підприємн ицької діяльності 
незалежно від форм власності за наявності в них ліцензії. За
коном України « Про державне регулювання виробництва і обі
гу спирту етилового , коньячного і плодового ,  ал когол ьн их на
поїв та тютюнових виробів» від 1 9  грудня 1 995 року встановле
но, що ліцензії алкогольних напоїв видаються, призупиняються 
та анулюються органом виконавчої влади , уповноважени м Ка
бінетом М іністрів України .  Ліцензії на виробництво коньяку та 
алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише 
тим суб'єктам господарювання , які мають повний технологіч
ний цикл виробни цтва, включаючи викурку і витримку. Су
б 'єкт господарюван ня,  який отримав ліцензію на виробництво 
алкогольн их напоїв (вин ви ноградн их, вин плодово-ягідних або 
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напоїв медових) та виробляє їх з виноматеріал ів (виноградних, 
плодово-ягідних або медових) виключно власного виробництва 
(не придбаних) , має право здійснювати оптову торгівлю зазна
ченими алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії 
на таку оптову торгівлю. 

Під час виробництва виноматеріалів та інших продуктів ви
норобства здійснюються органолептични й , хімічний і мікробіо
логічний контроль якості сировини і готової продукції та ве 
деться відповідна технологічна документація .  Вина і конья ки 
України виготовляються згідно з правилами виробництва і збе
рігання тихих вин ,  правилами виробництва і зберігання ігристих 
та шампанських вин ,  правилами виробництва коньяків України ,  
відповідними стандартами і технологічними інструкціями ,  що 
затверджуються центральним органом виконавчої влади , що за
безпечує формування державної аграрної політики,  політики у 
сфері сільського господарства. Виробництво і технологічна об
робка виноматеріалів дозволяються на підприємствах первинно
го виноробства. П ідприємства, які займаються витри мкою ви 
номатеріалів та розливом вин у тару відповідно до нормативних 
документів,  можуть у разі необхідності здійснювати дообробку 
або обробку виноматеріалів за технологічним и інструкціями .  
Переробка винограду на ви номатеріали , їх витримка та оброб
ка, виготовлення вин і коньяків України , вермутів,  бренді про
водяться у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах) ,  вико
ристання яких для інших цілей забороняється.  Не допускаються 
виготовлення ,  обробка, витримка та зберігання виноградних ви
номатеріалів та вин в одному приміщенні (крім розливу та ек
спедиції) з напоями плодово-я гідними,  вермутам и та інши ми 
ароматизованими напоями . Використання у вітчизняному ви 
норобстві ім портних виноматеріалів ,  що не відповідають ви 
могам нормативних документів України ,  забороняється . Ви на,  
виготовлені з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною техно
логічною документацією ,  випускаються п ід їх видовою назвою 
із зазначенням країни походження вина та м ісця розли ву. Виго
товлення етикеток для пляшок та інших елементів зовнішнього 
оформлення вин та коньяків України забороняється у разі від
сутності у замовника - виробника ви норобної продукції дозво
лу централ ьного органу виконавчої влади , що реалізує державну 
аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на 
виробництво відповідних категорій і марок виноробної продук
ції, п ідтвердженого нотаріально завіреною копією л іцензії, що 
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додається до контракту на друкування етикеток. Така вимога 
спрямована на запобігання фальсифікації виноробної продукції. 
Законодавством окрему увагу приділено цій проблемі .  Так, від
повідно до Закону України « Про виноград та виноградне вино» 
фальсифікацією є: а) нерегламентоване застосування цукру або 
продуктів ,  що містять цукор; б )  додавання води , плодово-ягід
них матеріалів ,  витяжок і відварів з плодів і ягід; в) п ідробка де
шевих вин ,  вермутів ,  коньяків України та бренді під кращі віт
чизняні або іноземні марки шляхом штучного збільшення ек
страктивності , імітації кольору, аромату і смаку, а також дода
вання харчових або штучних речовин і есенцій; г) штучна аро
матизація рослинними екстрактами чи запашними речовинами 
органічного синтезу; І') додавання замінників цукру (сахарину, 
аспартаму та інших подібних штучних речовин ) ; д) виготовлен
ня сурогатів вин і коньяків України шляхом використання ви
номатеріалів ,  вироблених екстракцією водою виноградних ви
чавок або ізюму; е )  виготовлення сурогатів вин за відсутності 
продуктів переробки винограду; є )  підробка вина за походжен
ням,  місцем виробництва, сортовим складом шляхом додавання 
виноматеріалів з гібридів прямих виробників,  які не входять до 
затвердженого сортименту; ж) етикетування ,  що не відповідає 
вимогам законодавства, використання інших видів дезінформа
ції покупця при зовнішньому оформленні вин ,  вермутів, конья
ків України і бренді ; з )  вироблення фальсифікованих коньяків 
України з коньячного спирту, який витримано менш як 3 роки, 
або з коньячного спирту, термін витримки якого менше, ніж 
передбачено технологічною інструкцією на виробництво цього 
найменування коньяку; и) збільшення екстрактивності коньяч
них спиртів та коньяків шляхом додавання дубового екстракту 
та інших подібних речовин ,  а також додавання ефірних масел, 
есенцій , ароматизаторів та інших подібних речовин .  

Порушення правил виробництва виноробної продукції тягне 
за собою штраф у розмірі від п 'ятисот до однієї тисячі неопо
датковуваних мінімумів доходів громадян.  Виготовлення з ім
портних виноматеріалів вітчизнян их марок вин без зазначення 
їх походження і місця розливу передбачає штраф у розмірі від 
двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів гро
мадян,  а виручка від незаконної реалізації продукції спрямову
ється до державного бюджету. Виготовлення і реалізації фаль
сифікованих вин і коньяків України тягне накладен ня штрафу 
у розмірі від чотирьох до п 'яти тисяч неоподатковуваних мі-
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німумів доходів громадян . Крім того фальсифікація вин , вер
мутів, коньяків України , бренді є п ідставою для анулювання лі
цензій на виробництво та торгівлю цією продукцією. 

Для науково-виробничих та комерційних цілей в окремих на
укових установах та на виноробних п ідприємствах утворюються 
колекційні фонди зразків вин (енотеки) ,  еталонні зразки яких 
є національним надбанням України . Порядок створення енотек, 
зберігання і використання зразків вин з енотек затверджено на
казом Міністерства аграрної політики і продовольства України 
від 27 листопада 20 1 2  року. 

Виноградарство як одна з найбільш капіталоємних і трудо 
містких галузей вітчизняного сільського господарства, гостро 
реагує на ринкові коливання та зміну правових і соціально-еко
номічних факторів ,  а тому дана галузь є традиційним одержува
чем державної підтримки 1 •  Особливості її надання регламенто
вані у постанові Кабінету М іністрів України від 15 липня 2005 
року « Про затвердження Порядку використання коштів,  перед
бачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, са
дівництва і хмелярства» . 

1 3 . 5 . Правова регламентація зді йснення насі нництва 
та розсадництва 

Сільськогосподарське виробни цтво не може функціонувати 
ефективно та стабільно без налагодженої системи відтворення. 
У рослинництві цю функцію забезпечують насінництво та роз
садництво як самостійні підгалузі аграрного виробництва. Зако
нодавчою основою регулювання діяльності у цих сферах є спе
ціальний Закон України « Про насіння і садивний матеріал» від 
26 грудня 2002 року, відповідно до якого насінництво - галузь 
рослинництва,  що забезпечує розмноження та виробництво на
сіння і садивного матеріалу сортів рослин,  а розсадництво за
безпечує виробництво , створення маточних насаджень. Система 
насінництва та розсадництва включає категорії добазового , ба
зового і сертифікованого насіння , вихідного ,  базового та серти
фікованого садивного матеріалу, державний резервний насіннє-

1 Григор'сва Х. А. Правовий механізм державної підтримки виноградарства, 
садівництва і хмелярства в Україні // Науковий вісник Ужгородського націо
нального університету. Серія «Право». 201 6.  № 40. С. 1 2 1 - 1 25 .  
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вий фонд, колекційні маточні насадження багаторічних рослин. 
До об 'єктів насінництва та розсадництва належать: а) види рос
лин; б)  сорти рослин (клон,  лінія, гібрид першого покоління , 
популяція) ; в )  насін ня і садивний матеріал; г) насіннєві посів и  
та насадження. Центральним поняттям цього інституту аграрно
го законодавства виступає поняття насіння, під яким розумієть
ся рослинний матеріал , що використовується для сівби ,  вклю
чаючи власне насіння (насінину), плоди , супліддя. У свою чер
гу, садивний матеріал - це рослини та їхні вегетативні органи 
(частини) ,  придатні для відтворення цілісного організму рослин. 
У законодавстві насіння і садивни й  матеріал поділяються на ка
тегорії: а) добазове насіння - насіння первинн их ланок насін
ництва, що використовують для подальшого його розмноження 
і отримання базового насіння; б )  базове насіння - генерації на
сіння, отримані від послідовного розмноження добазового на
сіння; в) сертифіковане насіння - генерації насіння, отримані 
від послідовного розмноження базового насіння. Крім того, За
коном встановлено класифікацію насіння у залежності від його 
якісних характеристик на: а) кондиційне насіння - насіння , 
сортові та посівні якості якого відповідають вимогам , встанов
леним законодавством у сфері насінництва та розсадництва; 
б)  некондиційне насіння - насіння , сортові та посівні якості 
якого не відповідають законодавчим вимогам . 

До суб 'єктів насінництва та розсадництва належать ф ізичні 
особи - підприємці та юридичні особи ,  які здійснюють вироб
н ицтво насіння та/або садивного матеріалу для його реалізації 
відповідно до Закону Україн и  «Про насіння і садивни й  матері
ал». Фізичні особи - підприємці та юридичні особи мають пра
во на виробництво насіння та/або садивного матеріалу, за умо
ви додержання майнових прав інтелектуальної власності на сор
ти рослин. Вказані особи мають право на виробництво насіння і 
садивного матеріалу для його реалізації, за умови їх включення 
до Державного реєстру суб 'єктів насінництва та розсадництва .  
Фізичні особи - п ідприємці та юридичні особи ,  не включені 
до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, мають пра
во здійснювати реалізацію насіння і садивного матеріалу лише 
за умови наявності сертифікатів на насін ня та/або садивний 
матеріал та додержання майнових прав інтелектуальної влас
ності на сорти рослин .  Під сертифікацією насіння і садивно
го матеріалу розуміється комплекс заходів ,  спрямованих на ви
значення сортових і посівних якостей насіння та сортових і то-
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варних якостей садивного матеріалу з метою документального 
підтвердження відповідності вимогам законодавства у сфері на
сінництва та розсадництва. 

Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва мі
стить такі відомості: найменування/прізвище, ім'я та по батькові 
суб'єкта насінництва та розсадництва, його місцезнаходження/ 
місце проживання; ботанічний таксон,  назва сорту, який він ви
робляє;  категорія (генерація ) та кількість (обсяг) насіння , са
дивного матеріалу, включеного до виробничої програми ; номер 
та дата видачі документа,  на п ідставі якого фізичною особою 
- підприємцем або юридичною особою набуто право на вико
ристання сорту. Порядок ведення Державного реєстру суб'єктів 
насінництва та розсадництва затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 листопада 20 1 6  року. 

Окрім реєстру суб'єктів у сфері насінництва і розсадництва 
запроваджено ведення ще кількох реєстрів : а) Реєстр аудиторів 
із сертифікації (агрономів-інспекторів) ,  порядок ведення якого 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 ли
стопада 20 1 6  року; б )  Реєстр органів з оцінки відповідності , по
рядок ведення якого затверджено постановою Кабінету М іні
стрів України від 7 грудня 20 1 6  року; в) Реєстр сертифікатів на 
насіння та/або садивний матеріал , порядок ведення якого за
тверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 1  груд
ня 20 1 6  року. 

Відповідно до законодавства суб'єкти насінництва та роз
садництва мають право : 1 )  на перевагу при розташуванні на
сіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній , гібридів першо
го покоління) перехреснозапильних культур перед іншими то
варовиробниками;  2) вимагати відшкодування завданих збитків 
від перехресного запилення посівів перехреснозапильних куль
тур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на пере
вагу при розташуванні насіннєвих посівів; 3 )  звертатися до від
повідних органів виконавчої влади або до суду в разі порушен
ня прав; 4) брати участь у виконанні державних цільових про
грам щодо виробництва насіння і садивного матеріалу; 5)  брати 
участь у формуванні державного резервного насіннєвого фонду. 
Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів регулю
ється наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 7 жовтня 20 1 6  року. 

Суб'єкти насінництва та розсадництва зобов'язані :  1 )  до 
держуватися майнових прав інтелектуальної власності на сорти 
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рослин при виробни цтві та реалізації насіння і садивного ма
теріалу; 2)  додержуватися технологічних і методичних вимог у 
сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових 
якостей ,  біологічних і урожайних властивостей сорту та посів
них якостей насіння і садивного матеріалу; 3) гарантувати від
повідність насіння і садивного матеріалу, що підлягає реалізації, 
сортовим і посівним (товарним )  якостям,  зазначеним у серти
фікатах на насіння і садивний матеріал ; 4) зберігати дублікати 
проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної 
здатності) упродовж строку дії сертифікатів на насіння або са
дивний матеріал; 5)  вести щодо кожного сорту насінни цьку до
кументацію за встановленими формами і зберігати її протягом 
трьох років ;  6) додержуватися встановленого законодавством у 
сфері насінництва та розсадн ицтва порядку пакування, марку
вання, транспортування та зберігання насіння і садивного ма
теріалу; 7)  відшкодовувати матеріальні збитки споживачу в разі 
реалізації йому некондиційного насіння ч и  садивного матері
алу; 8 )  здійснювати внутрішньогосподарський контроль за ви
робництвом та обігом насіння і садивного матеріалу; 9)  у разі 
створення базових маточних насаджень формувати їх вихідним 
садивним матеріалом багаторічних рослин, отриманих від ба
зових розсадни ків. 

Значну увагу законодавець приділяє забезпеченню якості та 
безпечності насіння і сади вного матеріалу. З цією метою орган 
з оцінки відповідності : 1 )  встановлює відповідність насіння і са
дивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва 
та розсадництва шляхом визначення посівних якостей насіння 
і товарних якостей садивного матеріалу; 2)  здійснює лаборатор
ний сортовий контроль насіння і садивного матеріалу; 3) ви
дає сертифікати на сортові і посівні якості насіння та сортові 
і товарні якості садивного матеріалу; 4) здійснює інші функції, 
на виконання яких його уповноважено. Підприємство, устано
ва, організація чи їхній підрозділ можуть бути уповноважені рі 
шенням центрального органу виконавчої влади , що забезпечує 
формування та реалізує державну аграрну політику, на здійс
нення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та 
розсадни цтва, якщо таке підприємство , установа, організація 
чи їхній підрозділ : є юридичною особою - резидентом Укра
їни ;  може підтвердити відповідний рівень ко мпетентності ; має 
належну кількість кваліфікованого персоналу, який працює 
на постійних умовах, достатню для проведення робіт з оцін-
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ки відповідності ; не використовує фінансові та матеріальні ре
сурси суб'єктів насінництва та розсадництва; має належне ін 
формаційно-технічне забезпечення, фінансові та матеріальні ре
сурси , які дають змогу проводити роботи з оцінки відповідно
сті ; має акредитовані лабораторії (центри);  має систему управ
ління якістю ; не  має комерційної або ін шої заінтересованості 
щодо об'єктів заявки; має належну матеріально-технічну базу та 
інші об'єкти інфраструктури ; не має комерційної або іншої за
інтересованості щодо продукції, яку оцінює. Порядок п ідтвер
дження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки від
повідності у сфері насінництва та розсадництва затверджений 
наказом М іністерства аграрної політики та продовольства Укра
їни від 26 липня 20 1 6  року. Порядок проведення сертифікації, 
видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний 
матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний ма
теріал затверджений постановою Кабінету Міністрів Україн и  від 
2 1  лютого 20 1 7  року. 

Насіння і садивний матеріал, що вводяться в обіг, обов'язко
во маркуються і пакуються в порядку, встановленому наказом 
Міністерства аграрної політики України від 22 червня 2009 року. 
Зокрема, для пакування насіння використовують такі види па
кувань, що забезпечують надійну цілісність їх вмісту п ід час збе
рігання і транспортування та унеможливлюють фальсифікацію 
після закриття пакування (тари) .  

Забезпечення належною кількістю якісного насіння є однією 
із складових продовольчої безпеки України .  Саме тому законо
давством передбачено утворення Державного резервного на
сіннєвого фонду, що формується в обсягах, затверджених Ка
бінетом Міністрів України , для забезпечення насінням і садив
ним матеріалом районів ,  що не виробляють власного насіння і 
садивного матеріалу або мають обмежені  можливості для його 
виробництва, надання допомоги у разі  знищення або пошко
дження насінницьких посівів та насаджень внаслідок стихійного 
лиха, а також для забезпечення сортооновлення , сортозаміни та 
реалізації насіння і садивного матеріалу за міжнародни ми до 
говорами України .  Кабінет М ін істрів України затверджує за
гальний обсяг формування державного резервного насіннєвого 
фонду в обсязі не менше п 'яти відсотків потреби держави в на
сінні та садивному матеріалі.  
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1 3 . 6 .  Законодавчі вимоги щодо діяльності  
у сфері захисту рослин 

Відповідно до законодавства Україн и захист росл и н  - це 
комплекс заходів, спрямованих на зменшення втрат урожаю та 
запобігання погіршенню стану рослин сіл ьськогосподарського 
та іншого призначення , багаторічних і лісових насаджень, де
рев ,  чагарників , рослинності закритого Грунту, продукції рос
линного походження через шкідників , хвороби і бур'яни.  Пра
вові засади регулювання відносин у цій сфері закладені  у За
коні Україн и  « Про захист рослин» від 1 4  жовтня 1 998 ро ку, у 
якому основним и  вимогам и щодо захисту рослин вказані на
ступні: І )  додержан ня технології вирощування росл ин сільсько
господарського та іншого призначення , багаторіч них і лісових 
насаджень, дерев ,  чагарників,  рослинності закритого rрунту; 
2) екологічне та економічне обrрунтування доцільності захисту 
росл ин від шкідл ивих орган ізмів ;  З )  обов'язковість здійснен
ня заходів щодо захисту рослин підприємствами,  установами, 
організаціями усіх форм власності та громадянам и ,  діяльність 
яких пов'язана з користуванням землею,  лісом ,  водними об ' 
єктам и ,  вирощуван ня м рослин сільськогосподарського та ін
шого призначення , багаторічних і лісових насаджень, дерев ,  
чагарників, рослинності закритого Грунту, а також реал ізацією ,  
переробкою ,  зберіганням і використан ням рослин та продук
ції рослинного походження ; 4)  суворе додержання регламентів 
зберігання, транспортування , торгівлі та застосування засобів 
захисту рослин; 5)  збережен ня корисної флори і фауни;  б) не
допуще ння пошкодження рослин , погіршення їх стану та за
бруднен ня продукції рослинного походже ння і довкілля засо
бами захисту рослин.  

Підприємства, установи , організації усіх форм власності та 
громадяни у сфері захисту рослин мають право : І )  отримувати 
в установленому порядку повну та достовірну інформацію про 
появу, поширення, розвиток шкідливих організмів та їх шкодо
чинність; 2) брати участь у розробці та обговорен ні проектів ці
льових програм захисту рослин, вносити пропози ції з цих питань 
до центрального органу виконавчої влади , що реалізує державну 
пол ітику у сфері захисту рослин; З) на відшкодування збитків, 
завданих їм внаслідок порушення законодавства про захист рос
лин . Підприємства, установи, організації усіх форм власності та 
громадяни зобов'язані у сфері захисту рослин:  І ) проводити си-
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стематичні обстеження угідь, посівів , насаджень, продукції рос
линного походження, сховищ тощо і в разі виявлення поширен
ня ш кідливих організмів інформувати про це центральний ор
ган виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері 
захисту рослин ;  2) додержувати технології вирощування рослин 
сільськогосподарського та іншого призначення ; 3 )  допускати до 
робіт, пов 'язаних із транспортуванням , зберіганням , застосуван
ням засобів захисту рослин,  їх торгівлею, лише осіб , які пройш 
ли згідно з законодавством спеціальну п ідготовку та мають на те 
відповідне посвідчення і допуск, що видаються центральним ор
ганом виконавчої влади ; 3) своєчасно проводити комплекс про
ф ілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби з ш кід
никами,  хворобами і бур'янами ;  4) виконувати регламенти збе
ріган ня , транспортування та застосування засобів захисту рос
лин; 5) використовувати відповідну техніку, обладнання та за
соби громадської і особистої безпеки ;  6)  відш кодовувати під
приємствам , установам , організаціям усіх форм власності та 
громадянам завдані їм збитки в установленому законодавством 
порядку; 7) с прияти державн им фітосанітарним інспекторам у 
виконанні покладених на н их обов'язків . 

Методи захисту рослин , тобто способи , за допомогою яких 
здійснюється захист рослин, можуть бути різноманітними :  ор
ган ізаційно-господарськими ,  агротехнічними , селекці йними , 
фізичними,  біологічними , хі міч ними та іншими .  Найбільш по
ширеним є використання засоб ів захисту рослин , тобто пре 
паратів ,  які вміщують одну або декілька діючих речови н і ви
користовуються з метою захисту рослини або продук ції рос
линництва від шкідливих організмів та знищення небажан их 
росл и н  або окре мих частин рослин . Ви користання таких пре
паратів регул юється Законом Україн и « Про пести циди та аг
рохімікати» від 2 березня 1 995 року. В ідповідно до положень да
ного Закону п ід пестицидам и  розуміються токсичні речовини , 
їх сполуки або суміші речовин хім ічного чи біологічного по
ходження, призначе ні для знищення , регуляції та прип инення 
розвитку шкідливих організмів ,  внаслідок діяльності яких вра
жаються рослини, тварини,  люди і завдається шкоди матеріаль
ним цінностя м , а також гризуні в, бур'я нів ,  деревної, чагарни
кової рослинності , засмічуючих видів риб . На відміну від пе
стицидів , агрохімікати не спрямовані на  знищення шкідни ків , 
вон и  представляють собою органічні , м інеральні і бактеріальні 
добри ва, хім ічн і мел іоранти , ре гулятори росту росл ин та і нші 
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речовини,  що застосовуються для підвищення родючості Грун
тів,  урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення 
якості рослинницької продукції. 

Пестициди і агрохімікати вітчизняного ,  а також іноземного 
виробництва, що завозяться для ви користання на територію 
України ,  повинні відповідати таким вимогам : І )  висока біо
логічна ефективність щодо цільового призначен ня;  2)  безпеч
ність для здоров'я людин и  та навколишнього природного се
редовища за умови дотримання регламентів їх застосування; 
З) відповідність державним стандартам , санітарни м нормам та 
іншим нормативним документам.  Забороняються ввезення на 
митну територію України , виробництво , торгівля , застосуван
ня та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної 
реєстрації. Вимоги щодо проведення державної реєстрації пе
стицидів і агрохімікатів не поширюються на дослідні партії, що 
використовуються для державних випробувань та наукових до
сліджень; виробництво для експорту та виробництво дослідних 
партій , що використовуються для державних випробувань, на
уково-технологічних досліджень та випробувань, а також на аг
рохімікати , зазначені у спеціальному переліку. Обов'язковою 
умовою завезення та застосуван ня незареєстрованих в Укра
їні пестицидів для цих цілей є документальне підтвердження їх 
державної реєстрації в країні, де вони виробляються . 

Пестициди і агрохімікати , що використовуються в Україні , 
пакуються і маркуються відповідно до чинного законодавства. 
Кожна товарна одиниця пови н на супроводжуватися рекомен 
дацією щодо її застосування і з  зазначенням культур та об 'єктів, 
для оброблення яких призначено пестициди і агрохімікати , спо
собів, норм і кратності використання,  термінів вичікування (для 
пестицидів) ,  заборони та обмеження на застосування, способів 
і засобів знешкоджен ня пестицидів та агрохімікаті в, а також за
ходів безпеки п ід час роботи , транспортування і зберігання , л ік
відації аварійних ситуацій та їх наслідків, заходів подання пер
шої медичної допомоги у разі отруєння . 

Особи , діяльність яких пов'язана з транспортуванням , збе
ріганням,  застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею 
ними,  повинні мати допуск (посвідчення)  на право роботи із 
зазначени м и  пестицидами і агрохімікатам и .  Процедура одер
жан ня такого допуску визначається постановою Кабінету Мі
ністрів України « Про затверджен ня Порядку одержан ня допуску 
(посвідчення)  на право роботи , пов'язаної з транспортуванням, 
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зберіганням , застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохі
мікатами» від 1 8  вересня 1995 року. 

Продаж населенню пестицидів і агрохімікатів здійснюється у 
дрібнофасованому вигляді та з обов'язковою наявністю інструк
ції щодо безпечного їх застосування.  

Вплив пестицидів та агрохімікатів на rрунти та інші природ
ні ресурси навіть при дотриманні усіх застережень все ж від
бувається . Крім того частина засобів захисту рослин абсорбу
ється сільськогосподарськими рослинами та потрапляє до про
довольчої продукції. Законодавством цей факт враховується, у 
зв 'язку з чим встановлено , що с ільськогосподарська сировина 
пови нна відповідати санітарним вимогам щодо максимальних 
меж залиш ків (максимально допустими й  рівень зал ишків) пе
стицидів і агрохімікатів . У спеціальних сировинних зонах, при
значених для вирощування продукції для дитячого і дієтичного 
харчування, пестициди і агрохімікати застосовуються за спеці
альними технологіями , які забезпечують одержання продукції, 
що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до дитячого та ді
єтичного харчування . Наказом М іністерства охорони здоров'я 
України від 2 лютого 20 1 6  року було затверджено Гігієнічні нор
мативи і регламенти безпечного застосування пести цидів і аг
рохімікатів. 

Підприємства, установи і організації зобов'язані вести об
лік наявності та використання пестицидів і агрохімікатів та на
давати інформацію органам,  що ведуть державни й  облік .  Ви 
конання цього обов'язку регламентується постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку державного об
ліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів» від 
2 листопада 1 995 року. 

Внесення пестицидів та агрохімікатів можливе також за до
помогою повітряного транспорту, обладнаного належним чи
ном . Безпечність такого роду робіт регулюється Державними са
нітарними правилами авіаційного застосування пестицидів і аг
рохімікатів у народному господарстві України , затвердженими 
наказом Міністерства охорон и  здоров 'я України від 1 8  грудня 
1 996 року, а також Правилами організації та виконання авіацій
них робіт у сільському та лісовому господарстві , затвердженими 
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 22 груд
ня 2006 року. 
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1 3 . 7 . Правові засади селекційної діяльності у рослинництві 

Селекційна діяльність у рослинництві - це сукупність при
йомів та дій по цілеспрямованому створенню нових сортів рос
лин та/або трансформацію вже існуючих сортів для п ідвищен
ня їхніх кількісних і якісних характеристик. Українська держава 
робить певні кроки щодо розвитку селекції й насінництва. Зо
крема, ця сфера регламентується законами України « Про на
с іння і садивний матеріал» від 26 грудня 2002 року, « Про охо
рону прав на сорти рослин» від 2 1  квітня 1 993 року, діють також 
щорічні програми бюджетної підтримки селекції. 

Ключовим поняттям селекційної діяльності є сорт рослин,  
під яким розуміється окрема група рослин (клон,  лінія ,  гібрид 
першого покоління, популяція)  в рамках нижчого із відомих бо
танічних таксонів (рід, вид, різновидність) незалежно від того , 
чи задовольняє вона умови виникнення правової охорони.  Сорт 
вважається придатним для набуття права на нього як на об'єкт 
інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених 
певним генотипом чи певною комбінацією генотипів,  він є но
вим ,  відмінним, однорідним та стабільним. Сорт вважається но
вим ,  якщо до дати, на яку заявка вважається поданою, заявник 
чи інша особа за його дозволом не продавали чи будь-яким ін
шим способом не передавали матеріал сорту для комерційного 
використання : а) на території України - за рік до цієї дати ; 
б )  на території іншої держави - щодо деревних та чагарнико
вих культур і винограду за шість років і щодо рослин інших 
видів за чотири роки до цієї дати . Сорт відповідає умові від
мінності , якщо за проявом його ознак він ч ітко відрізняється 
від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати , на яку 
заявка вважається поданою. Сорт вважається однорідним, якщо 
з урахуванням особливостей його розмноження всі рослини 
цього сорту залишаються достатньо схожими (однорідними) за 
своїми основними ознаками , зазначеними в описі  сорту. Сорт 
вважається стабільним,  якщо його основні ознаки , відзначені 
в описі сорту, залишаються незмінними після неодноразового 
розмноження чи , у разі особливого циклу розм ноження, в кін
ці кожного такого циклу. 

Державна реєстрація сорту здійснюється , якщо сорт відмін
ний,  однорідний та стабільний, йому присвоєна назва і він при
датний для поширення в Україні. Сортові присвоюється назва, 
яка повинна його однозначно ідентифікувати і відрізнятися від 
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будь-якої іншої назви існуючого в Україні і державах-учасниках 
сорту того ж чи спорідненого виду. 

Сорт вважається придатни м  для поширення в Україні , якщо 
він відм інний,  однорідний та стабільний ,  м оже бути викори
стани й для задоволення потреб суспільства і не заборонений 
для поширення з підстав загрози життю і здоров'ю людей ,  на
несення шкоди тваринному і рослин ному світу, збереженню 
довкілля . Критерії заборон и пош ирення сортів в Україні за
тверджені постано во ю Кабінету Міністрів України від 7 груд
ня 20 1 6  року. 

Суб'єктам и права інтелектуал ьної власності на сорт рослин є :  
І )  автор (автори ) сорту рослин; 2)  інші особи ,  які набули май
нових прав інтелектуальної власності на сорт рослин за догово
ром чи законом. Автором сорту вважається фізична особа, яка 
безпосередньо вивела чи винайшла і поліпшила сорт. Селекціо
нер є більшим ш ироким поняттям ,  адже ним може бути як сам 
автор сорту, так і особа,  яка має трудові чи цивільно-правові 
відносини з автором сорту щодо виведення або винайдення та 
поліпшен ня сорту, а також правонаступник (спадкоємець) пер
шої або другої із зазначених вище осіб, залежно від конкретного 
випадку. 

Згідно із законодавством можуть набуватися такі права на 
сорти : І )  особисті немай нові права інтелектуальної власності на 
сорт рослин (засвідчуються свідоцтвом про авторство на сорт 
рослин ) ;  2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рос
лин (засвідчуються патентом на сорт рослин) ; З )  майнове право 
інтелектуальної власності на поширення сорту рослин (засвідчу
ється свідоцтвом про державну реєстрацію сорту рослин).  

Права на сорт набуваються в Україні шляхом подання до 
ком петентного органу заявки , експертизи заявки та державної 
реєстрації прав. Набуття прав на сорт в іноземних державах 
здійснюється незалежно від набуття таких прав в Україні. Пра
вила складання та подання заявки на сорт рослин затверджені 
наказом Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 
2007 року. 

Право на подання заявки на сорт рослин належить автору 
сорту, якщо інше не передбачено законом або договором . Я кщо 
сорт створил и спільно кілька авторів, вони мають право на по
дання спільної заявки, якщо інше не передбачено договором між 
ним и .  Відмова одного чи кількох авторів від здійснення права 
на подання заявки не прип иняє такого права в решти співав-
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торів сорту. Автору сорту належать права авторства, які є осо
бистими немайновими правами і охороняються безстроково .  

Заявку на сорт можуть подати автор, його роботодавець (за
мовник створення сорту) ,  правонаступник автора чи робото
давця. Також законодавством передбачено, що будь-яка особа 
може подати заявку на набуrтя майнового права інтелектуальної 
власності на поширення сорту, віднесеного до загальновідомих, 
без набуrтя майнових прав інтелектуальної власності на такий 
сорт, засвідчених патентом. 

У встановленому порядку до заявки додаються зразки по
садкового матеріалу об'єкта заявки в кількості та якості , не
обхідних для проведення його кваліфікаційної експертизи та 
зберігання . Заявка на сорт п іддається експертизі ,  яка має ста
тус державної науково-технічної експертизи.  Вона проводиться 
з метою встановлення відповідності заявки і сорту вимогам за
конодавства та п ідготовки обrрунтованих експертних виснов
ків і рішень за заявкою. Експертиза заявки складається з фор
мальної експертизи (експертизи за формальними ознаками )  та 
кваліфікаційної (технічної) експертизи .  Формальна експертиза 
заявки проводиться з метою визначення відповідності формаль
них ознак заявки вимогам, що встановлені законодавством пра
вилами складання та подання заявки . Кваліфікаційна експер
тиза передбачає проведення комплексу досліджень, необхідних 
для підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття 
рішення щодо державної реєстрації сорту і прав на нього. Крім 
того проводиться також експертиза запропонованої назви со
рту на відповідність її встановленим вимогам , що регламенту
ється наказом М іністерства аграрної політики України « Про за
твердження Положення про експертизу назв сортів рослин» від 
23  червня 2003 року. Додатково компетентний орган визначає 
перелік родів і видів, сорти яких проходять експертизу на при
датність сорту для поширення . Щодо сортів родів  і видів, які 
не увійшли до такого переліку, рішення приймається на підставі 
інформації, наданої заявником. 

У разі відповідності за результатами кваліфікаційної експер
тизи заявленого сорту ви могам закону компетентним органом 
приймається рішення про виникнення прав на сорт. Якщо за
явлений сорт не відповідає вимогам законодавства, приймаєть
ся рішення про відмову у виникненні прав на сорт. 

Майнові права інтелектуальної власності на сорт набира
ють чинності з дати сплати державного мита за їх виникнення ,  
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а майнове право інтелектуальної власності на поширення со
рту - з дати сплати збору за його виникнення. 

Державна реєстрація майнових прав інтелектуальної власно
сті на сорт рослин здійснюється на п ідставі рішення про дер
жавну реєстрацію прав на сорт. Після сплати державного мита 
та за наявності документа про його сплату відповідні відомості 
вносяться до Реєстру патентів. У свою чергу, державна реєстра
ція майнового права інтелектуальної власності на поширення 
сорту рослин здійснюється на п ідставі рішення про державну 
реєстрацію прав на сорт. Після сплати відповідного збору від
повідні дані вносяться до Реєстру сортів рослин України , у яко
му міститься сукупність офіційних відомостей щодо державної 
реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поши
рення сорту рослин. 

Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рос
лин є право володільця патенту на використання сорту та ви
ключне право на дозвіл чи заборону використання сорту іншими 
особами . Виключне право на дозвіл чи заборону в икористання 
сорту полягає в тому, що ніхто без дозволу володільця патенту 
не може здійснювати щодо посадкового матеріалу сорту такі дії: 
а) виробництво або відтворення (з метою розмноження); б)  до
ведення до коНдиції з метою розмноження; в) пропонування до 
продажу; г) продаж або інший комерційний обіг; д) в ивезення 
за межі митної території України; е )  ввезення на митну терито
рію України ;  є )  зберігання для будь-якої із  перерахованих цілей . 
Володілець патенту може зумовити дозвіл певними умовами та 
обмеженнями. 

Майновим правом інтелектуальної власності на поширення 
сорту рослин є право його володільця на поширення сорту і 
на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами . Пра
во на дозвіл чи заборону поширення сорту полягає в тому, що 
без дозволу власника майнового права інтелектуальної власності 
на поширення сорту рослин не можуть здійснюватися щодо по
садкового матеріалу сорту такі дії: а) пропонування до продажу; 
б) продаж або інший комерційний обіг; в) зберігання для будь
якої із вказаних цілей. 

Ч инність майнових прав інтелектуальної власності на сорт 
рослин обмежується встановленим строком та підтримується за 
умови сплати збору за її підтримання. Строк чинності майно 
вих прав інтелектуальної власності на сорт рослин починається 
з наступного дня після дати державної реєстрації права та за-
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кінчується в останній день: а) тридцять п 'ятого календарного 
року, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком дер
жавної реєстрації цих прав, для сортів деревних та чагарникових 
культур і винограду; б )  тридцятого календарного року, що від
ліковується з 1 січня року, наступного за роком державної реє
страції цих прав, для всіх інших сортів.  Після завершення стро
ку чинності май нових прав інтелектуальної власності на сорт 
рослин, а також його дострокового припинення чи відмови від 
них цей сорт стає суспільним надбанням і його може вільно ви
користовувати будь-яка особа. 
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Розд іл 1 4 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТВАРИННИЦТВА 

1 4 . 1 .  Загальні правові засади ведення тваринництва 

Тваринництво - це галузь сільського господарства, що спря
мована на розведення і використання сільськогосподарських 
тварин.  Продукція тваринництва використовується у продоволь
чих цілях, дає сировину для легкої і харчової промисловості, за
стосовується у фармацевтичній  сфері , крім того тварини фор
мують тяглову силу і дають основне органічне добриво - гній .  
Відповідно до Закону України « Про ветеринарну медицину» від 
25 червня 1 992 року тварини - це ссавці, свійська птиця , пта
хи, бджоли ,  комахи , риби ,  ракоподібні, молюски, жаби ,  амфібії 
та рептилії. Серед продуктів тваринного походження для спо
живання людиною Закон вказує на м 'ясо , м 'ясні продукти, же
латин ,  яйця, яйцепродукти, молоко, молочні продукти , рибу, 
рибні та морепродукти , мед та інші продукти тваринного по
ходження. 

Ведення тваринництва в Україні накладає певні обов'язки .  
Зокрема, вимоги євроінтеграційного курсу наполе гливо вису
вають актуальні п итання щодо можливостей забезпечення та 
підтвердження я кості та безпечності тваринницької продукції. 
Значною складовою формування системи якості та безпечності 
сільськогосподарської продукції виступає система ідентифікації 
та реєстрації тварин,  що регулюється Законом України « Про 
ідентифікацію та реєстрацію тварин» від 4 червня 2009 року. 
Так, ідентифікація розуміється як процес ототожнення тварини 
шляхом присвоєння їй ідентифікаційного номера з використан
ням візуальних, електронних та змішаних засобів залежно від 
виду тварини з подальшим внесенням ідентифікаційного но
мера до Єдиного державного реєстру тварин.  У той же час п ід 
реєстрацією законодавець розум іє внесення до Єдиного держав-
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ного реєстру тварин даних про ідентифіковану тварину, її влас
ни ка/утримувача, господарство, переміщення, забій,  утилізацію,  
загибел ь, падіж. 

Відповідно до вітчизняного законодавства та судової практи
ки на систему ідентифікації та реєстрації тварин покладаються 
наступні  функції: 

1. Охоронна . Я к  зазначає Т. О .  Коваленко ,  однією з причи н  
запровадження в Україні з 200 l року механізмів ідентифікації та 
реєстрації великої рогатої худоби було значне погіршення еп і
зоотичної ситуації в деяких країнах Європи ,  що вимагало вжит
тя заходів для запобіган ня занесенню збудників небезпечних ін
фекційних хвороб тварин на територію України • . Тобто необхід
ність охорони ветеринарно-санітарного благополуччя стала по
штовхом для розвитку в Україні системи ідентифікації та ре 
єстрації тварин у сільському господарстві . Відповідно до пре
амбули Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тва
рин» метою здійснення відповідних заходів є ,  зокрема, контроль 
за епізоотичною ситуацією в Україні . 

2. Інформаційна . Дана функція має кілька напрямів : а) ін
формація щодо тваринни цької продукції (забезпечення спо
живачів тваринницької продукції оперативною та надійною ін
формацією щодо походження продукції тваринництва,  її яко
сті та безпеки , а також забезпечення відстеження продукції тва
ри нництва відповідно до міжнародн их зобов'язань України ) ;  
б) інформація щодо тварин (забезпечення відповідними даними 
державних органів, фізичних та юридичних осіб) . Відповідний 
функціональний напрям реалізується досить часто при наданні 
доступу працівникам правоохоронних органів до даних Єдиного 
державного реєстру твари н.  Також інформацій ний потенціал си
стеми ідентифікації та реєстрації активно використовується по
датковими органами . 

З. Прогностична . Збирання даних щодо тварин надає широкі 
можливості,  зокрема, у сфері прогнозування ринків збуту про
дукції тваринництва, що у свою чергу впливає на формування 
державної підтримки галузі ,  пошук оптимальних механізмів дер
жавного регулювання відносин у тваринництві з урахуван ням 
вимог продовольчої безпеки . 

1 Коваленко Т. О. Правове регулювання ідентифікації та реєстрації сільсько
господарських тварин як гарантія безпечності та якості продукціі тваринницт
ва // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юри
дичні науки. 2006. № 70- 7 1 .  С .  24. 
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4. Уніфікаційна . Дана функція полягає у забезпеченні єдиних 
принципів ідентифікації тварин, їх державного обл іку і реєстра
ції. Відповідно до чинного законодавства на здійснення іден
тифікації та  реєстрації тварин не впливає спосіб використання 
тварини (для комерційних, наукових, спортивних, власних спо
живчих цілей тощо) ,  тобто запроваджено уніфікаційний підхід. 
При цьому якщо цільове використання тварини не має право
вого значення для процесу її ідентифікації та реєстрації, то осо
бливості проведе ння цих дій для окремих видів тварин все ж іс
нують та відображені у низці спеціальних наказів Міністерства 
аграрної політики України від 3 1  грудня 2004 року (про запро
вадження ідентифікації та реєстрації коней,  про запроваджен
ня ідентифікації та реєстрації ове ць і кіз ,  про запровадження 
ідентифікації та реєстрації свиней)  та від 1 7  вересня 2003 року 
(про запровадження ідентифікації та реєстрації великої рогатої 
худоби) .  

Надзвичайно важл иво , щоб с истема національної ідентифі
кації та реєстрації тварин була єдиною , зрозумілою та узгод
женою із світовим и стандартами та тенден ціями у цій сфері . 
З огляду на це в українських реаліях є два проблемні аспек
ти щодо якісного виконання уніфікацій ної фун кції. По-перше,  
ідентифікацією та  реєстрацією охоплено не усіх тварин: н і якіс
но, н і кіл ькісно . Тобто законодавець встановлює об'єктами обо
в'язкової державної ідентифікації та реєстрації лише обмежену 
кіл ькість сіл ьськогосподарських тварин : велику рогату худобу, 
коней , свиней ,  овець, кіз - у то й час як інші  сіл ьськогоспо
дарські тварини зали шаються поза системою ідентифікації та 
реєстрації. Також наразі є проблемою адекватне охоплення усіх 
тварин ,  що підля гають ідентифікації та реєстрації. По-друге , в 
Україні впроваджується єдина система ідентифікації за допомо
гою вушних бирок, у той час як за кордоном наразі акти вно на
бирає обертів перехід на електронну систему ідентифікації. 

5. Статистична . Дана функція тісно пов'язана із поперед
ньою, особливо у проблемних аспектах. Покладання на систе
му ідентифікації та реєстрації тварин статистичної функції за
кріплено у преамбулі Закону, в якій вказано , що метою впро
вадження даної системи є одержання операти вної та наді йної 
інформації про погол ів'я тварин щодо статі , віку, породи та їх 
місцезнаходження. 

6. Правопідтверджуюча.  Дана функція прямо не передба
чається у законодавстві , однак вона проди ктована потребами 
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практики . У цивіл ьному та господарсько му обороті часто від
буваються правочини із сільськогосподарськими тваринам и ,  які 
не завжди опосередковуються відповідним и  документами .  Вза
галі підтвердити права на тварину, яка не пройшла ідентифіка
цію , досить проблемно. Право власності на приплід від власної 
тварини підтвердити також досить важко у випадку відсутності 
ідентифікаційних та реєстраційних документів на неї. У зв'язку 
з цим дані Єдиного державного реєстру тварин стали викори
стовуватися для підтвердження наявності чи відсутності прав на 
тварин. У нормативно-правових актах, що регулюють відносини 
у сфері ідентифікації та реєстрації тварин, не закріплено право
встановлюючої ролі реєстрації сільськогосподарських тварини . 
Тобто факт державної реєстрації ідентифікованої тварини не по
роджує прав на цю тварину, а лише носить характер офіційного 
підтвердження цих прав. Слід підкреслити , що перевірка наяв
ності прав на тварину не входить до обов'язків ДП «Агентство 
з ідентифікації і реєстрації тварин» , тобто діє принцип першого 
заявника. Така позиція закріплюється, зокрема, у п .  3 . 1 3  Поло
ження про Єдиний державний реєстр тварин, в якому вказано , 
що достовірність даних у реєстраційних документах забезпечує 
власник або утримувач тварини. Також дана позиція державного 
п ідприємства відображена у матеріалах судової практики . Тому 
вагомість правопідтверджуючої ролі ідентифікації та реєстрації 
тварини може вияв итися спірною.  Однак суди активно вико 
ристовують у якості основних аргументів щодо прав власності 
саме дані з Єдиного державного реєстру тварин у таких неодно
значних справах, як, наприклад, про витребування май на у до
бросовісного набувача чи із чужого незаконного володіння • .  

Система забезпечення якості і безпечності тваринницької 
продукції будується також на суворому дотриманні правил ве
теринарної медицини . Так,  особи ,  які виро щують тварин для 
власного споживання , вкл ючаючи велику рогату худобу, сви 
ней , овець, кіз , кролів та птицю , за винятком непродуктивних 
тварин,  а також тих, що вирощуються з рекреаційною метою , 
зобов'язані реєструватися у відповідних державних органах ве
теринарної медицини . У реєстрі зазначаються ім 'я власника 
тварин,  адреса, телефон та інша інформація , види твари н ,  що 
утримуються відповідною особою,  кількість тварин кожного 

1 Григор' ева Х. А. Правове забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин: 
термінолоrічні та функціональні питання // Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія «Право•. 20 16 .  No 39. С. 1 1 2- 1 16 . 
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виду. Оператори потужностей (об 'єктів) ,  що використовуються 
для промислового вирощування (розведення) тварин, зобов'яза
ні зареєструвати їх у відповідних державних органах ветеринар
ної меди цини . У реєстрі зазначаються види тварин,  що утри
муються на відповідних потужностях (об 'єктах) , кількість тва
рин кожного виду, назва оператора потужностей (об 'єктів )  та 
за необхідності - назва власника тварин, адреси , телефон та 
інша інформація .  Юридичні та фізичні особ и ,  діяльність яких 
пов'язана з утриманням та обігом тварин,  зобов' язані :  1 )  за
безпечувати, щоб тварини не мали хвороб, що підлягають пові
домленню; 2)  виконувати законні вимоги щодо здійснення про
тиепізоотичних заходів та/або заходів карантину тварин, вклю
чаючи обмеження на переміщення тварин та/або осіб , що мали 
контакт з хворим и  тваринами або з тваринами,  щодо яких є пі
дозра на захворювання на хворобу, що підлягає повідомленню, 
та інших ветери нарно-санітарних заходів; 3 )  негайно інформу
вати уповноважені органи про раптову загибель тварин, підозру 
на захворювання або виявлення хвороби, що підлягає повідом
ленню, або поведінку тварин, яка їм невластива; 4) перед пере
міщенням тварин з потужностей (об'єктів) ,  де вони утримують
ся, отримати дозвіл на їх переміщення; 5) охороняти здоров'я 
та благополуччя тварин шляхом:  а) забезпечення виконання ве
теринарно-санітарних заходів ,  включаючи зоогігієнічні  вимоги 
та умови , що мають забезпечуватися на потужностях для утри
мання тварин; б) забезпечення тварин якісними та безпечними 
кормами і водою;  в) застосування профілактичних ветеринарно
санітарних заходів щодо здоров'я тварин; г) своєчасного звер
нення за послугами лікаря ветеринарної медицини щодо вста
новлення діагнозу та лікування хворих тварин; Г) використання 
ветеринарних препаратів згідно з вказівками лікаря ветери нар
ної медицини ; д) недопущення жорстокого поводження з тва
ринами ;  е) забезпечення належних транспортних засобів для 
переміщення тварин; 6) виконувати вимоги щодо ідентифікації 
тварин, що їм належать; 7)  доставляти тварин у визначене міс
це або забезпечувати належні умови за м ісцем утримання тва
рин для проведення ветеринарного огляду, діагностичних, про
філактично-лікувальних обробок,  включаючи дослідження і ще
плення; 8 )  вести облік кожної продуктивної тварини стосовно 
придбання та застосування ветеринарних лікарських засобів, 
ветеринарних імунобіологічних засобів і л ікувальних кормів та 
зберігати ці зап иси не менше трьох років; 9 )  сприяти посад0-
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ви м особам ветери нарної медицини у виконанні службових обо
в'язкі в;  1 0 ) на вимогу державн их орган ів надавати зразки не
їстівних продуктів тваринного походження для проведен ня від
повідних досл іджень. 

У результаті здійснення виробничої діяльності у сфері тва
ри нництва утворюються побічні продукти тваринного похо
дження,  продукти оброблення , переробки побічних продуктів 
тваринного походжен ня (напри клад, туша або частин и  туш за
битих, загиблих тварин, сировина та продукти тваринного по
ходження , що не призначені або визнані непридатними для 
споживання людиною) .  Відносини , що вин икають у сфері по
водження із  такими продуктами тваринного походження, врегу
льовані Законом України « Про побічні продукти тваринного по
ходжен ня ,  не призначені для споживання людиною» від 7 квіт
ня 20 1 5  року. 

Ведення органічного тваринництва регламентується Законом 
України « Про виробництво і обіг органічної сільськогосподар
ської продукції та сировини» від 3 вересня 20 1 3  року, а також 
постановою Кабінету М іністрів України « Про затвердження Де
тальних правил виробництва органічної продукції (сирови ни)  
тваринного походжен ня» від 30  березня 20 1 6  року. 

1 4 . 2 .  Законодавча регламентація ведення племінної 
справи у тваринництві 

Загальновідомо,  що ефективність ведення тваринни цтва пря
мо залежить від того , які породи твари н  розводить господар
ство . В Україні тваринницькі ком плекси найчастіше спеціалі 
зован і на виробництві певного виду продукції ( наприклад, м о 
лоч ної чи м 'ясної) ,  тому обрання оптимал ьної породи тварин 
буде підпорядковане меті веден ня господарства. Від правильно
го вибору породи тварин залежатиме продуктивність сільсько
господарського підприємства, однак це не єдиний фактор. Важ
ливо ,  щоб придбані тварини справді належали до даної породи, 
а знач ить володіли усіма притаманними їй якостями.  У зв'язку 
з цим питання селекції тварин є дуже важливим ,  адже передба
чає наявність та функціонування цілої системи племінної спра
ви у тваринництві . Відповідно до спеціального Закону України 
«Про племінну справу у тваринництві» від 1 5  грудня 1 993 року 
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під племінною справою розуміється система зоотехнічних, се
лекційних та організаційно-господарських заходів,  спрямова
них на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин .  
Уся сукупність вказаних заходів забезпечує наявність в Україн і 
плем інних тварин - чистопородних або одержаних за затвер
дженою програмою породного вдосконалення твари н ,  що за
реєстровані в державних книгах племінних тварин ,  мають пле
мінну (генетичну) цінність і можуть ви користовуватися в се 
лекційному процесі відповідно до програм селекції. 

Об'єктами племін ної справи у тваринництві є велика рога
та худоба,  свині , вівці ,  кози ,  коні ,  птиця , риба, бджол и ,  шов
копряди , хутрові звірі та крол і ,  яких розводять з метою одер
жання від них певної продукції. Усі ці тварини підлягають пле
мінному обліку, тобто визначенню та внесенню до інформацій
них баз даних (автоматизованих систем документів з племінної 
справи) суб'єктами племінної справи у тваринництві даних про 
походження , продуктивність, тип та інші якості тварин з метою 
ведення племінної справи у твари нництві .  

Суб'єкти племінної справи у тваринництві зобов'язані вико
ристовувати для відтворен ня поголів'я плідників з визначеною 
племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю 
та якістю потомства або плідників, які проходять випробування 
за якістю потомства. Відповідна процедура врегульована у По
рядку визначення племін ної цінності плідників за походженням , 
власною продуктивністю, якістю потомства та проведення ви 
пробування плідників за якістю потомства, затвердженому на
казом Міністерства аграрної політики і продовольства України 
від 1 3  квітня 20 1 6  року. 

У випадку виведен ня нової породи тварин автори мають пра
во звернутися за її реєстрацією. Правила та порядок оцінки пле
мінних і продуктивних якостей нових створен их і поліпшених 
існую чих порід, внутрішньопородних (зональн их) ти пів та ін
ших селекційних досягнень врегул ьовані наказом Міністерства 
аграрної політики і продовол ьства України від 2 липня 20 1 2  року 
«Про затвердження положень щодо проведення апробації та ре
єстрації селекційних досягнень у тваринництві».  

Суб'єктам и племін ної справи у тваринництві є:  l )  власни 
ки племінних (генетичних) ресурсів; 2) підприємства, установи 
та організації незалежно від форми власності та фізичні осо
би - суб 'єкти підприємницької діяльності ,  які беруть участь у 
виробництві , збереженні ,  використанні ,  створенні ,  визначенні 
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племінної цінності плем інних (генетичних) ресурсів , торгівлі 
племінними (генетичним и )  ресурсам и  та надають послуги , по
в'язані з племінною справою у тваринництві ; З )  власники не
племінних тварин - споживачі племінних (генетичних) ресурсів 
та замовники послуг з пле мінної справи у тваринництві .  

Суб'єкти господарювання ,  що здійснюють господарську ді
яльність у племінній справі у тваринництві, пов'язану з вироб
ництвом,  зберіганням і торгівлею племінними (генетичними ) 
ресурсам и ,  проведенням генетичної експертизи походження та 
аномалій тварин,  мають право на отримання відповідного ста
тусу суб'єкта племінної справи у тваринництві згідно із зако
нодавством .  Суб'єктам плем інної справи у тваринництві (крім 
власників неплемінних тварин) відповідний статус присвоюєть
ся за результатами оцінки певного стану (рівня) ведення селек
ційно-племінної роботи .  Так, відповідність суб'єктів племінної 
справи у тваринництві певному статусу визначається напрямом 
їхньої господарської діяльності ,  якістю наявних племінних (ге
нетичних) ресурсів ,  рівнем ведення селекційно-племінної ро
боти та участю у створенні селекційних досягнень тощо . Поря
док присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної спра
ви у тваринництві затверджений наказом Міністерства аграрної 
політики і продовольства України від 1 9  червня 20 1 5  року. Від
повідно до цього Порядку, наприклад, у скотарстві ,  буйволів
ництві, свинарстві ,  вівчарстві і козівництві суб'єктам племінної 
справи у тваринництві присвоюються такі статуси:  плем інний 
завод, племінний репродуктор, генофондне гос подарство , се
лекційний центр,  підприємство (об'єднання ) з племінної спра
ви , контрольно-випробувальна станція , підприє мство (лабо
раторія) генетичного контролю,  підприємство (лабораторія) з 
трансплантації ембріонів ,  п ідприємство (лабораторія ) з о цінки 
якості тваринницької продукції. Раніше процедура оцінки від
повідності певному статусу суб'єкта племінної справи у тварин
ництві називалася державною атестацією,  але наразі цей тер
мін не використовується у результаті прийняття Закону Укра
їни « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі» від 8 грудня 
20 1 5  року. 

Слід окремо зазначити ,  що до 20 1 5  року господарська ді
яльність у сфері торгівлі племінними генетичними ресурсами 
та проведення генетичної експертизи походження та аномалій 
тварин підлягала ліцензуванню. Однак Законом України « Про 
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ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 20 1 5  
року така вимога була скасована. 

Державна реєстрація суб'єктів племінної справи у тварин 
ництві племінних і підконтрольних тварин здійснюється шля 
хом внесення відповідних даних про них до державних книг 
племінних тварин ,  суб'єктів племінної справи - до Державного 
реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві, селекційних 
досягнень - до Державного реєстру селекційних досягнень у 
тваринництві .  Державна реєстрація проводиться з метою фор
мування інформаційних автоматизованих баз даних про племін
ні ( генетичні)  ресурси .  Положення про Державний реєстр су
б 'єктів племінної справи у тваринництві затверджене наказом 
Міністерства аграрної політики і продовольства України від 
1 З червня 20 1 2  року. Згідно з його вимогами на підтвердження 
реєстрації у вказаному реєстрі суб'єкту племінної справи у тва
ринництві видається свідоцтво . 

Державний реєстр селекційних досягнень спрощено назива
ється Селекційний реєстр. Державна реєстрація вітчизняного 
селекційного досягнення в Селекційному реєстрі проводиться 
протягом місяця п ісля затверджен ня селекційного досягнення 
відповідни м  наказом Міністерства аграрної політики та про
довольства України .  Селекційний реєстр м істить сукупність ві
домостей щодо реєстрації, апробації, загальної характеристики 
продуктивних якостей і поширення селекційного досягнення .  
Один раз н а  п 'ять років Міністерство аграрної політики та про
довольства України або наукові установи Національної академії 
аграрних наук України забезпечують підготовку до друку та ви
дання Селекційного реєстру. Положення про Державний реєстр 
селекційних досягнень у тваринництві та правила щодо його ве
дення регламентовані наказом Міністерства аграрної політики 
та продовольства України « Про затвердження положень щодо 
проведення апробації та реєстрації селекційних досягнень у тва
ринництві» від 2 липня 20 1 2  року. 

Власники племінних (генетичних) ресурсів мають право от
римувати сертифікати племінних (генетичних) ресурсів , які є 
документальним п ідтвердження м  якості та племін ної цінності 
племін них (генетичних) ресурсів при їх придбанні, реалізації та 
торгівлі. Наказом Міністерства аграрної політики і продоволь
ства України від 1 7  листопада 20 1 1  року затверджено Положен
ня про сертифікат племін них (генетичних) ресурсів та зразків 
форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів .  Сертифікат 
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застосовується з метою:  а) визнання генети чних ресурсів пле
мі нними;  б)  підтвердження показників якості племінних (гене
тичних) ресурсів ,  заявлених їх власником ; в)  здійснення кон
тролю за достовірн істю походження та виявлення генетичних 
аномалій тварин;  г) захисту прав с поживачів ;  І') ко нтролю ге
нетичної безпеки тварин.  Наявність сертифіката на племінні 
(генетичні)  ресурси обов'язкова при їх придбанні , реал ізації та 
торгівлі . При імпорті плем інних (генетичн их) ресурсів обов'яз
кова наявність сертифікатів (документів з плем інного обл іку) , 
виданих країною-експортером ,  та їх переклад українською мо
вою, засвідчений в установленому законодавством порядку. 

Держава намагається посилити правове станови ще суб 'єктів 
племінної справи у тваринництві , особливо тих, які зай мають
ся селекційною діяльністю . Так, селекційне досягнення в галузі 
плем інного тваринництва визнається винаходом у встановлено
му законодавством порядку. Досягнення стабільних та високих 
показників у сфері племінної справи у тваринництві неможли
ве без якісного наукового супроводу. Наукове забезпечення пле
мінної справи у тваринництві здійснюють науково-дослідні уста
нови , які розробляють основи системи селекції, селекційні про
грами розведення тварин,  ефекти вні методи та технології від
творення найцінніших плем інних (генетичних) ресурсів і прак
тичні рекомендації щодо застосування науково-технічних до
сягнень у виробни цтві . 

У 2004 році було при йнято Закон України «Про Загально
державну програму селекції у тваринництві на період до 20 1 0  
року» , який був покликаний забезпечити адаптацію законодав
ства України у сфері племінної справи у тваринництві до за
конодавства Європейського Союзу. Однак за оцінками експер
тів вказана програма не була виконана на належному рівні . 

1 4 .3 . Правове забезпечення виробництва 
молока та молочних продуктів 

За оцінками спеціалістів,  споживання якісних молочних про
дуктів у достатній кількості є елементом гармоній ного і здорово
го харчування населення , що у свою чергу впливає на рівень за
хворювань та довголіття в Україні . Виробництво молока в нашій 
державі не демонструє стабільних показників та є проблемною 
галуззю сільського господарства, яка потребує державної під-
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тримки .  Законодавчі засади діяльності у цій сфері регулюються 
низкою нормати вно-правових актів,  основним з яких є Закон 
України «Про молоко та молочні продукти» від 24 червня 2004 
року, що визначає правові та організаційні основи забезпечення 
безпечності та якості молока і молочних продуктів для життя та 
здоров'я населення і довкілля під час їх виробництва, транспор
тування, переробки ,  зберігання і реалізації, ввезення на митну 
територію та вивезення з митної території України .  

Для початку слід розглянути основні об 'єкти правового ре
гулювання у цій сфері , серед яких законодавством виділено мо
локо ,  молочну сировину та молочні  продукти . Молоко сире від
повідно до закону - це продукт нормал ьної секреції молочних 
залоз однієї або декіл ькох здорових корів, овець, кіз, буйвол иць, 
кобил , температура якого не перевищує 40°С і який не п ідда
вався будь-якій обробці.  Як тільки з сирим молоком починають 
здійснювати певні дії, воно перетворюється у молочну сировину. 
Так, згідно з законодавством молочна сировина - це молоко , 
яке п іддавалося попередній фізичній обробці (філ ьтрації, охо
лодженню),  а також будь-які молочні продукти , що містять ви
ключно складові молока (молочний жир, молочний білок, лак
тозу) і можуть бути використані у виробництві іншої продукції. 
Фінал ьним етапом перетворення молока є утворення молочних 
продуктів, під котрими розуміють продукти , одержані з молока 
або молочної сировини ,  які можуть містити харчові добавки , 
необхідні для виробництва, за умови , що ці добавки ні част
ково , н і повністю не замінюють складових молока (молочний 
жир,  молочний білок, лактозу). Об'єднує усі три об'єкти пра
вового регулювання те , що молоко ,  молочна сировина і молочні 
продукти , що виробляються в Україні та ввозяться на митну те
риторію України ,  повинні відповідати показникам безпечності 
та якості для харчових продуктів, які встановлені нормативно
правовими актами України .  

Положення Закону України « Про молоко та молочні  про
дукти» регулюють відносини , що виникають у процесі вироб
ництва, транспортування, переробки , зберігання і реалізації, 
ввезення на митну територію та вивезення з митної території 
України молока, молочної сировини та молочних продуктів , і 
поширюються на суб 'єктів господарювання,  я кі проводять го
сподарську діяльність у цій сфері .  У ст. 1 даного Закону надано 
визначення суб 'єктів господарювання, п ід якими розуміються 
юридичні особи незалежно від форми власності та фізичні осо-

3 6 7  



би - суб'єкти підприєм ни цько1 д�яльності , які зщиснюють ви
робництво , переробку та реалізацію молока, молочної сировини 
і молочних продуктів .  Тобто вимоги даного Закону розповсюд
жуються на п ідприємців.  У то й же час виробником молока та 
молочної сирови н и  законодавець називає , окрім юридичних 
осіб і ф ізичних осіб - суб'єктів п ідприємни цької діял ьності , 
також і особисте селянське господарство , і ф ізичних осіб, які 
утримують корів, овець, кіз ,  буй волиць, кобил та виробляють 
молоко і молочну сировину. 

Відповідно до Закону суб'єкти господарювання мають право : 
І )  отримувати від відповідних державних органів  у встановле
ному порядку необхідну інформацію ,  законодавчі та ін ші нор
мативно-правові акти з питань безпечності та якості продукції, 
що виробляється ; 2) звертатися за захистом порушених прав до 
суду відповідно до закону. Обов'язки суб'єктів господарювання 
у сфері виробництва, переробки і реалізації молока і молочних 
продуктів передбачені значно ширше: 1 )  додержуватися вимог 
нормативних документів при виробництві молока, молочної си
рови ни і молочної продукції, а також при їх зберіганні ,  транс
портуванні та реал ізації; 2)  забезпечувати додержання вимог 
санітарних та ветеринарно-санітарн их норм і правил ,  а також 
за розпорядженнями посадових осіб державної санітарно-епі
деміологічної служби та централ ьного органу виконавчої вла
ди , що реалізує державну пол іти ку у галузі ветери нарної ме 
ди цини ,  здійсн ювати протиепідемічн і та протиепізоотичні за
ходи з метою запобігання розповсюдженню захворювань, спіль
них для людей і тварин; 3)  забезпечувати контроль безпечності 
та якості продукції; 4) вести в установленому законодавством 
порядку документацію , яка п ідтверджує безпечність та я кість 
продукції; 5) надавати необхідну для  здійснення державного 
контролю і нагляду інформацію ,  документаці ю,  зразки моло
ка, молочної сировин и ,  ком понентів рецептури молочних про
дуктів для проведення лабораторних досліджень у кількості, пе
редбаче ній нормативно-правовими актами;  6)  ви конувати інші 
обов'язки, встановлені законом; 7 )  за наявності виробничих по
тужностей забезпечувати повну переробку молочної сировин и ,  
а в разі їх відсутності - реалізовувати підприємствам , які мо
жуть її переробляти . 

Значна увага приділяється законодавцем питан ням правового 
забезпечення якості та безпечності молока, молочної сирови
ни та молочних продуктів. Вимоги , спрямовані на дотримання 
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правил якості та безпечності цієї продукції, висуваються на усіх 
етапах її господарської трансформації. Так, тара та упаковка для 
молочної сировин и  та молочних продуктів повинні бути виго
товлені з матеріалів, дозволених для використання центральним 
органом виконавчої влади , що забезпечує формування держав
ної політики у сфері охорони здоров'я .  Пакування та маркуван
ня молочної сировини та молочних продуктів здійснюються від
повідно до законодавства України .  Забороняється відокремлен
ня процесу пакування молочних продуктів від технологічного 
циклу виробництва продукції (крім пакуван ня масла, сиру, су
хих молочних продуктів структурними п ідрозділами одного пе
реробного п ідприємства або переробними підприємствам и ,  що 
входять до складу одного об 'єднання) .  

Не допускається використан ня назв молочних продуктів у 
власних назвах продуктів та торговельних марках, якщо ці про
дукти виробляються з використанням сировини немолочного 
походження . 

Забороняється продаж молока та молочної сировини без до
кумента,  що засвідчує еп ізоотичне благополуччя тварин у го
сподарствах. Контроль за безпечністю та якістю молока, молоч
ної сировини і молочних продуктів здійснюється суб'єктами го
сподарювання відповідно до закону шляхом:  а) одержання умов 
виробництва, зберігання та реалізації молока, молочної сиро
вини і молочних продуктів відповідно до нормативно-правових 
актів; б) створення та діяльності лабораторій , обладнаних су
часними приладами і відповідними реактивами для визначення 
показників безпечності та якості молока, молочної сировини та 
молочних продуктів. 

Законодавство у сфері виробництва та реалізації молока і мо
лочних продуктів піддавалося значним змінам ,  зокрема, у бік 
дерегуляції господарських процесів. Так, наприклад, у 20 1 3  році 
було скасовано необхідність проходження суб 'єктами господа
рювання атестації на відповідність обов'язковим вимогам нор
м ативно-правових актів. Об'єктами атестації виробництва мо
лока, молочної сировини і молочних продуктів була нормативна 
документація на продукцію,  а також технологічне обладнання, 
засоби вимірювальної техніки та контролю,  випробувальне об
ладнання. Пізніше Законом України « Про внесення зм ін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ве
ден ня бізнесу (дерегуляція ))) від 1 2  лютого 20 1 5  року було ска
совано необхідність отримання експлуатацій ного дозволу для 
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потужностей (об'єктів) з виробництва молока, молочної сиро
вини та молочних продуктів (у тому числі молочних продуктів 
для спеціал ьного дієтичного споживання (використан ня) ,  про
дуктів для дитячого харчування, харчування для спортсменів та 
осіб похилого віку).  Таке скасування значно спростило ведення 
підприємницької діяльності у сфері виробництва молока і мо
лочних продуктів за рахунок зменшення обов'язкових адм іні
стративних процедур. 

1 4 . 4 .  Правове регулювання аквакультури (рибництва) 

Наявність сприятливих водних ресурсів дозволяє активно 
розвивати в Україні такий вид сіл ьськогосподарської діяльно
сті, як рибни цтво або аквакультура. Під аквакультурою розумі
ється сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, 
утримання та вирощування об'єктів аквакультури у повністю 
або частково контрольованих умовах для одержання сільсь
когосподарської продукції (продукції аквакультури ) та її ре
алізації, виробництва кормів, відтворен ня біоресурсів ,  ведення 
селекційно-племінної роботи , інтродукції, переселення , аклі 
матизації та реакліматизації гідробіонтів ,  поповнення запасів 
водних біоресурсів,  збереження їх біорізноманіття , а також на
дання рекреаційн их послуг. Діяльність у сфері рибництва ре 
гулюється законами України « Про аквакультуру» від 1 8  вересня 
20 1 2  року, « Про рибне господарство, промислове рибальство та 
охорону водних біоресурсів» від 8 липня 20 1 1  року, « Про рибу, 
інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 6 лю
того 2003 року та іншими . 

За напрямами діяльності аквакультура може здійснюватися з 
метою:  а) отримання товарної продукції аквакул ьтури та її по
дальшої реалізації (товарна аквакультура); б )  штучного розведен
ня (відтворення) ,  вирощування водних біоресурсів; в )  надання 
рекреаційних послуг. При цьому продукція аквакультури - це 
одержані в результаті здійснення господарської діяльності всі 
види об'єктів аквакультури , а також вироблена з них харчова 
та нехарчова продукція , у тому числі харчова та запліднена ікра, 
що відносяться до сільськогосподарської продукції. Можливість 
надання рекреаційних послуг у сфері аквакультури охоплює ді
яльність, пов'язану з орган ізацією відпочи нку, в тому числі з 
наданням права на здійснення любительського та спортивного 
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добування (вилову) об'єктів аквакультури ,  а також створенням 
умов для спостереження за гідробіонтами з метою задоволен ня 
естетичних і п ізнавальних потреб .  Для надання рекреацій них 
послуг у сфері аквакультури з метою оздоровлення, відпочинку, 
екологічного виховання населення суб'єкт аквакультури визна
чає місця у межах наданих у користування рибогосподарських 
водних об 'єктів (їх частин) , р ибогосподарських технологічних 
водойм.  Рекреаційні послуги у сфері аквакультури можуть на
даватися суб 'єктом аквакультури на платній або безоплатній 
основі . 

Одним з основних суб'єктів аквакультури відповідно до зако
нодавства є рибницьке господарство - єдиний майновий ком
плекс, до складу якого входить рибогосподарська технологічна 
водойма або їх ком плекс,  гідротехнічні споруди, інші споруди 
(пристрої) ,  будівлі , устаткування, інвентар тощо, земельні ді
лянки,  що призначений для розведення, утримання та вирощу
вання об'єктів аквакультури 

Суб'єкти аквакультури мають право : 1 )  на користування ри
богосподарськими водними об 'єктами (їх частинами ) , р ибого
сподарськими технологічними водоймами , акваторією (водним 
простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, ви
ключної (морської) економічної зони України ,  землями водного 
фонду для здійснення аквакультури ;  2)  на власність об'єктів ак
вакультури та продукції аквакультури ,  а також отримання до
ходу від їх реалізації; З )  на проведення робіт з рибогосподарсь
кої меліорації водних об'єктів (їх частин) ,  які використовують
ся для цілей аквакультури .  Суб'єкти аквакультури зобов'язані :  
1 )  додержуватися нормативно-правових актів у сфері аквакуль
тури;  2) не допускати погіршення екологіч ного середовища та 
умов існування водних біоресурсів у результаті своєї діял ьно
сті ; З)  подавати центральному органу виконавчої влади, що ре
алізує державну політику у сфері рибного господарства, звітну 
інформацію щодо обсягів виробництва продукції аквакультури у 
визначені строки за формами ,  затвердженими в установленому 
порядку; 4) подавати центральному органу виконавчої влади,  
що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, 
інформацію стосовно намірів розведення та/або вирощування 
чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів та відповідне на
уково-біологічне обrрунтування ;  5)  дотримуватися під час здійс
нення заходів із вселення, переселення , інтродукції, аклімати 
зації та реакліматизації водн их біоресурсів у водних об 'єктах 
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(їх частинах) вимог цього та інших законів;  6 )  проводити за
ходи рибогосподарської меліорації; 7) здійснювати заходи з про
філактики і боротьби із захворюваннями та загибеллю об'єктів 
аквакультури ;  8) не допускати несанкціонованого, у тому числі 
випадкового ,  потрапляння чужорідних, немісцевих та генетично 
змінених організмів у водні об 'єкти (їх частини) .  Законом мо
жуть бути встановлені й інші права та обов'язки . 

Об'єкти аквакультури можуть перебувати в державній , ко
мунальній чи приватній власності . При цьому закономірно , що 
об 'єкти аквакультури ,  які розведені,  утримуються та/або ви 
рощуються підприємствами ,  установами та організаціями дер
жавної або комунальної власності , є об'єктами права державної 
або комунальної власності . Об'єкти аквакультури ,  які розведені, 
утримуються та/або вирощуються суб'єктами аквакультури у ме
жах наданих їм відповідно до закону у приватну власність, в 
користування рибогосподарських водн их об 'єктів (їх частин) ,  
рибогосподарських технологічних водой м ,  акваторій (водного 
простору) внутрішніх морських вод, територіального моря ,  ви
ключної (морської) економічної зони України , у межах належ
них їм технологічних пристроїв і споруд (рибницький басейн,  
плавучий рибницький садок тощо) або набуті іншим не заборо
неним законом шляхом, перебувають у їх приватній власності . 
Не можуть перебувати у приватній власності об'єкти аквакуль
тури , що потрапили в умови природної волі за межі наданих су
б'єктам аквакультури в користування рибогосподарських водних 
об'єктів (їх частин) ,  рибогосподарських технологічних водойм, 
акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, терито
ріального моря , виключної (морської) економічної зони Укра
їни або цілеспрямовано вселені у водні об'єкти (їх частини ) .  

Важливою вказівкою Закону України « Про аквакультуру» є 
положення про те , що діяльність у сфері аквакультури не на
лежить до спеціального використання водних біоресурсів. 

З метою ведення єдиного державного обліку рибогосподарсь
ких водних об 'єктів (їх частин) ,  у тому числі рибогосподарських 
технологічних водойм ,  акваторій (водного простору) внутрішніх 
морських вод, територіального моря , виключної (морської) еко
номічної зони України ,  які призначені та використовуються для 
ведення рибного господарства, створюється Державний реєстр 
рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) .  Порядок його 
ведення затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 вересня 20 1 5  року. 
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Необхідний для цілей аквакультури рибогосподарський вод
ний об'єкт надається в користування на умовах оренди юри
дичній чи фізичній особі відповідно до Водного кодексу Укра
їни .  Частини рибогосподарського водного об 'єкта надаються в 
користування на умовах оренди юридичній чи фізичній особі 
органами ,  які здійснюють розпорядження земельними ділянка
ми під водою (водним простором)  відповідно до З КУ, лише для 
розміщення плавучих р ибницьких садків .  У такому разі межі 
наданої в користування частини р ибогосподарського водного 
об 'єкта визначаються координатами відведеної акваторії. Від
ведення земельної ділянки водного фонду під водою (водни м  
простором) та встановлення її м е ж  у натурі ( н а  місцевості) не 
здійснюються. 

Рибогосподарська технологічна водойма для цілей аквакуль
тури надається юридичній чи фізичній особі  органом ,  який 
здійснює розпорядження земельною ділянкою під водою (вод
ним простором) відповідно до З КУ, за договором оренди землі 
(земель водного фонду) . При передачі юридичній чи фізичній 
особі в оренду рибогосподарської технологічної водойми такій 
особі одночасно можуть передаватися в користування гідротех
нічні споруди.  Надання рибогосподарської технологічної водой
ми у користування на  умовах оренди здійснюється за наявності 
паспорта рибогосподарської технологічної водойми та/або тех
нічного проекту рибогосподарської технологічної водойми. По
рядок розроблення та форма паспорта затверджені наказом Мі
ністерства аграрної політики та продовольства України «Про за
твердження Порядку розроблення паспорта рибогосподарської 
технологічної водойми» від 16 грудня 20 1 3  року. 

Об'єктом користування на умовах оренди рибогосподарської 
технологічної водойми є земельна ділянка під водою,  в межах 
якої здійснюється аквакультура, та вода (водний простір) ,  які в 
комплексі одночасно надаються в користування одній і тій са
мій юридичній чи фізичній особі.  Плата за користування на умо
вах оренди рибогосподарською технологічною водоймою скла
дається з орендної плати за використання земельних ділянок та 
орендної плати за рибогосподарську технологічну водойму. 

Надання в користування на умовах оренди акваторій (водно
го простору) внутрішніх морських вод, територіального моря , 
виключної (морської) економ ічної зони Україн и ,  визначення 
їх меж (координат) для цілей аквакультури (марикультури) здій
снюється Кабінетом Міністрів України .  При наданні Кабінетом 

3 73 



Міністрів України юридичній чи фізичній особі в користуван
ня на умовах оренди акваторій (водного простору) внутрішніх 
морських вод, територіального моря, а також виключної (мор
ської) економічної зони України органи, що відповідно до ЗКУ 
здійснюють розпорядження земельними ділянками ,  можуть на
давати юридичній чи фізичній особі в користування на умо
вах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг 
відведення. При наданні Кабінетом Міністрів України в кори
стування на умовах оренди акваторій (водного простору) вну
трішніх морських вод, територіального моря, а також виключної 
(морської) економічної зони України відведення земельної ді
лянки водного фонду п ід водою (водним простором)  та вста
новлення її меж у натурі (на місцевості)  не здійснюються . Ме
тодика визначення розміру плати за ви користання на умовах 
оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, 
територіального моря , викл ючної (морської) економічної зони 
України. для цілей аквакультури (марикультури )  затверджена по
становою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 20 1 5  року. 

Методика визначення розміру плати за використання на 
умовах оренди частини рибогосподарського водного об'єкта, 
рибогосподарської технологічної водойми затверджена наказом 
М іністерства аграрної політики та продовольства Україн и від 
14 січня 20 1 4  року. 

Договір оренди частини рибогосподарського водного об'єкта, 
акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, терито
ріального моря, виключної (морської) економічної зони Украї
ни укладається у письмовій формі .  Істотними умовами договору 
оренди частини рибогосподарського водного об'єкта, акваторії 
(водного простору) внутрішніх морських вод, територіального 
моря, виключної (морської) економічної зони України ,  що ви
значаються за згодою сторін,  є :  І )  об'єкт оренди ; 2)  строк дії 
договору; З) орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, 
форм платежу, строків, порядку внесення і перегляду та відпо
відальності за її несплату; 4) умови використання частини ри
богосподарського водного об'єкта, акваторії (водного простору) 
внутрішніх морських вод, територіального моря , виключної 
(морської) економічної зони України ;  5 )  умови і строки передачі 
об'єкта оренди суб'єкту аквакультури ;  6) умови збереження ста
ну об'єкта оренди ; 7) умови повернення суб 'єктом аквакульту
ри об'єкта оренди; 8 )  встановлені обмеження (обтяження) щодо 
використання об 'єкта оренди ; 9) визначення сторони ,  яка несе 
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ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди 
чи його частини ;  1 0 ) відповідальність сторін .  За згодою сторін 
у договорі оренди частин и  рибогосподарського водного об'єкта, 
акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, терито
ріал ьного моря , виключної (морської) економічної зон и  Укра
їни можуть конкретизуватися його умови . 

Передача орендарем права на оренду частини рибогоспо
дарського водного об'єкта, акваторії (водного простору) вну
трішніх морських вод, територіального моря, виключної (морсь
кої) економічної зони України іншим суб'єктам господарюван
ня забороняється . 

У договорі оренди частини рибогосподарського водного об' -
єкта, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, 
територіального моря, виключної (морської) економічної зон и  
України визначаються зобов'язання орендаря щодо здійснення 
ним заходів з охорони та недопущення погіршення екологічно
го стану рибогосподарського водного об 'єкта, акваторії (водного 
простору) внутрішніх морських вод, територіального м оря , ви
ключної (морської) економічної зони України ,  проведення ме
ліоративних робіт тощо . 

Постановою Кабінету М іністрів України від 30 вересня 20 1 5  
року було затверджено Типовий договір користування на умовах 
оренди частиною рибогосподарського водного об'єкта для цілей 
аквакультури і Типовий договір користування на умовах оренди 
акваторією (водн им простором)  внутрішніх морських вод, тери
торіального моря , виключної (морської) економічної зони Укра
їни для цілей морської аквакультури .  

Законом України «Про виробни цтво та обіг органічної с ільсь
когосподарської продукції та сировини» передбачається мож
ливість ведення органічної аквакультури , тобто отримання ор
ганічної продукції аквакультури - риби та інших водних живих 
ресурсів, розведених та вирощених у спеціальних штучних умо
вах або у визначених для цього рибогосподарських водних об' -
єктах відповідно до вимог вказаного Закону. Постановами Ка
бінету М іністрів України від 30 вересня 20 1 5  року затверджені 
Детальні правила виробництва органічної продукції (сирови 
ни)  аквакультури та Детальні правила виробництва органічних 
морських водоростей .  
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1 4 . 5 .  Правове забезпечення ведення бджільництва 

Відносини щодо розведення , використання та охорони 
бджіл, виробництва, заготівлі та переробки продуктів бджіль
ництва, ефективного використання бджіл для запилення енто
мофільних рослин сільськогосподарського призначення, інших 
видів запилювальної флори,  створення умов для підвищення 
продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур, забезпе
чення гарантій дотримання прав та захисту інтересів фізичних 
і юридичних осіб , які займаються бджільництвом регулюються 
Законом України « Про бджільництво» від 22 лютого 2000 року. 
Відповідно до законодавства бджільництво - це галузь сільсь
когосподарського виробництва, основою функціонування якої 
є розведення, утримання та використання бджіл для запилення 
ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення і 
підвищення їх урожай ності , виробництво харчових продуктів і 
сировини для промисловості . У результаті здійснення бджіль
ництва з'являються цінні та унікальні за своїми властивостями 
продукти бджільництва - продукти , одержані завдяки збираль
ним і фізіологічним властивостям бджіл (мед, віск, бджолине 
обніжжя, перга, прополіс, маточне молочко , бджолина отрута , 
трутневий гомогенат), які використовуються у різних сферах су
спільного життя. 

Відповідно до Закону України « Про бджільництво» об'єк
тами бджільництва є робочі бджоли ,  бджоли ні матки , трутні,  
бджолині сім 'ї, яких розводять на племінних і товарних па
сіках. Суб'єктами бджільництва незалежно від форм власності 
є: а) племінні та товарні пасіки , племінні бджолорозплідники ;  
б )  підприємства з виготовлення обладнання та пасічного ін
вентаря ; в )  п ідприємства, установи та організації із  заготівлі,  
переробки , реалізації продуктів бджільництва та препаратів із 
них; г) лабораторії сертифікації продуктів бджільництва; r) на
укові установи,  заклади освіти , дослідні господарства, які за
й маються бджільництвом .  До суб 'єктів бджільництва також 
належать спілки , асоціації та інші об'єднання , діяльність яких 
пов'язана з питаннями бджільництва. Незважаючи на широке 
коло суб'єктів бджільництва, центральною фігурою все ж є па
січни к  - фізична особа, яка займається утриман ням та роз
веденням бджіл , виробництвом і первинною переробкою про
дуктів бджільни цтва. Суб 'єкти бджільництва, зайняті вироб
ництвом і переробкою продуктів бджільництва, є виробниками 
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сільськогосподарської продукції, що надає їм відповідні права 
та обов'язки.  

Відповідно до законодавства пасіки бувають племінні і то
варні. Плем інна пасіка призначена для розмноження , поліп 
шен ня та виведення бджіл певної породи, збереження існую
чого генофонду бджіл. Ще одним суб'єктом племінної справи у 
бджільництві є племінний бджолорозплідник - п ідприємство , 
спеціалізоване на виведенні бджоли них маток і формуванні 
бджолиних сімей на продаж. На відміну від племінної пасіки 
та племінного бджолорозплідника, товарна пасіка призначена 
для одержання продуктів бджільництва. 

Право на утримання бджіл і зайняття бджільництвом мають 
громадяни України , іноземці та особи без громадянства, які ма
ють необхідні навики або спеціальну п ідготовку, а також юри
дичні особи . При  цьому законодавством встановлено , що за
й няття бджільництвом не обумовлюється отриманням окремого 
дозволу органу виконавчої влади або органу місцевого самовря
дування. Фізична або юридична особа з метою зайняття бджіль
ництвом формує пасіку з бджолиних сімей ,  яка може мати під
собне приміщення, інвентар і обладнання та розміщується на 
відповідній земельній ділянці. Кількість бджолиних сімей , що 
може утримуватися юридичними та фізичними особами ,  не об
межується . Вимогою законодавця є утримання бджіл лише райо
нованих у т ій чи іншій місцевості порід згідно з планом їх по
родного районування в Україні,  затвердженим центральним ор
ганом виконавчої влади , що забезпечує формування державної 
аграрної політики. Порода бджіл - цілісна група бджолиних сі
мей спільного походження зі сталими характерними біологічни
ми  ознаками ,  яка склалася у процесі природного та штучного 
добору, поширена на території з певними кліматичними та ме
дозбірними умовами .  

Документи , необхідні при функціонуванні пасіки , встанов
лені законодавством. Так,  з метою обліку пасік та здійснення 
лікувально-профілактичних заходів на кожну пасіку видається 
ветеринарно-санітарни й  паспорт. Паспорт пасіки - документ 
про ветеринарно-санітарний стан бджол и ни х  сіме й ,  виданий 
власнику п асіки центральним органом виконавчої влади , що 
реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини . 
Форма паспорта і порядок його видачі встановлюються на
казом М і ністерства аграрної політи ки Україн и та Української 
академії аграрних наук « Про затвердження нормативно-пра-
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во вих актів з п итань розвитку бджіл ьни цтва» від 20 вересня 
2000 року. 

Племінні бджолорозпл ідники і племінні пасіки проходять 
процедуру відповідності та одержують сертифікати племінних 
(генетичних ресурсів)  відповідно до Закону України « П ро пле
мінну справу у тваринництві» . 

Пасіка підлягає реєстрації за м ісцем проживання фізичної 
особи або за місцезнаходженням юридичної особи ,  яка займа
ється бджільни цтвом,  у місцевих державних адміністраціях або 
сільських, селищних, м іських радах у порядку, встановленому 
наказом Міністерства аграрної політики України від 20 вересня 
2000 року. Реєстрація проводиться один раз в рік заснування па
сіки,  під час її здійснення проводиться ветеринарне обстеження 
пасіки .  

Фізичні та юридичні особи розміщують пасік и  на земельних 
ділянках, які належать їм на правах власності або користуван
ня, відповідно до ветеринарно-санітарних правил . Розміщення 
пасік на земельних ділянках інших власників або користувачів 
здійснюється за їх згодою. Розміщення пасік на землях лісового 
фонду здійснюється безоплатно з урахуванням вимог Лісового 
кодексу України .  

Бджоли активно використовуються н е  л ише для виробництва 
продуктів бджільництва, вони застосовуються для запилення ен
томофільних дикоросл их рослин,  запилення і підвищення вро
жайності ентомофільних рослин с ільськогосподарського при
значення . Саме тому фізичні та юридичні особи,  які вирощують 
ентомофільні рослини сільськогосподарського призначення, для 
п ідвищення урожайності цих рослин  можуть використовувати 
пасіки на договірних засадах. 

Бджоли є дуже вразливим и  до негативних чинників зовніш
нього середовища. Вон и  не лише реагують на велику кількість 
факторів суспільної діяльності, але й можуть загинути внаслідок 
їх дії. Саме тому охорона бджіл є дуже важливим напрямом за
конодавчого регулювання ведення бджільництва. Охорона за
безпечується шляхом:  1 )  вжиття заходів щодо запобігання ро
зоренню та навмисному знищенню бджоли н их сімей; 2)  на
дання ветеринарно-санітарної допомоги з метою профілактики 
та лікування захворювань бджіл; З)  сприяння безперешкодному 
перевезенню (кочівлі) пасік; 4) організації наукових досліджень, 
спрямованих на охорону бджіл; 5)  проведення через засоби ма
сової інформації пропаганди зайняття бджільництвом та необ-

3 78 



хідності охорони бджіл , реклами продуктів бджільництва; 6)  за
безпечення оптимальної кількості бджоли них сімей в ареалах їх 
розселення; 7)  сприяння діяльності, спрямованій на збереження 
бджіл; 8 )  організації державної підтримки бджільництва. 

Юридичні та фізичні особи , які провадять діяльність, що 
впливає або може вплинути на стан бджіл , зобов'язані забез
печити їх охорону. У процесі сільськогосподарської діяльності, 
лісових користувань,  проведення геологорозвідувальних робіт, 
видобування корисних копалин,  визначення м ісць випасання і 
прогону сільськогосподарських тварин,  розроблення туристсь
ких маршрутів та організації місць відпочинку населення , про
ведення військових навчань і маневрів, навчань з ци вільної обо
рони населення, випробовувань будь-якої техніки повинні пе
редбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження ареалів 
розселення бджіл . 

Забороняється проводити оранку та будь-яким іншим чи ном 
руйнувати медоносні угіддя ,  застосовувати засоби захисту рос
лин ,  стимулятори їх росту, мінеральні добрива, інші препарати 
та здійснювати будь-які роботи , що можуть призвести до фізич
ного знищення бджіл під час медозбору. Юридичні та фізичні 
особи , які застосовують засоби захисту рослин,  зобов'язані до
тримуватися діючих нормативно-правових актів , що передба
чають охорону бджіл від отруєнь.  Застосування засобів захисту 
рослин у сільському та лісовому господарстві дозволяється згід
но з їх переліком,  затвердженим у встановленому порядку цен
тральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування 
державної аграрної політики . 

З метою охорони бджіл п ід час проведення лісогосподарсь
ких робіт забороняється вирубування липи , клена, верби,  ака
ції, каштанів та інших медоносів і пилконосів у радіусі трьох кі
лометрів від місць розташування стаціонарних пасік і населених 
пунктів - ареалів природного розселення бджіл , крім випадків 
поліпшення санітарного стану лісів та умов їх відновлення . 

З метою охорони бджіл у природних умовах життєдіяльності 
не допускається розорення бджоли них сіме й ,  які оселилися в 
дуплах дерев, щілинах і штучних спорудах. Я кщо бджоли ні сі
м 'ї заважають життєдіяльності люди ни,  їх, по можливості , пе
реселяють. 

Пасіки розміщують у благополучній щодо заразних хвороб 
бджіл м ісцевості , у сухих, освітлених сонцем,  захищених від ві
трів м ісцях, на відстані не ближче 500 м від шосейних доріг 
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і залізниць, пилорам, високовольтних л іній електропередач, не 
менше І км від тваринницьких і птахівницьких будівель і 5 км 
від воскопереробних заводів, підприємств кондитерської і хі
мічної промисловості , аеродромів, військових полігонів, радіо
локаційних, радіо- і телетрансляційних станцій та інших джерел 
мікрохвильового випромінювання . Відстань від товарної пасіки 
до репродуктивної і карантинної повинна бути не менше 7 км. 
Територію стаціонарної пасіки огороджують, обсаджують плодо
вим и  деревами і кущами.  При визначенні розміру площі під па
сіку розраховують, що на одну гадану бджолину сім'ю потрібно 
30- 35 кв. м, залежно від способу розміщення бджіл . При роз
міщенні пасіки на присадибній ділянці (подвір'ї) огорожа по
винна бути заввишки не менше 2 ,5  м для підвищення рівня льо
ту бджіл . Детальні правила щодо розміщення, транспортування 
та охорон и  бджіл регулюються наказом Головного державного 
інспектора ветеринарної медицини України « Про затверджен 
ня Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь 
бджіл» від 30 січня 200 1 року. 

Відповідальність за порушення законодавства в галузі бджіль
ництва несуть особи, винні у: 1 )  неповідомленні (приховуван
ні)  або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози 
бджолам при застосуванні засобів захисту рослин;  2) порушенні 
технології вирощування рослин сільськогосподарського та ін
шого призначення , що призвело до погіршення умов у ареа
лах розселення бджіл ; 3) реал ізації продуктів бджільництва та 
їх сумішей ,  що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи;  
4) ухиленні від обов'язкової ветеринарно-санітарної експертизи 
продуктів бджільництва та їх сумішей;  5) порушенні правил вве
зення на територію Украіни та вивезення за її межі бджіл та 
продуктів бджільництва; б) реал ізації на території України не за
реєстрованих в Украіні засобів захисту бджіл. 

Вироблені або заготовлені продукти бджільництва з метою 
їх реалізації підлягають ветеринарно-санітарній експертизі ,  що 
здійснюється в порядку, встановленому законодавством .  

Законом України «Про виробництво та обіг органічної сільсь
когосподарської продукції та сировини» передбачено можли
вість ведення органічного бджільництва. До загал ьних правил 
виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва на
лежать:  1 )  при виборі видів враховується здатність бджіл при
стосовуватися до місцевих умов, їх життєздатність, стійкість до 
хвороб;  2 )  при репродукції використовуються переважно при-

3 80 



родні методи ; З) площа збирання нектару повинна забезпечува
ти необхідне і достатнє харчування, доступ до води ; 4) джерела 
натурального нектару і пилку повинні складатися з рослин , ви
рощених відповідно до вимог цього Закону і правил виробницт
ва та обігу органічної продукції та сировини , та/або дикорослих 
рослин;  5)  здоров'я бджіл має п ідтрим уватися на основі пре
вентивних заходів ; 6) вулики повинні бути виготовлені з на
туральних матеріалів, які не створюють небезпеку забруднення 
навколишнього природного середовища та продуктів бджіль
ництва; 7) забороняється знищення бджіл у стільниках як ме
тод, пов'язаний із збиранням продуктів бджільництва. Детальні 
правила виробництва органічної продукції (сировини)  бджіль
ництва затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 
23 березня 20 1 6  року. 
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Розділ 1 5 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗА&ЕЗПЕЧЕННSІ 
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА 

1 5 . 1 .  Поняття та основні зако нодавчі вимоги 
щодо соціального розвитку села 

Процеси реформування майнових і земельних відносин , які 
досі тривають в аграрному секторі економіки,  постійне недофі
нансування соціальної сфери села на державному рівні ,  обмеже
н і  ф інансові можливості м ісцевих бюджетів, важки й  ф інансовий 
стан більшості сільськогосподарських підприємств сприяли за
непаду с ільських територій та зубожінню селян .  Українське се
лянство завжди потерпало від зневажливого ставлення до його 
проблем з боку держави .  Практично нічого не змінилося й сьо
годні .  В умовах постійного нехтування соціальни м и  проблема
ми  села відбувається подальше збільшення розриву м іж рівнями 
життя сільського та міського населення 1 •  Мета державної аграр
ної політики,  визначена Законом України від 18 жовтня 2005 
року « Про основні засади державної аграрної політики на пе
ріод до 20 1 5  року» щодо збереження селянства як носія укра
їнської ідентичності , культури і духовності нації, залишається 
не досягнутою, а сільське населення продовжує поступово ско
рочуватися . Згідно з дан и м и ,  наведеними у Концепції рефор
мування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україн і ,  схваленій розпорядженням Кабінету М іністрів 
Україн и від 1 квітня 20 1 4  року, починаючи з 1 99 1  року чисель
ність сільського населення зменшилася на 2,5 млн осіб, а кіль
кість сільських населених пунктів - на 348 одиниць. 

1 Гафурова О. В .  Соціальний розвиток села в Україні :  теорія і практика пра
вового регулювання: монографія / за заг. ред. В. М. Єрмоленка. Київ: Ірідіум, 
20 14 .  с. 5- 6 .  
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В українському зако нодавстві не розкривається зміст по
нять «соціальна сфера села» і «соціальн ий розвиток села» . Се
ред науковців також немає єдиного погляду на визначення цих 
категорій . О. В. Гафурова п ід соціальною сферою села розум іє 
соціальне середовище, в якому відбуваються процеси життє 
діяльності сільського населення . Її основна функція має поля
гати у фізичному та духовному відтворені людини,  забезпеченні 
гідних умов проживання у сільській місцевості . Поняття «со 
ціальна сфера села» та «соціальний розвиток села» необхідно 
розглядати як процес соціальних перетворень, спрямованих на 
покращення рівня і якості життя населення ,  яке прожи ває на 
сільських територіях, соціальний простір , у якому забезпечу
ється реалізація соціально-економічних та культурних прав сіль
ських мешканців 1 •  

На переконан ня А. М .  Статівки , ознаками соціального роз
витку села є наступні :  а) це комплекс соціальних відносин, що 
пов'язані з облаштуванням сільських територій , створенням 
соціальної інфраструктури , матеріальним і соціальним забезпе
ченням достатнього рівня життя сільського населен ня;  б)  віль
ний розвиток сільського мешканця; в) використання соціальних 
стандартів, що відповідають сучасному розвитку суспільства. До
слідник пропонує соціальний розвиток села визначати як ком
плекс суспільних відносин,  які виникають у зв 'язку з облаш
туванням сіл ьських територій,  соціальни м  і матеріальним за
безпеченням достатнього життєвого рівня сільського населення 
на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства, а також віль
ним розвитком кожного селянина, що передбачає задоволення 
його потреб матеріального, морального , духовного та фізичного 
характеру2• 

В аграрно-правовій літературі нази ваються такі спеціальні 
принцип и  правового регулювання соціального розвитку села: 
а) пріоритетності соціального розвитку сільських територій;  
б) протекціонізму соціального розвитку села; в) поєднання міс
цевих і державних інтересів щодо соціал ьного розвитку села; 
г) управління розвитком сільських територій ;  д) взаєм ної со-

' Гафурова О.  В .  Соціальний розвиток села в Украіні :  теорія і практика пра
вового реrулювання: монографія І за заг. ред. В. М .  Єрмоленка. Київ: Ірідіум, 
20 14.  с. 20, 38 .  

2 Статівка А. М .  Про понятrя і принципи соціального розвитку села в Украіні 
11 Актуальні питання реформування правової системи України:  матеріали У Між
нар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 30- 3 1  трав. 2008 р.) .  Луцьк, 2008. С.  386- 389. 
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ціальної відповідальності громадян ,  суспільства та держави за 
послідовний розвиток соціальної сфери села; е )  здійснення су
дового захисту соціальних прав селян ,  сільських громад 1 •  

Важливість здійснення соціально-економічного реформуван
ня на селі обумовила необхідність розробки і прийняття спе
ціального законодавства по врегулюванню цих відносин.  Шлях 
на пріоритетність соціального розвитку села був визначений ще 
з прийняттям 1 7  жовтня 1 990 року Закону УРСР «Про пріори
тетність соціального розвитку села та агропромислового ком
плексу в народному господарстві» , яким передбачались заходи 
щодо забезпечення пріоритетності АПК у державних інвестиці
ях, соціального розвитку села, його наукового та кадрового за
безпечення тощо . Саме цим Законом уперше на законодавчо
му рівні було проголошено потребу у відродженні  селянства як 
«господаря землі ,  носія моралі та національної культури».  Цей 
спеціальний акт вищої юридичної сили став основою для фор
мування нового аграрно-правового інституту - інституту пра
вового забезпечення соціального розвитку села. Незважаючи на 
істотну позитивну роль Закону України «Про пріоритетність со
ціального розвитку села та агропромислового комплексу в на
родному господарстві», значна частина його положень залиши
лася нереалізованою, що зумовлено комплексом причин ,  у тому 
числі й відсутністю належної матеріальної бази2• 

Деякі заходи щодо соціального розвитку села передбачалися 
законами України « Про стимулювання розвитку сільського го
сподарства на період 200 1 - 2004 років» від 1 8  с ічня 200 1 року 
та « Про державну п ідтримку сільського господарства України» 
від 24 червня 2004 року. Однак ці законодавчі акти спрямова
ні ,  перш за все , на стимулювання виробничої, а не соціальної 
сфери. 

Крім Закону Україн и «Про пріоритетність соціального роз
витку села та агропромислового комплексу в народному го
сподарстві» ,  можна виділити ряд програм них підзаконн их нор
мативно-правових актів ,  якими були затверджен і  основні на
прями соціального розвитку сільських територій ,  зокрема: ука-

1 Статівка А. М. Організаційно-правові питання соціального розвитку села в 
Україні: монографія. Харків: Право, 2007. С. 5 1 - 55 .  

2 Багай Н .  О. Законодавче регулювання соціального розвитку села // Акту
альні проблеми функціонування держави та тенденції захисту прав і свобод 
людини: матеріали наук. -практ. конф. (4 жовт. 20 1 1  р . ) .  URL: http://legalactivity. 
сот. ua/index.php?option =com _ content&view=article&id=99% ЗА20 1 1 - І О- 05- 05-
1 5- 49&catid = l 6% ЗA- 4&1temid = l 2&1ang=ru. 
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зи Президента України від 20 грудня 2000 року « Про Основні 
засади розвитку соціальної сфери села» , від 15 липня 2002 року 
« Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціаль
ної сфери села)> ,  від 2 1  лютого 2002 року « Про додаткові заходи 
щодо вирішення соціальних проблем на селі та дальшого роз
витку аграрного сектора економіки», розпорядження Кабінету 
М іністрів України від 1 0  серпня 2004 року « Про схвалення Кон
цепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села 
на період до 20 1 1  року», від 2 1  грудня 2005 року « Про схвален
ня Концепції Комплексної програми підтримки розвитку укра
їнського села на 2006- 20 1 0  роки)> ,  постанова Кабінету Міністрів 
України від 1 9  вересня 2007 року «Про затвердження Державної 
цільової програми розвитку українського села на період до 20 1 5  
року» , розпорядження Кабінету М іністрів України від 1 7  жов
тня 20 1 3  року «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сек
тора економіки на період до 2020 року» та інші. Крім того , низ
кою нормативно-правових актів регулюються окремі напрями 
соціального розвитку села. На жаль, практика показала, що по
ложення цього Закону є декларативними.  Неможливість його 
практичної реалізації призвела до необхідності прийняття ці
лої низки підзаконних нормативно-правових актів, зокрема ви
щезгаданих1 . Таким чином, наразі інститут соціального розвитку 
села залишається, на жаль, одним із найбільш декларативних. 

Головним системоутворюючим фактором , який зумовив ви
ділення зазначеного комплексу нормативних приписів у єдиний 
правовий інститут, є особливості даного різновиду суспільних 
відносин , які складаються у соціальній сфері села та спрямова
ні на забезпечення достатнього життєвого рівня сільського на
селення. 

1 Аграрне право України :  підручник / за ред. О. О. Погрібного .  Київ: Істи
на, 2004. С.  1 86.  
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1 5 . 2 .  Джерела фінансування соціальної інфраструктури 
села : правові основи інвестування і кредитування 
соціального розвитку села 

Соціальна сфера села потребує значних та регулярних інве
стиційних вкладень. Законом України « Про інвестиційну діяль
ність» від 1 8  вересня 1 99 1  року передбачено,  що суб 'єктами (ін
весторам и і учасникам и )  інвестиційної діял ьності можуть бути 
громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а та
кож держави . На основі аналізу законодавства І .  С .  Сащенко ви
діляє такі форми інвестицій у соціальний розвиток села: 1 )  пу
блічні інвестиції в соціальний розвиток села; 2)  приватні інве
стиції в соціал ьний  розвиток села; З )  іноземні інвестиції в со
ціальний розвиток села 1 • Усі ці форми інвестицій об 'єднує їхня 
мета. Законодавче визначення інвестицій , яке наведено в За
коні України «Про інвестиційну діяльність» , встановлює, що ре
зультатом їх здійснення є створення прибутку (доходу) або до
сягнення соціального ефекту. Таким чином , законодавством пе
редбачено дві мети інвестицій : 1 )  отримання прибутку (доходу) ;  
2 )  досягнення соціального ефекту. Отже, інвестиції в соціальний 
розвиток села можна визначити як майно,  що вкладається в 
об'єкти соціальної сфери села (соціальну інфраструктуру та роз
виток соціальних стандартів сільського населення) фізичними , 
юридичними особами ,  територіальними громадами , державами 
з метою отримання прибутку та (або) дося гнення соціального 
ефекту2 •  

Спеціальним законодавством у сфері соціал ьного розвитку 
села встановлено деякі норми щодо регулювання інвестиційних 
відносин .  Так, ст. 2 Закону Україн и « Про пріоритетність со
ціального розвитку села та агропромислово го комплексу в на
родному господарстві» закріплює, що пріоритетність розвитку 
соціальної сфери села та агропромислового ком плексу забезпе
чується зміною структури інвестицій в народному господарстві, 
переорієнтацією промислового виробництва на їх потреби, зро
станням обсягів капіталовкладень і матеріально-технічних ре
сурсів.  Нові програми соціально-економічного розвитку Укра-

1 Сащенко І. С .  Правове забезпечення інвестицій у соціальний розвиток села 
н Україні :  автореф.  дис . . . .  канд. юрид. наук: 1 2.00.06. ХаркШ, 20 1 5 .  С. 4. 

2 Сащенко І. С. Про визначення поняття «інвестиції у соціальний розниток 
села» // Порівняльно-аналітичне право. 20 1 6 .  № 5. С. 1 77- 1 80. 
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їни не можугь бути прийняті без урахування пріоритетності роз
витку села. 

Вказаним Законом також передбачено, що розмір державних 
централізованих капіталовкладень, які спрямовуються на зміц
нення матеріал ьно-технічної бази соціальної сфери села та аг
ропром ислового комплексу, має становити не менше одного 
процента від вартості валового внутрішнього продукту України .  
Ці капіталовкладення мають виділятися в Державному бюджеті 
Украіни окремим рядком .  На будівництво об 'єктів невиробни
чого призначення в с ільській м ісцевості має ви користовува
тися не менш як 50 процентів державн их централізованих ка
піталовкладень. Відповідно до зміни цін на будівельні матеріа
ли ,  обладнання та послуги може здійснюватися індексація ви 
ділених централ ізованих кап італовкладень. Централізовані ка
п італовкладення спрямовуються передусім на реалізацію дер
жавних програм .  

Законом України « Про пріоритетн ість соціального розвитку 
села та агропромислового комплексу в народному господарстві» 
зроблено акцент саме на бюджетному фінансуванн і  інвестицій 
у соціал ьну сферу села . Так, Законом передбачено, що будів
ництво в сільській місцевості об'єктів освіти , охорони здоров'я,  
культури і спорту, водопроводів,  канал ізаційних систем та спо
руд, мережі газо- і електропостачан ня , шляхів, об 'єктів служ
би побуту, благоустрі й  територій , а у трудонедостатніх селах, 
крі м  цього , спорудження житла здійснюється за рахунок дер
жавного і місцевого бюджетів. До 2000 року мали бути виконані 
державн і  програми газифікації, водопостачання , електрифікації, 
будівництва шляхів, благоустрою сіл , а також відродження тру
донедостатніх, занепадаючих сільських населених пунктів ,  про
те проблем и у цій сфері ще існують. Законодавство декларує , 
що у випадках, кол и спорудження зазначених об'є ктів здійс
нюється за власн і  кошти суб'єктів господарювання, то понесені 
ними витрати відшкодовуються з Державного бюджету України 
і м ісцевих бюджетів .  

Функції розпорядника цільових державних централ ізованих 
капіталовкладень у соціальну сферу села покладаються на ор
гани  місцевого та регіонального самоврядування і місцеву дер
жавну адм іністрацію , які несуть однакову відповідальність з ін
шими учасниками інвестицій ного процесу за цільове та ефек
тивне їх використання. 
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Будівництво меліорати вних, гідротехнічних, електроенерге
тичних споруд та мереж, обводнення земель, здійснення проти
ерозійних заходів, хімічної меліорації, закладка багаторічних на
саджень, будівництво і технічне переозброєння підприємств пе
реробної промисловості , сприяння розвиткові фермерських го
сподарств, колекти вних та інших п ідприємств, формування ви
робничої інфраструктури в сільській м ісцевості здійснюються 
відповідно до державних програм . 

Витрати на утримання всіх закладів соціально-культурного та 
спортивного призначення в сільській місцевості,  в тому числі 
будинків для інвалідів і ветеранів праці, дитячо-юнацьких спор
тивних шкіл , а також на проведення фізкультурно-спорти вних 
заходів фінансуються з бюджету. 

Законодавство у сфері соціального розвитку села б ільшою 
мірою регулює фінансування заходів за рахунок бюджетних 
коштів, у той час як інвестиційна діяльність приватних суб '  -
єктів регламентується загальними нормами інвестиційного за
конодавства. 

І нвестиційне забезпечення соціального розвитку села тіс
но пов'язане із кредитуванням .  Отримання кредитних ресур
сів в Україні є досить дороги м ,  особл иво у сфері сіл ьського 
господарства. Залучення кредитів п ід будівництво та утри 
мання соціальних об'єктів на селі стикається із ще більшими 
складностями . Одним із варіантів вирішення проблем и є кре
дитування кооперати вними ,  а не комерційними фінансо вими 
установами .  Саме об'єднуючись у кредитні кооперати ви , се 
ляни самості йно ,  на основі взаємодопомоги та при незначній 
державній п ідтримці на початковій стадії з часом мають змогу 
створити потужні високоефективні систем и  взаємного креди
тування . Основн ими формами кредитних кооперати вів є кре
дитні сп іл ки та кооперативні банки 1 •  Для існування цієї си
стеми необхідним є відповідне законодавче та  інституційне за
безпечення з боку держави .  

Кредитні спілки ,  процес відродження яких триває в Україні 
вже понад десять років, дійсно мають потенціал для розв'язання 
проблеми кредитування села. Аналіз статистичних даних пока
зав, що в Україні існує понад тисячу кредитних спілок. Успіш
но розвиваючись, вони зараз об'єднують майже 1 млн громадян, 

1 Гончаренко В. Модель створення системи кооперативного кредитування та 
механізм її фінансової підтримки з боку держави. U R L: http://www.minfm.gov. 
ua/contro1/uk/publish/artic1e?art _id=59965&cat_id=57 142, 1 8 . 1 1 .2007. 
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мають майже І млрд грн сукупних активів. При цьому слід за
значити , що переважна більшість кредитних спілок діє у вели
ких промислових містах - Киє ві ,  Харкові ,  Дніпропетровську, 
Одесі .  Проте у структурі кредитного портфеля кредитних спі
лок кредити, надані на веде н ня фермерських та особистих се
лянських господарств, становлять лише 2 % ,  а соціальна сфера 
кредитується ними у ще менших обсягах. 

1 5 . 3 .  Правове регулювання житлового 
і шляхового будівництва на селі 

Указом Президента України « Про основні засади розвитку 
соціальної сфери села» від 20 грудня 2000 року створення ком 
фортного життєвого середовища, належних умов праці й відпо
чинку сільського населення закріплюється як один із  головних 
напрямів відроджен ня сіл України та поліпшення демографічної 
ситуації у державі. Щоб досягти цього у сфері житлового бу
дівництва, передбачається : сприя ння розвитку індивідуального 
житлового будівництва з використанням гарантій і п ільг, вста
новлених законодавством для сільських забудовників; нарощу
вання обсягів будівництва житла для молоді в межах реалізації 
програм індивідуального житлового будівництва на селі  («Влас
ний дім») ,  молодіжного житлового будівництва; інвестування з 
урахуванням фінансових можливостей державного та місцевих 
бюджетів спорудження житла у трудонедостатніх (занепадаю
чих) селах; спрощення порядку оформлення дозвільних доку
ментів на житлове будівництво ; формування фонду комуналь
ного житла для надання його на умовах оренди громадянам ; за
безпечення надання пільгових довгострокових кредитів на бу
дівництво (реконструкцію)  житла багатодітним сім 'ям ; вжиття 
заходів щодо виробн ицтва відповідних конструкцій та інженер
ного обладнання для індивідуал ьного житла. Для досягнення 
окресленої мети у сфері інже нерного облаштування сіл ьських 
населених пунктів передбачається необхідність розроблення й 
реалізації державних і регіональних програм водо- ,  газо- ,  енер
гопостачання та розвитку мережі сільських доріг; першочергове 
постачання питної води сільським населеним пунктам , жителі 
яких користуються привізною водою;  посилення контролю за 
якістю питної води з місцевих джерел; розвиток мереж газопо
стачання в регіонах, де немає інших джерел забезпечення енер-
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гоносіями ; будівництво твердого покриття на сільських дорогах, 
реконструкція місцевих доріг відповідно до сучасних вимог; ор
ганізація обслуговування інженерних споруд спеціалізовани м и  
комунальними підприємствами та організаціями  під контролем 
органів місцевого само врядування ; створення об'єднань влас
ників житла для спільного вирішення питань комунального об
слуговування . 

Відповідно до Закону України « Про пріоритетність соціаль
ного розвитку села та агропромислового комплексу в народно
му господарстві» уряд України та місцеві державні  адміністрації 
сприяють розвитку індивідуального житлового будівництва в ме
жах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених 
фермерських садибах, створюють сільським забудовникам (міс
цевому населенню і громадянам , які переселяються до сільсь
кої м ісцевості на постійне проживання) пільгові умови щодо за
безпечення будівельними матеріалами і обладнанням ,  надання 
їм послуг і п ільгових де," гострокових державних кредитів .  Ін
дивідуальні сільські забудовники користуються державним піль
говим кредитом за умови їх проживання (або переселення для 
постійного проживання) у сільській місцевості в межах сіл і се
лищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерсь
ких садибах та п ідтвердження ними своєї платоспроможності . 
Інші сільські забудовники користуються кредитом на загальних 
підставах залежно від вартості кредитних ресурсів. 

При цьому Законом встановлено , що 25 % суми п ільгового 
довгострокового державного кредиту компенсується забудов
никам через 5 років після введення будівель в експлуатацію за 
умови їх постійної роботи у сільськогосподарському виробницт
ві, переробній та обслуговуючих галузях агропромислового ком
плексу, що функціонують у сільській м ісцевості , соціальній сфе
рі села та органах місцевого самоврядування на селі , а молодим 
сім 'ям ця пільга надається відразу після введення будівель в ек
сплуатацію. Розміри індивідуальних жилих і господарських спо
руд на селі не обмежуються . 

Закон передбачає , що індивідуальні забудовники , які спору
джують жилі будинки і господарські споруди, працюють у 
сільському господарстві ,  переробній та обслуговуючих галузях 
агропромислового комплексу, що функціонують у сільській міс
цевості , соціальній  сфері села та органах м ісцевого самовряду
вання на селі і не  користуються державним пільговим креди 
том ,  отримують компенсацію з а  рахунок держави у розмірі 3 5  % 

3 9 0  



вартості зазначених будинків і споруд. Ця пільга зберігається та
кож за зазначеними особам и  у разі спорудження житла та го
сподарських будівель на кооперативних засадах. Цим же забу
довникам при спорудженні житла підрядним способом компен
сується з державного бюджету частина вартості будівництва жи
лого будинку і господарських споруд, що не належить до пря
мих витрат підрядних будівельних організацій і включається до 
кошторисів (розрахунків вартості) будівництва згідно з діючими 
нормативними актами. 

Регулювання надання пільгових кредитів у сфері житлово
го будівництва на селі здійснюється указом Президента Укра
їни « Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі» від 27 березня 1 998 року, яким передбача
ється сприяти виконанню регіональних програм забезпечення 
громадян житлом шляхом створення фондів підтримки індиві
дуального житлового будівництва на селі із залученням нетра
диційних джерел фінансування . Відповідно до Положення про 
порядок формування і використання коштів фондів підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі ,  затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від З серпня 1 998 року, 
фонди створюються з метою розширення на відповідних тери
торіях інвестування в будівництво житла на сел і ,  здешевлення 
його вартості , створення сприятливих умов для будівництва, ре
конструкції житлових будинків з надвірними підсобними при 
міщеннями,  завершення будівництва житла, спорудження ін
женерних мереж, п ідключення їх до існуючих комунікацій , 
а також придбання незавершеного будівництвом та готового 
житла. Основними напрямами діяльності фондів є : І )  надан
ня фінансової підтримки індивідуальним забудовникам - до
вгострокових (до 20 років , а молодим та неповним сім 'ям - до 
30 років) кредитів; 2 )  надання разом з місцевими державними 
адміністраціям и та органами місцевого самоврядування прак
тичної допомоги індивідуальним забудовникам у вирішенні пи
тань вибору та оформлення земельних ділянок, проектів бу
дівель, забезпечення будівельними матеріалам и  та супутніми 
товарами ,  укладення договорів з п ідрядними організаціям и  та 
контролю за виконанням ними обумовлених термінів завершен
ня робіт згідно з етапам и будівництва та умов інженерного за
безпечення, а також технічний нагляд за будівництвом житла та 
інженерних мереж; 3 )  укладення за участю індивідуальних забу
довників договорів з підрядними організаціям и на будівництво 
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інженерних мереж у місцях компактної забудови ; 4) складання 
розрахунків потреб у коштах, я кі виділяються на фінансування 
індивідуального житлового будівництва, та подання їх для уза
гальнення до Мінрегіону; 5) здійснення контролю за цільовим 
використанням коштів, які виділяються на фінансування будів
ництва житла та інженерних мереж; 6) створення власної ма
теріально-технічної бази з виготовлення будівельних матеріалів 
і конструкцій , обслуговування машин і механізмів, переробки та 
реалізації сільськогосподарської продукції. 

Відповідно до Правил надання довгострокових кредитів ін
дивідуальним забудовникам житла на селі ,  затверджених поста
новою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1 998 року, кре
дитування фондами будівництва житла на селі є прямим ,  адрес
ним (цільовим) ,  зворотним і здійснюється у межах наявних кре
дитних ресурсів фондів .  Позичальни ками кредитів за рахунок  
кредитних ресурсів фондів можуть бути громадяни України ,  які 
постійно прожи вають (або переселилися для постійного про
живання),  будують об'єкти кредитування в сільській місцевості 
і працюють в органах м ісцевого самоврядування, на п ідпри 
ємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в 
особистих селянських господарствах, інших господарських фор
муваннях, що функціонують у сіл ьській місцевості , соціальній 
сфері села, а також на п ідприємствах, в установах та організаці
ях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового ком 
плексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здо
ров 'я ,  розташованих у межах району, а також особи , на яких 
поширюється дія п. 19 і 20 ч. 1 ст. 6 та абз .  4 п. 1 ст. 10 Закону 
України « Про статус ветеранів війни ,  гарантії їх соціального за
хисту» , та гром адяни України , які перебувають на обліку вну
трішньо переміщених осіб. Кредит індивідуальному забудовнику 
надається п ід З % річних. 

П озичальник,  який має трьох і біл ьше дітей (у тому числі 
усиновлених та/або таких, що перебувають п ід його опікою/пі
клуванням) ,  звільняється від сплати відсоткі в за користування 
п ільговим кредитом протягом дії кредитного договору почина
ючи з дати подання копії п ідтвердних документів (свідоцтва про 
народження дітей , документів про усиновлення , встановлення 
опіки чи п іклування) .  Сума кредиту визначається фондом з ура
хуванням рівня платоспроможності позичальника і не може пе
реви щувати кошторисної вартості об'єкта кредитування та гра
ничного розміру кредиту в сум і 300 тис. грн для спорудження 
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нового житлового будинку, 1 50 тис . грн для реконструкції жит
лового будинку або добудови незавершеного будівництвом жит
ла, 200 тис .  грн для придбання житла та 50 тис .  грн для спору
дження інженерних мереж та підключення їх до існуючих кому
нікацій .  Надання кредиту здійснюється на п ідставі кредитного 
договору, що укладається після п ідтвердження права позичаль
н и ка на його одержання та визначення суми кредиту. Кредит
ний договір укладається на всю суму кредиту, яка видається ча
стинами ,  поетапно (чотири етапи )  згідно з графіком будівницт
ва: перший етап - земляні роботи , спорудження фундаменту та 
цокольної частини  будинку (з перекриттям) ,  гідроізоляційні ро
боти ; други й етап - спорудження поверхів будівлі ,  придбання 
та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, 
покрівл і ;  третій етап - внутрішні опоряджувальні роботи , об
лаштування внутріш ніх систем інженерного забезпечення, спо
руджен ня господарських будівел ь; четвертий етап - зовнішні 
опоряджувальні роботи , зовнішні інженерні мережі , споруджен
ня під'їздів та підходів. За згодою сторін кредитного договору 
графік будівництва може бути зм інений . Графік будівництва з 
визначеними термінами виконання етапів є складовою кредит
ного договору. 

Кредит може надаватися позичальникові матеріал ьними ре
сурсам и ,  необхідними  для житлового будівни цтва, або коштами 
у безготівковій формі  залежно від умов кредитного договору. 

Незважаючи на тривале існування програм п ільгового креди
тування житлового будівництва у сільській м ісцевості , проблеми 
у цій сфері не вирішені.  Зокрема, це обумовило закріплення у 
Державній цільовій програмі розвитку українського села на пе
ріод до 20 1 5  року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 9  вересня 2007 року, необхідності проведен ня у 
сфері житлового будівництва та комунального господарства та
ких заходів: І )  забезпечити збереження та упорядкування дер
жавного, комунального та приватного житлового фонду, рекон
струкцію та будівництво нового ,  більш комфортабельного жит
ла; 2) збільшити обсяг будівництва житла в сіл ьській м ісцево
сті , надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним 
сільським забудовникам ; 3)  забезпечити упорядження сіл ьсь
ких садиб з урахуванням нових стандартів забудови сіл ьських 
територі й ,  пол іпшити їх забезпече н ня засобам и зв'язку, елек
тро- ,  газо- ,  тепло- та централізованого водопостачання і во
довідведення ; 4) створити на місцевому рівні належну базу для 
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експлуатації переданих у комунальну власність житлових бу
динків з її фінансовим ,  кадровим та матеріально-технічним за
безпеченням;  5) здійснити побудову необхідної інфраструктури 
для надання сільському населенню житлово-комунальних по
слуг, поліпшення якості таких послуг. 

Будівництво житла не є самодостатнім ,  тому що комфорт та 
високий рівень життя населення залежить від цілого комплек
су факторів ,  пов'язаних із обслуговуванням житлових потреб . 
У зв'язку з цим у науці виділяється окремий інститут аграрного 
права - правове регулювання житлово-комунального господар
ства, під яким розуміється система відносно відокремлених від 
інших і пов'язаних між собою правових норм , які регул юють 
суспільні відносини щодо забезпечення виробників сільського
сподарської продукції належними умовами для життєдіяльності 
шляхом надання їм комунальн их послуг, а також послуг з утри
мання будинків і споруд та прибудин кових територій , з управ
лін ня будинком, спорудою або групою будинків, з ремонту при
міщень, будинків, споруд, з благоустрою сіл .  У межах цього ін
ституту аграрного права виділяються такі субінститути : І )  суб
інститут у сфері теплопостачання; 2)  субінститут у сфері елек
тропостачання ; З )  субінститут у сфері газопостачання ;  4) субін
ститут у сфері водопостачання та водовідведення; 5)  субінститут 
у сфері житлового обслуговування; 6) субінститут у сфері бла
гоустрою сіл 1 • 

Розвиток соціальної інфраструктури сільських населених 
пунктів передбачає також будівництво й реконструкцію доріг, 
розширення мереж шляхів із твердим покриттям.  Крі м  того , у 
Транспортній стратегії України на період до 2020 року, схваленій 
розпорядженням Кабінету Міністрів Україн и від 20 жовтня 20 10  
року, закріплено, щ о  розвиток транспортної інфраструктури має 
здійсн юватися у тому ч ислі шляхом пріоритетного оновлення 
рухомого складу, призначеного для здійснення соціально значу
щих пасажирських перевезень, у тому числі перевезень мешкан
ців сільської місцевості. Серед пріоритетів розвитку дорожнього 
господарства виокремлено забезпечення під'їзним и  дорогами з 
твердим покриттям усіх сіл ьських населених пунктів. 

Згідно зі ст. 6 Закону України « Про пріоритетність соціально
го розвитку села та агропромислового комплексу в народному 

1 Латишева В. В. Правове реrулювання розвитку житлово-комунального го
сподарства як складової соціальної сфери села в Украіні: автореф.  дис . . . .  канд. 
юрид. наук: 1 2.00.06. Киів, 20 1 3 .  С. 5 .  
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господарстві» будівництво в сільській місцевості доріг здійсню
ється за рахунок державного і місцевого бюджетів .  Усі шляхи , 
що зв'язують сільські населені пункти (у тому числі в межах цих 
населених пунктів) з мережею шляхів загального користування , 
належать до категорії шляхів загального користування і разом 
з усіма п ід'їзними шляхами до сільських населених пунктів пе
редаються на баланс Українському державному концерну по бу
дівництву, ремонту та утриманню автомобільних шляхів.  Вка
заної у Законі юридичної особи не існує вже з 1 993 року. Нині 
у цій сфері функціонує Державне агентство автомобільних доріг 
України ,  положення про яке затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 0  вересня 20 1 4  року. 

Державною цільовою програмою розвитку українського села 
на період до 20 1 5  року передбачалися заходи щодо розвитку 
транспортного сполучення та зв'язку, які здійснювалися шляхом : 
1 )  будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального 
користування у с ільській місцевості , завершення будівництва 
п ід'їзних доріг з тверди м покриттям до сільських населених 
пунктів, збільшення обсягів робіт з облаштування сільських ву
лиць; 2) забезпечення належного транспортного сполучення на
селених пунктів з автомобільними дорогами загального кори 
стування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; 
З )  забезпечення належного транспортного сполучен ня населе
них пунктів з дорогами республіканського та загальнодержав
ного значення за рахунок коштів місцевих бюджетів; 4) опти
мізації автобусної маршрутної мережі з метою забезпечення ре
гулярного зв'язку населених пунктів з районни ми та обласними 
центрами ;  5)  сприяння розвиткові підприємницьких структур в 
організації маршрутних пасажирських та вантажних перевезень 
у сільській місцевості; 6) забезпечення сільського населення за
гальнодоступними телекомунікаційними послугами ,  комп 'юте
ризації сільських рад та вільного доступу до Інтернету. 
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1 5 .4 .  Правове регулювання будівництва і функціонування 
культурно- побутових та спортивно-оздоровчих 
об'єктів 

Для гармонійного розвитку соціальної сфери села необхідним 
є не лише будівництво житла, доріг, мереж газо-,  водо- та елек
тропостачання. Належний розвиток соціальної і нфраструктури 
потребує створення для селян комплексу культурно-побутових, 
спортивно-оздоровчих та інших суттєво важливих життєвих 
умов. Держава, п іклуючись про належний рівень забезпечення 
населення , у тому числі і сільського , послугами культурного та 
спортивно-оздоровчого характеру, передбачає законодавчі заса
ди регулювання цих відносин . Зокрема, Законом України « Про 
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 
5 жовтня 2000 року встановлено державн і  соціальні нормативи 
у сфері обслуговування закладами культури: перелік та обсяг 
безоплатних послуг, які надаються населенню закладами,  п ід
приємствами, організаціями та установами культури;  показники 
якості надання населенню послуг закладами ,  п ідприємствами ,  
організаціями та установами культури ;  нормативи забезпечення 
населення закладами , підприємствами,  організаціями та уста
новами культури .  До державн их соціальних нормативів у сфе
рі  обслуговування закладами фізичної культури та спорту вклю
чаються: перелік та обсяг безоплатних послуг, які надаються на
селенню закладами ф ізичної культури, спорту, а також дитячо
юнацькими спортивними школами;  нормативи забезпечення 
населення закладами фізичної культури та спорту. До державних 
соціальних нормативів у сфері побутового обслуговування , тор
гівлі та громадського харчування включаються : нормативи за
безпечення населення побутовими послугами ;  показники якості 
надання побутових послуг; нормативи забезпечення торговель
ною площею та м ісцями у закладах громадського харчування ;  
показники якості та безпеки товарів і послуг підприємств гро
мадського харчування . 

Закріплення нормативів є позитивним рішенням,  однак на
ступним кроком має стати їх реал ізація . Відповідно до ука
зу Президента України «Про основні засади розвитку соціаль
ної сфери села» від 20 грудня 2000 року має бути розроблено 
і поетапно реалізовано систему заходів щодо п ідвищення пре
стижності праці в сільських навчальних закладах, закладах охо
рони здоров'я , культури ,  фізичної культури і спорту, соціально-
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го обслуговування населення. Суб'єкти господарювання беруть 
участь в утриманні та розвитку соціальної інфраструктури села 
через податкову систему, позабюджетні фонди ,  прямі  вкладен
ня тощо, а також можуть утворювати в установленому порядку 
власн і  заклади з метою поліпшення обслуговування працівників 
та їх сімей . Заохочуватиметься благодійна діяльність юридичних 
і фізичних осіб з метою поліпшення функціонування та зміц
нення матеріальної бази закладів соціально-культурного при 
значення на селі .  Участь населення у розвитку соціальної інфра
структури села стимулюватиметься шляхом : а) надання кредитів 
для будівництва власного житла; б )  утворення кооперативів з 
будівництва та утри мання вуличних інженерних комунікацій , 
культурно-освітніх закладів ,  благоустрою будинків, садиб ,  ву
лиць, поселень. Створення комфортного життєвого середовища 
у сфері культури , побуту, фізичної культури і спорту забезпе
чуватиметься шляхом : 1 )  зміцнення матеріально-технічної бази 
клубів, бібліотек, музеїв ,  закладів фізичної культури і спорту, 
поліпшення комплектування їх обладнанням ,  інвентарем , л іте
ратурою, кіно- , відеопродукцією ; 2) забезпечення реал ізації дер
жавних і регіональн их програм збереження пам 'яток історії та 
культури ;  З)  надання пріоритету в роботі закладів культури на 
селі питанням відродження національної культури , звичаїв, тра
дицій та обрядів, розвитку народних ремесел ; 4) впровадження 
дієвої системи фізкультурної просвіти сільського населення ,  що 
сприяла б формуванню традицій і культури здорового способу 
життя , престижу здоров'я сільських мешканців, залученню їх 
до активних занять фізични ми вправами ;  5)  забезпечення від
повідного рівня обслуговування сільського населення засобами 
фізичної культури і спорту; 6)  впровадження на селі ефективних 
форм фізкультурно-оздоровчої діяльності та видів спорту з ура
хуванням регіональних і м ісцевих особливостей , традицій , умов 
праці та дефіциту вільного часу сільських мешканців, специфі
ки їх життєдіяльності ; 7 )  сприяння створенню та діяльності на 
селі первинних осередків фізкультурно-спортивних товариств. 

Законом України «Про пріоритетність соціального розвитку 
села та агропромислового комплексу в народному господар
стві» селу надається перевага порівняно з м істом (у розрахунку 
на душу населення )  у спорудженні  об 'єктів освіти , культури і 
спорту, охорони здоров'я ,  побуту, торгівл і ,  телефонізації, зв'яз
ку, комунальних об 'єктів , в послугах радіо і телебачення, за
безпечуються рівн і з м істом умови постачання промисловими 
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та продовольчим и товарами ,  а також рівень медичного , куль
турного ,  спортивного,  комунально-побутового , транспортного і 
торговельного обслуговування за науково обtрунтованими нор
мативами .  Проте реалізація даного положення відбувається зі 
складностями.  

Відповідно до законодавства витрати на утримання всіх за
кладів соціально-культурного та спортивного призначення в 
сільській місцевості , в тому числі будинків для інвалідів і ве
теранів праці , дитячо-юнацьких спортивних шкіл ,  а також на 
проведення фізкультурно-спортивних заходів фінансуються з 
бюджету. Реорганізація та ліквідація закладів бюджетної сфе
ри комунальної форми власності здійснюється за рішенням се
с ії місцевої ради , державної і приватної форм власності - за 
рішенням засновника (засновників) .  Основною проблемою на 
селі залишається проблема матеріально-технічного та фінансо
вого забезпечення закладів культури.  Зважаючи на практичну 
відсутність коштів у бюджетах місцевих рад, у с ільській міс
цевості відбувався процес інтенсивного закриття об'єктів со
ціально-культурного призначення 1 •  

Хоча законодавством закріплюється положення щодо цен
тралізованого забезпечення непрофільних промислових підпри 
ємств, що виконують державне замовлення на проектування та 
виготовлення машин,  обладнання і запасних частин для сільсь
ких об'єктів соціально-культурного призначення , ці норми є 
більшою мірою декларативними . 

Проблемати ка розвитку культурно-побутової та с портивно
оздоровчої складової інфраструктури сіл відображена також у 
програмних документах. Зокрема,  у Державній цільові й  про
грамі розвитку українського села на період до 20 1 5  року у сфе
рі культури передбачалося: 1 )  забезпечити подальший розвиток 
закладів культури,  запровадити нові форми їх діяльності, спри
яти широкому доступу до зазначених закладів сільських жителів 
з наданням пільг малозабезпеченим верствам ; 2)  сприяти збе
реженню та активному пропагуванню історико-культурної спад
щини ;  3) поліпшити кадрове забезпечення закладів культури; 
4) забезпечити виконання державних, регіональних та місцевих 
програм у сфері культури в частині  обслуговування сільського 
населення. У сфері фізичної культури і спорту заходи Програ-

1 Гафурова О. В. Правові проблеми розвитку культури на селі // Науковий 
вісник Національного університету біоресурсів і природокористування Укра
їни .  20 1 3 . Вип. 1 82 ,  ч. 1 .  С. 83.  
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ми спрямовувалися на: 1 )  проведення районних, обласних і ре
спубліканських спартакіад для сільських жителів; 2 )  створення 
умов для занять фізичною культурою за місцем проживання та 
у м ісцях масового відпочинку шляхом утворення нових фізкуль
турно-спортивних закладів, зміцнення їх матеріально-технічної 
бази ,  фінансове , матеріальне та кадрове забезпечення таких за
кладів; 3) створення на базі спортивних споруд сільськогоспо
дарських підприємств та сільських шкіл оздоровчих груп , спор
тивних шкіл з урахуванням вікових груп сільського населення, 
доведен ня до 20 1 5  року частки осіб, що займаються фізичною 
культурою ,  до рівня 10- 1 5  % загальної чисельності сільського 
населення. У сфері побутового обслуговування с ільського на
селення Програма передбачає: 1 )  формування збалансованої ме
режі п ідприємств побутового обслуговування , організацію об
слуговуючих кооп ерати вів,  надання п ідтримки малому підпри
ємн ицтву, збереження існуючих та створення нових робочих 
м ісць; 2 )  створення п ідприємств побутового обслуговування у 
сільських населених пунктах, п ідвищення якості та збільшення 
обсягу надання відповідних послуг; 3) організацію обслуговую
чих кооперативів, забезпечення підготовки кадрів для п ідпри
ємств побутового обслуговування відповідно до потреб розвитку 
сфери обслуговування на селі,  п ідвищення професійно-кваліфі
каційного рівня працівників п ідприємств зазначеної сфери . 

Отже , об 'єкти культурно-побутового та спортивно-оздоров
чого призначення у сільській місцевості можуть будуватися та 
утримуватися за рахунок державних, комунальних та приватних 
джерел фінансування . Збудовані сільськогосподарськими това
ровиробниками за рахунок їхніх власних коштів об 'єкти куль
турно-побутового призначення та спортивно-оздоровчого ха
рактеру належать остан нім на праві власності , якщо інше не 
передбачене законом чи договором .  
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1 5 . 5 .  Організаційно- правове забезпечення підготовки 
фахівців пріоритетних професій та підвищення 
кваліфікації працівників сільського господарства 

Згідно з положенням и  ст. 15 Закону Україн и «Про зайнятість 
населення» від 5 липня 20 1 2  року складовою мети державної по
літики у сфері зайнятості є с прияння зайнятості населення, у 
тому числі в сільській місцевості та на депресивних територіях. 
Цим же Законом декларується сприя н ня держави у напрямі са
мозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття влас
ного бізнесу, в тому числі в сіл ьських населених пунктах та на 
депресивних територіях. Цілком зрозуміло, що високому рівню 
зайнятості населення передує якісна освітня п ідготовка. Як за
значає С. І . Марченко,  законодавчу систему заходів, спрямова
н их на поліпшення кадрового забезпечення сільськогосподарсь
ких товаровиробників , можна поділити на три великі групи.  
Перша група заходів передбачає створен ня сприятливих умов 
для здобуття аграрної та іншої освіти , яка включає :  а)  стиму
лювання розвитку мережі закладів освіти; б)  установлення обо
в'язкової квоти підготовки фахівців для А П К  і соціальної сфе
ри сільської місцевості в навчальних закладах; в) підготовку ка
дрів для аграрного сектора економіки за рахунок державного та 
місцевого бюджетів.  Друга група заходів кадрового забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників спрямована на стиму
лювання осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві , 
підвищувати свій професійний рівень шляхом перепідготовки та 
підвищення кваліфікації. Третя група заходів кадрового забезпе
чення спрямована на залучення фахівців для роботи в аграрній 
сфері економіки.  Реалізація цих заходів передбачає забезпечен
ня належного рівня життя та побуту осіб, зайнятих в сільсько
господарському виробництві ,  та підвищення престижності пра
ці сільськогосподарських товаровиробників 1 •  

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про пріоритетність со
ціального розвитку села та агропромислового комплексу в на
родному господарстві» п ідготовка, перепідготовка і п ідвищення 
кваліфікації спеціалістів та робітничих кадрів для виробничої 
і соціальної сфери села у державних навчальних закладах здій
снюються за рахунок державного і місцевого бюджетів , а також 

• Марченко С. І. Правові засади кадрового забезпечення товарного сільсько
господарського виробництва // Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Ш евченка. 2005 . Вип. 65- 66. С. 95- 98 . 

400 



на п ідставі договорів м іж навчальн ими закладами ,  п ідприєм
ствами ,  організаціями . В усіх ви щих навчальних  закладах (ун і
верситетах, інститутах) ,  коледжах, технікумах тощо встановлю
ється квота прийому сільської молоді , яка є обов'язковою для 
виконання .  Порядок та умови квотування, а також використан
ня ви пускників визначаються урядом .  Зокрема, протягом  пев
ного часу діяла постанова Кабінету Міністрів України «Про 
п ільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних 
закладів, удосконалення системи перепідготовки і підвищення 
кваліфікації кадрів» від 2 1  л ипня 1 992 року. Цією постановою 
затверджувалося також Положення про квоту прийому сільської 
молоді до вищих навчальних закладів. На виконання указу Пре
зидента України від 19 березня 1 999 року «Про державну під
тримку підготовки фахівців для с ільської місцевості» Кабінет 
М іністрів України прий няв постанову «Про п ідготовку фахівців 
для роботи в сільській м ісцевості» від 29 червня 1 999 року, про
те у 20 1 6  році ця постанова втратила чинність. 

У ст. 44 Закону України « Про вищу освіту» встановлено право 
на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних 
навчальних закладів за державним замовленням осіб, які укла
ли угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській 
м ісцевості або селищах міського типу. Логічним продовженням 
виступає положення ст. 64 даного Закону, відповідно до якої ви
пускникам вищих медичних і педагогічн их навчальних закла
дів,  які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років 
у сільській м ісцевості або селищах міського ти пу, держава від
повідно до законодавства забезпечує безоплатне користування 
житлом з опален ням і освітленням у межах встановлених норм . 
Ці законодавчі положення покликані сти мулювати молодь до 
повернення у села. 

Переп ідготовка і п ідвищення квал іфікації спеціалістів,  ро
бітничих кадрів є обов'язковими і здійснюються періодично в 
строки , визначені державними органам и .  У разі невиконання 
договорів про перепідготовку і п ідвищен ня квал іфікації пра
цівників державні та приватні підприємства відшкодовують ма
теріал ьні витрати у державни й  та місцевий бюджети в порядку, 
визначеному урядом .  

У Державній ціл ьовій програмі розвиту українського села на 
період до 20 1 5  року передбачалося формуван ня сприятливих 
умов для роботи і проживання молоді у сіл ьській місцевості , яке 
мало здійснюватися , зокрема, шляхом : запровадження надання 
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матеріальної допомоги для облаштування випускникам вищих та 
середніх спеціальних навчальних закладів, що працюватимуть у 
сільській місцевості , в тому числі надання довгострокових кре
дитів на пільгових умовах; оптимізації мережі професійно-тех
нічних навчальних закладів для п ідготовки працівників масових 
професій у сільському господарстві та інших сферах діяльності , 
відновлення роботи міжшкільних професійно-навчальних ком 
бінатів ;  збільшення квоти прийому сільської молоді до вищих 
навчальних закладів за державним замовленням (при цьому пе
редбачаються договірні умови гарантованого повернення фа
хівців для роботи в селі) .  

Заохочення до роботи у сільській місцевості розповсюджу
ється також на працівників освітянської сфери . Так,  ст. 57 За
кону України « Про освіту» передбачає , що педагогічн им пра
цівникам, які працюють у сільській м ісцевості і селищах м ісь
кого типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педаго
гічними працівниками в цих населених пунктах і проживають 
у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує 
безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у 
межах встановлених норм . Пільги на  безплатне користування 
житлом з о паленням та освітленням надаються за умови, якщо 
розмір середньомісячного сукупного доходу сім 'ї в розрахунку 
на одну особу за попередні шість місяців не перевищує вели 
чини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Крім того , 
такі особи мають право на безоплатне одержання у власність зе
мельної ділянки в межах земельної частки (паю)  члена сільсь
когосподарського підприємства, сільськогосподарської установи 
та організації, розташованих на території відповідної ради , із зе
мель сільськогосподарського п ідприємства, сільськогосподарсь
кої установи та організації, що приватизуються , або земель за
пасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної пе
редачі земельних ділянок громадянам , встановлених законом 
для ведення особистого селянського господарства. 

Великою проблемою є зменшення кількості дітей у селах, 
що має серйозні демографічні і соціал ьні наслідки .  Негатив
ною тенденцією розвитку законодавства у сфері освіти науков
ці вважають встановлен ня мінімальної кількості учнів для від
криття класів у сільських школах, хоча до недавнього часу у 
Законі України від 23 травня 1 99 1  року « Про освіту» м істилася 
норма, згідно з якою школ и першого ступеня у сільські й  м іс-
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цевості мали  створюватися незалежно від наявної кількості уч
нів .  Відкриття таких шкіл, а також самостійних класів у них 
здійснювалося за рішенням місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування • .  Відповідно до ст. 14 За
кону України «Про загальну середню освіту» у загальноосвітніх 
навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість 
учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але по
винна становити не менше п'яти осіб . При меншій кількості уч
нів у класі заняття проводяться за і ндивідуальною формою на
вчання. Згідно зі ст. 1 4  Закону України «Про дошкільну освіту» 
у дошкільних навчал ьн их закладах, розташованих у селах,  се 
лищах, кількість дітей у групах визначається засновником (влас
ником)  залежно від демографічної ситуації. 

1 5 . 6 .  Правові гарантії пенсійного забезпечення працівників 
сільськогосподарських підприємств 

Стаття 46 Конституції України встановлює , що громадян и  
мають право н а  соціальний захист, яке включає право н а  забез
печення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати пра
цездатності , втрати годувальника,  безробіття з незалежн их від 
них обстави н ,  а також у старості та в інших випадках, перед
бачених законом . Це право гарантується загальнообов'язковим 
державним соціальним страхуванням за рахунок страхових вне
сків громадян ,  п ідприємств, установ і організацій , а також бюд
жетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням 
мережі державних, комунальних, приватних закладів для до
гляду за непрацездатними . 

Пенсії, інші види соціальних виплат і допомоги, що є основ
н и м  джерелом існування,  мають забезпечити рівень життя , не 
нижч и й  від прожиткового м інімуму, установленого законом. 
Відповідно до Конституції України соціальне законодавство 
конкретизує умови та порядок надання різних видів соціального 
забезпечення. Сутність права на соціальне забезпечення полягає 
в тому, що держава гарантує надання достатніх засобів для жит-

1 Гафурова О.  В .  Щодо забезпечення конституційного права селян на осві
ту // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 
років розвитку: матеріали «круглого столу• ( Київ, 27 трав. 20 1 6  р . ) .  Чернівці, 
20 16 .  с. 1 7 1 .  
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тя громадян , які втратили здатність або можливість працювати 
й отримувати матеріальні блага від результатів праці. 

У ст. 3 Закону України «Про основні засади державної аграр
ної політики на період до 20 1 5  року» серед основних пріоритетів 
державної аграрної політики було закріплено , зокрема, поси
лення соціального захисту сільського населення, встановлення 
заробітної плати та пенсійного забезпечення працівників сільсь
кого господарства не нижче середнього рівня в галузях еконо
міки держави .  Також передбачалося , що одним з основних на
прямів комплексного розвитку сільських територій , підвищення 
соціального захисту і життєвого рівня селян є: сприяння підви 
щенню рівня доходів сільського населення, удосконалення за
гальнообов'язкового пенсійного страхування працівників сільсь
кого господарства. 

Відповідно до ст. 1 3  Закону України « Про пенсійне забезпе
чення» від 5 листопада 1 99 1  року встановлено особливі правила 
щодо пенсій окремих сільськогосподарських працівників. На 
пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно 
від місця останньої роботи : 

- трактористи-машиністи , безпосередньо зайняті у вироб
ництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, 
інших підприємствах сільського господарства, - чоловіки п іс
ля досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 
30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі; 

- жінки , які працюють доярками (операторами машинного 
доїння) ,  свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах,  ін
ших підприємствах сільського господарства, - після досягнен
ня 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за 
умови виконання встановлених норм обслуговування; 

- жінки , зай няті протягом повного сезону на вирощуванні, 
збиранні та післязбиральній обробці тютюну, - після досягнен
ня 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років; 

- жінки , які працюють у сільськогосподарському вироб
ництві та виховали п 'ятеро і більше дітей,  - незалежно від віку 
і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Мі
ністрів України .  
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Розд іл 1 6  

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦіі 
АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ 

1 6 . 1 .  Нормативно- правові акти, що передбачають умови 
імплементації вимог законодавства ЄС до змісту 
аграрного законодавства Украіни  

Основним напрямом стратегічної зовнішньої політики Укра
їн и  є інтеграція до складу Європейського Союзу (ЄС) .  Уклав
ши Угоду про партнерство та співробітни цтво з ЄС 14 червня 
1 994 р. наша держава взяла на себе зобов'язання досягти «при
близної адекватності законів» . Важливою передумовою досяг
нення поставленої мети є поетапне приведення національного 
законодавства, у тому числі й аграрного,  у відповідність із нор
мам и  законодавства ЄС.  Згідно зі ст. 9 Конституції України ,  
чинні м іжнародні договори,  згода на обов'язковість яких на
дана Верховною Радою України ,  є частиною національного за
конодавства. 

В ЄС склалася комплексна система правового регулювання 
аграрних відносин,  якій притаманний арсенал правового інстру
ментацію. Ці засоби в правовому полі визначають спрямованість 
розвитку сільськогосподарської галузі .  Розвиток аграрного сек
тора економіки здійснюється шляхом впливу інститутів і орга
нів ЄС на загальну організацію господарської діяльності не тіль
ки великих господарюючих суб 'єктів , але і малих фермерських 
господарств за допомогою прийняття нормативно-правових ак
тів, організації діяльності компетентних інститутів і органів,  що 
реалізують свої повноваження . 

Аграрна політика ЄС створювалась як система регулювання 
цін і ринкового механізму сільськогосподарського виробництва 
доступних і якісних продуктів харчування з метою забезпечен-
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ня продовольчої безпеки . Першопочатково було визначено два 
основних завдання аграрноі політики ЄС: 1 )  державне регулюван
ня аграрного виробництва і ринку; 2 )  проведення структурних 
реформ щодо укрупнення господарств з використанням програм 
стимулювання інтенсифікації аграрного виробництва. Аграрну 
політику було поділено на загальну політику ЄС (цінова та зов
нішня політика) і національну (створення інфраструктури, сти
мулювання аграрного виробництва, збереження навколишнього 
середовища, вирішення соціальних питань села).  

Основним нормативно-правовим актом, що передбачає умо
ви імплементації вимог законодавства ЄС до змісту аграрного 
законодавства України ,  є Закон України « Про Загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до законодавства Єв
ропейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1 629- IV, в роз
ділі І якого передбачено, що метою адаптаціі законодавства 
Украіни до законодавства Європейського Союзу є досягнення 
відповідності правової системи України acquis comrnunautaire з 
урахуванням критеріїв, що висуваються ЄС до держав, які ма
ють намір вступити до нього 1 •  Згідно з даним законом урядом 
з 2005 року встановлюються конкретні кроки щодо адаптації 
аграрного законодавства України до законодавства ЄС, а також 
перелік актів ЄС, які необхідно імплементувати до законодав
ства України .  

Розпорядженням Кабінету М іністрів України « Про затвер
дження плану заходів щодо виконання у 2005 році Загальнодер
жавної програми адаптації законодавства України до законодав
ства ЄС» від 16 червня 2005 р .  № 20 1 -р передбачено імплемен
тацію наступних актів ЄС: Директи ва Ради ЄС від 22 грудня 
1 993 р. № 93/1 1 9/ЕС щодо додержання умов забою тварин; Ди
ректива Ради ЄС від 1 4  липня 1 989 р.  № 89/397 /ЕЕС щодо офі
ційного контролю якості харчових продуктів ;  Директива Ради 
ЄС від 27 листопада 1 990 р. № 90/642/ЕЕС щодо встановлення 
максимального рівня залишку пестициду в деяких продуктах, 
включаючи овочі та фрукти ; Директива Ради ЄС в ід 1 4  лип
ня 1 993 р .  № 93/43/ЕЕС щодо умов гігієни виробництва хар
чових продуктів;  Д иректива Ради ЄС від 29 жовтня 1 99 3  р.  
№ 93/99/ЕЕС щодо додаткових заходів щодо офіційного кон
тролю якості харчових продуктів ;  Директива Європейської Ко-

1 Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства Украіни до зако
нодавства Європейського Союзу: Закон Украіни від 1 8  берез. 2004 р. № 1 629- IV 
І І Відомості Верховноі Ради Украіни .  2004. № 29. Ст. 367. 
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міс ії від 26 травня 1989 р .  № 89/362/ЕЕС щодо загальних умов 
гігієни виробництва молока; Директива Європейської Комісії 
від 1 5  квітня 1 998  р. № 98/22/ЕС щодо мінімал ьних заходів з 
дотримання контролю якості рослин,  продуктів рослинного 
походження чи інших подібних виробів,  що надходять з тре
тіх країн ; Регламент Європейської Комісії від 12  квітня 1 989 р .  
№ 944/89 щодо дозволеного рівня радіоактивного забруднен 
ня другорядних харчових продуктів внаслідок ядерної аварії чи 
внаслідок будь-якого іншого надзвичайного радіологічного ви
падку; Директива Ради ЄС від 2 1  грудня 1978 р.  № 79/ 1 1 7/ЕЕС 
щодо заборони допуску на ринок та використання засобів за
хисту рослин,  що містять активні речовини;  Регламент Євро
пейської Комісії від l липня 1 969 р.  № 1 265/69/ЕЕС щодо ме
тодів визначення якості цукру1 ,  постанова Європейського пар
ламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. № 852/2004 щодо гі
гієни продуктів харчування;  постанова Європейського парла
менту та Ради ЄС в ід 29 квітня 2004 р.  № 853/2004 щодо пра
вил гігієни виробн ицтва продукції тваринного походження; по
станова Європейського парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 
2004 р. № 854/2004 щодо встановлення загальних правил офі
ційного контролю якості продуктів тваринного походження; 
Директива Ради ЄС від 16 грудня 2002 р .  2002/99/ЕС щодо 
встановлення правил , якими регулюються питання , пов'язані 
з виробництвом,  переробкою та реал ізацією продукції тварин
ного походження. 

Розпорядженням Кабінету М ін істрів України « Про затвер
дження плану заходів щодо виконання у 2006 році Загальнодер
жавної програми адаптації законодавства України до законодав
ства Європейського Союзу» від 1 5  березня 2006 р. № 1 5 1 -р вста
новлено необхідність розробки проектів нормативно-правових 
актів з метою приведення чинного законодавства у відповід
ність з такими  актами ЄС,  як Директива Ради ЄС від 29 квітня 
1 996 р. № 96/23/Є ЕС щодо заходів з контролю за деякими ре
човинами та їх залишками у живих твари нах і тваринних про
дуктах; Директива Ради ЄС від 12 грудня 1972 р .  № 72/462/Є ЕС 
щодо ветеринарних та гігієнічних проблем імпорту великої ро
гатої худоби , свиней та сирого м 'яса з третіх держав; Директива 
Ради ЄС від 1 6  червня 1 992 р. № 92/46/Є ЕС , що встановлює 
гігієнічні  норми виробництва сировинного молока, термооб-

1 URL: http://zakon2.rada.gov.uaflaws/show /20 1 - 2005- %Dl %80. 
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робленого молока і молочної продукції та їх продажу на рин
ку; Директива Ради ЄС від 22 липня 1 99 1 р . No 9 1 /493/Є ЕС , що 
встановлює гігієнічні норми виробництва та продажу на рин 
ку рибної продукції; Директива Ради ЄС від 28  січня 1 99 1  р .  
No 9 1 /67 /ЄЕС щодо ветеринарних норм, спрямованих н а  виве
дення на ринок аквакультурних тварин та продуктів ;  Директива 
Ради ЄС від 1 5  липня 1 99 1  р.  No 9 1/492/Є ЕС , яка встановлює 
гігієнічні норми виробництва та продажу на ринку молюсків; 
Директива Ради ЄС від 26 червня 1 99 1  р .  No 9 1/494/ЄЕС щодо 
ветеринарних умов торгівлі сирим пташиним м 'ясом у межах 
Співтовариства та його імпорту з третіх держав; Дире ктива 
Ради ЄС від 1 6  червня 1992 р. No 92/45/Є ЕС щодо гігієнічних 
та ветеринарних питань умертвіння диких тварин та продажу 
їх м 'яса на ринку; Директи ва Ради ЄС від 22 грудня 1 99 3  р .  
No 93/ 1 1 9/Є ЕС про захист тварин п ід час забою чи умертвін
ня ; Директива Ради ЄС від 1 8  грудня 1 997 р .  No 97 /78/ЄС, що 
встановлює засади ветеринарного контролю за я кістю продук
тів ,  які ввозяться з третіх держав до ЄС;  Дире ктива Ради ЄС 
від 26 червня 1 990 р .  No 90/425/ЄС щодо ветеринарного та зо
отехнічного контролю за торгівлею деяким и  живим и  тварина
ми та продукцією в межах Співтовариства з метою формування 
внутрішнього ринку; Директива Ради ЄС від 1 1  грудня 1 989 р. 
No 89/662/ЄС щодо ветеринарного контролю за торгівлею в ме
жах Співтовариства з метою формування внутрішнього ринку; 
Директива Ради ЄС від 19 січня 1 996 р.  No 77 /96/Є ЕС про по
стачання дитячих зернових продуктів харчування як продоволь
чої ДОПОМОГИ 1 • 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затверджен
ня плану заходів щодо виконання у 2007 році Загальнодержав
ної програми адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» від 7 березня 2007 р. No 90-р передбачає 
необхідність імплементації наступних нормативних документів: 
Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС від 7 трав
ня 2002 р .  No 2002/32/ЄС про небажані речовини у кормах для 
тварин; Директиви Ради ЄС від 27 листопада 1 992 р. No 92/ 1 02/ 
Є ЕС про ідентифікацію та реєстрацію тварин ;  Директива Ради 
ЄС від 26 червня 1 964 р. No 64/432/ЄЕС про захворювання тва-

1 Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2006 році Загальнодер
жавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейсь
кого Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 берез. 2006 р. 
№ 1 5 1 -р. URL: http://zakoп3 .rada.gov.uaflaws/show/l 5 l -2006- % D l % 80. 
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рин, що впливають на торгівлю вел икою рогатою худобою та 
свинями в межах Співтовариства 1 •  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України « Про затвер
дження плану заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодер
жавної програми адаптації законодавства України до законодав
ства Європейського Союзу» від 1 1  червня 2008 р .  № 82 1 -р вста
новлено перелік актів, що підлягають адаптації: Конвенція про 
безпеку та гігієну праці в сіл ьскому господарстві від 2 1  черв
ня 200 1 р .  № 1 84; Регламент Європейської Комісії від 19 груд
ня 2006 р .  № 1 8 8 1/2006 про максимальний рівень певних шкід
ливих речовин\  у продуктах харчування; Регламент Європейсь
кого парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р .  № 85 3/2004 
про запровадження спеціальних гігієн ічних норм для харчових 
продуктів; Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС від 
28 січня 2002 р. № 1 7 8/2002 про встановлення загальних прин
ципів і вимог законодавства про харчові продукти ,  утворення 
Європейського органу з безпеки харчових продуктів і встанов
лення процедур у п итаннях, пов'язаних з безпекою харчових 
продуктів2• 

Розпорядження Кабінету Міністрів України « Про затвер
джен ня плану заходів щодо виконання у 2009 році Загально
державної програми адаптації законодавства України до зако
нодавства Європейського Союзу» від 1 5  квітня 2009 р .  № 408-р 
закріплює необхідність розробки проекта підзаконного акта з 
метою і мплементації Директиви Європейського парламенту та 
Ради ЄС від 26 травня 2003 р. № 2003/37 /ЄС щодо схвалення 
типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, 
їхніх причепів та змінного причіпного обладнання разом із їх
німи системам и ,  компонентам и та окремими технічними еле 
ментами3. 

1 Про затвердження ІШану заходів щодо виконання у 2007 році Загальнодер
жавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейсь
кого Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 берез. 2007 р. 
№ 90-р. URL: http://zakonЗ .rada.gov.uaflaws/show /90-2007-%Dl  %80. 

2 Про затвердження ІШану заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодер
жавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейсь
кого Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 1  черв. 2008 р. 
№ 821 -р. U RL: http://zakon3 .rada.gov. uajlaws/show /82 1 -2008- % D 1 %80. 

3 Про затвердження ІШану заходів щодо виконання у 2009 році Загально
державної програми адаптації законодавства України до законодавства Єв
ропейського Союзу: розпорядження Кабінету М іністрів України від 1 5  квіт. 
2009 р. № 408-р // Урядовий кур'ср. 2009. 29 квіт. (№ 77). 
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Відповідно до розпорядження Кабінету М ін істрів Україн и 
«Про затверджен ня плану заходів щодо виконання у 20 1 0  році 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу» від 9 червня 20 l О р. 
№ 1 1 96-р встановлено перелік актів ,  що підлягають адаптації: 
Директива Ради ЄС від 20 березня 2006 р. № 5 10/2006/ЄС про 
захист географічних зазначень та позначень походження сільсь
когосподарської продукції та продуктів харчуван ня , Регламент 
Європейського парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. 
№ 882/2004/ЄС про офіційні заходи контролю,  які застосову
ються для забезпечення  підтвердження відповідності з кормо
вим та харчовим законодавством ,  правилами здоров'я та захисту 
тварин ;  Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС від 
1 5  січня 2008 р. № 1 1 0/2008/ЄС про визначення, опис,  презен
тацію, маркування і захист географічного позначення спиртних 
напоїв; Директива Ради ЄС від 20 липня 1 976 р. № 76/62 1 /Є ЕС 
стосовно фіксування максимального рівня ерукової кислоти в 
оліях та жирах, призначених для людського спожи вання ,  та в 
продуктах харчування, які містять додані  олії та жири 1 •  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України « Про затвер
дження плану заходів щодо виконання у 20 1 1  році Загальнодер
жавної програми адаптації законодавства України до законодав
ства Європейського Союзу» від 1 7  серпня 20 1 1  р. № 790-р пе
редбачено п ідготовку проектів нормативно-правових актів з ме
тою імплементації таких документів ЄС:  Регламенту Ради (ЄС) 
від 1 1  червня 2007 р. № 708/2007 щодо використання чужих та 
немісцевих видів в аквакул ьтурі, Рішення Європейської Комі
сії від 12 грудня 2008 р. , яким впроваджується Директи ва Ради 
№ 2006/88/ЄС щодо вимог до каранти ну тварин аквакультури , 
Директиви Європейської Комісії від 24 червня 1 993 р .  № 93/5 1/ 
Є ЕС щодо встановлен ня правил переміщення певних рослин,  
рослинних продуктів або інших об'єктів через територію зони , 
що охороняється , а також переміщення таких рослин,  рослин
них продуктів або інших об'єктів, м ісцем походження яких є 
територія зони ,  що охороняється , і які переміщуються в межах 
цієї зони ; Директиви Ради ЄС від 8 травня 2000 р. № 2000/29/ 
ЄС щодо заходів захисту проти появи на території Співтова-

1 Про затвердження плану заходів щодо виконання у 20 1 0  році Загально
державної програми адаптації законодавства України до законодавства Єв
ропейського Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 черв. 
20 1 0 р. № 1 1 96-р // Урядовий кур'ср. 20 1 0. 1 7 черв. (№ 1 09) .  
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риства орган ізмів,  шкідливих для росл ин або рослинних про 
дуктів, та проти їх розповсюдження в країнах С півтовариства 1 •  

Розпорядженням Кабінету Мін істрів України « Про затвер
дження плану заходів щодо виконання у 20 1 2  році Загальнодер
жавної програми адаптацїї законодавства України до законодав
ства Європейського Союзу» від 28 березня 20 1 2  р. № 1 56-р вста
новлено необхідність п ідготовки проекту нормативно-правового 
акта про затвердження порядку п ідтвердження закон ності ви
лучення водних біоресурсів із  середовища їх існування та пе 
реробки продуктів вилову для врахування Регламенту Ради (ЄС) 
від 29 вересня 2008 р. № 1 005/2008 про заснуван ня системи за
побігання , стримування та заборони незаконного ,  незареєстро
ваного та нерегульованого рибальства2• 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України « Про затвер
джен ня плану заходів щодо виконання у 20 1 3  році Загально
державної програми адаптації законодавства України до зако
нодавства Європейського Союзу» від 25 березня 20 1 3  р .  № 1 57-р 
закріплено необхідність розроблення законопроекту щодо вне
сення змін до податкового законодавства для приведення його 
у відповідність з Директивою Ради ЄС від 1 9  жовтня 1 992 р .  
№ 92/84/Є ЕС щодо зближення ставок акцизних зборів на спирт 
та алкогольні напої3. 

Розпорядженням Кабінету М іністрів України від 26 листо
пада 20 1 4  р. № 1 1 44-р «Про схвалення розроблених М іністер
ством аграрної політики та продовольства планів імплементації 
деяких актів законодавства Європейського Союзу» передбачено 
наступний перел ік актів законодавства ЄС, імплементація яких 
здійснюється згідно із схваленим и  планами: Регламент (ЄС ) 
№ 1 8 30/2003 від 22 вересня 2003 р. Європейського парламенту та 
Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих 
організм ів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироб-

1 Про затвердження плану заходів щодо виконання у 20 1 1  році Загал ьно
державної програми адаптації законодавства України до законодавства Єв
ропейського Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 7  серп . 
20 1 1  р. № 790-р // Урядовий кур' ср. 20 1 1 .  1 2  жовт. (№ 1 88) .  

2 Про затвердження плану заходів щодо виконання у 20 1 2  році Загальнодер
жавної програми адаптації законодавства Украіни до законодавства Європейсь
кого Союзу: розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 берез. 20 1 2  р. 
№ 1 56-р // Урядовий кур'ср. 20 1 2 . 1 4 черв. (№ 1 05) .  

з Про затвердження плану заходів щодо виконання у 20 1 3  році Загальнодер
жавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейсь
кого Союзу: розпорядження Кабінету М іністрів України від 25 берез. 20 1 3  р.  
№ 1 57-р // Урядовий кур'ср. 20 1 3 .  16 квіт. (№ 7 1 ) . 
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лених з генетично модифікованих організмів,  що вносить змі
ни до Директиви 200 1 / 1 8/ЄС; Регламент Ради (ЄС) No 479/2008 
від 29 квітня 2008 р .  щодо спільної організації ринку вина, та 
яким вносяться зміни до Регламентів (ЄС) No 1 439/ 1 999,  (ЄС) 
No 1782/2003 ,  (ЄС) No 1 290/2005,  (ЄС) No 3/2008 та відм іняють
ся Регламенти (ЄС) No 2392/86 та (ЄС) No 1 493/ 1 999; Регламент 
Комісії (ЄС) No 555/2008 від 27 червня 2008 р. про встановлення 
деталізованих правил для імплементації Регламенту Ради (ЄС) 
No 479/2008 про спільну організацію ринку вина та програм дер
жавної підтримки , торгівлю з третіми державами ,  виробничим 
потенціалом,  щодо контролю в секторі вина 1 •  

Необхідно визнати , що чинне аграрне законодавство досі н е  
адаптоване до б ільшості з вищезазначених нормативно-право
вих актів ЄС.  Імплементація вимог законодавства ЄС до змісту 
аграрного законодавства України е  сприятиме ефективнішому 
реформуванню аграрної економіки України ,  підвищенню кон
курентоспроможності вітчизняних то варовиробників на світо
вому ринку, захисту прав та інтересів селян, розвитку сільських 
територій,  виведенню України з аграрної кризи .  

1 6 . 2 . Основні напрями здійснення гармонізації 
та імплементації законодавчих положень ЄС 
стосовно розвитку сільського господарства 

Основними напрями адаптації аграрного законодавства Укра
їни до законодавства ЄС є: гармонізація ветеринарного , фі
тосанітарного законодавства, законодавства щодо захисту прав 
на сорти рослин,  визначення правового режиму генетично-мо
дифікованих організмів, п ідвищення екологічної безпеки хар
чової продукції. 

Наочно основні напрямки гармонізації та імплементації за
конодавчих положень ЄС стосовно розвитку сільського госпо
дарства можна простежити не лише на рівні законів та підза
конних нормативно-правових актів, але й на рівні міжнародних 
договорів, двосторонніх угод, меморандумів, укладених з кра
їнами - членами ЄС. 

1 Про схвалення розроблених Міністерством аrрарної політики та продоволь
ства планів імплементації деяких актів законодавства Європейського Союзу: 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листоп. 20 14 р. № 1 1 44-р // 
Офіційний вісник України .  20 14.  № 97. Ст. 2808. 
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Зокрема, беручи до уваги висновки спеціального засідання 
Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС від 2 1  лю
того 2005 року в Брюсселі у частині,  що стосується активізації 
співробітництва у сфері сільського господарства та визнання 
важливості постійного діалогу з п итань сільського господар
ства, а також важливості розвитку діяльності у сфері сільського 
господарства, Міністерство аграрної політики України та Ге
неральний Директорат Європейської Комісії «Сільське госпо
дарство та розвиток сільської місцевості» 1 8  жовтня 2006 р. під
п исали Меморандум про взаєморозуміння щодо діалогу з пи
тань сільського господарства, започаткувавши механізм кон
сультацій і співпраці 1 • 

Меморандум між Міністерством аграрної політики України 
та Міністерством продовольства, сільського господарства і ри 
бальства Королівства Данія про економічну, наукову і техніч
ну співпрацю у сфері сільського господарства та харчової про
мисловості , п ідписаний 16 липня 2007 р., передбачає здійснення 
співробітництва за такими напрямками:  1 )  рослинни цтво , на
сінництво , захист прав інтелектуальної власності на сорти рос
лин;  2) тваринництво , ведення племінного (чистопородного ) 
тваринництва (селекційна робота у тваринництві) ,  технології 
виробництва продукції тваринництва; З )  харчова та переробна 
промисловість; 4) створення ефективних ри нкових структур; 
5)  торгівля сільськогосподарською та харчовою продукцією на 
взаємовигідній основі ; 6)  сільськогосподарські дослідження, 
освіта, навчання та п ідвищення кваліфікації профільних спе
ціалістів ;  7) рибне господарство, зокрема, виробництво кормів 
для інтенсивного рибництва та аквакультури ;  8 ) біопаливо та біо
енергетика2 . 

Меморандум про співробітн ицтво в галузі сільського госпо
дарства між Міністерством аграрної політики та продовольства 
України і Міністерством з п итань політики у сферах сільсько-

1 Меморандум про взасморозуміння щодо діалогу з питань сільського го
сподарства між Міністерством аrрарноі політики України та Генеральним Ди
ректоратом Європейської Комісії «Сільське господарство і розвиток сільської 
місцевості•: від 1 8  жовт. 2006 р. // Офіційний вісник України.  2007. № 56 (76) .  
Ст. 2272. 

2 Меморандум між М іністерством аграрної політики Украіни та М іністер
ством продовольства, сільського господарства і рибальства Королівства Данія 
про економічну, наукову і технічну співпрацю у сфері сільського господарства 
та харчової промисловості : від 1 6  лип.  2007 р. // Офіційний вісник Украіни .  
2008. № 73.  Ст. 2473.  

4 1 3  



го господарства, продовольства та лісового господарства Італій
ської Республ іки від 27 жовтня 20 1 5  р .  передбачає співробіт
ництво за такими напрямами :  рослинництво та переробка про
дукції рослинництва, виноробство ; розведення тварин та пе
реробка продукції тваринництва; розвиток та функціонування 
ринків сільськогосподарської продукції; харчова промисловість; 
виробництво органічних продуктів харчуван ня; сільськогоспо
дарська механізація та агропромислова інфраструктура; біопа
ливо та біоенергетика; розвиток сільських територій , сільського 
туризму, а також малих форм господарювання на селі 1 •  

Подібні меморандуми п ідписано з Міністерством сільського ,  
лісового та водного господарства Республіки Хорватія 30 червня 
2006 р . ,  Міністерством сіл ьського господарства Естонської Ре
спубліки від 10 червня 2008 р . ,  Державним секретаріатом Швей
царії з економічних питань від 9 вересня 20 1 1  р . ,  Міністерством 
сільського господарства Латвійської Республіки від 27 жовтня 
20 1 5 р. та ін .  

З метою лібералізації торгівлі ,  збільшення ін вести ційних 
можл и восте й ,  сприя ння конкуренції, прозорості р и н ку дер
жавних закупівель та  усунення бар 'єрів у торгівлі та  інвесту
ванні укладено Угоду про вільну торгівлю м іж Україною та 
державами ЄАВТ ( Республіка Ісландія , Князівство Ліхтен 
штейн ,  Королівство Норвегія , Швей царська Конфедерація ) 
від 24 червня 20 1 О року, ратифіковану Зако ном № 409 1 -VI від 
7 грудня 20 1 1  р. На додаток до цієї Угоди з кожною окремою 
державою ЄАВТ п ідписано Угоду про сільське господарство . 
Так, угодам и  про сіл ьське господарство передбачено надання 
тарифних поступок на с ільськогосподарську продукцію ,  по 
л і пшення доступу до ринку шляхом скорочення або скасу
вання м ита на сільськогосподарську продукцію (згідно з вста
новленим переліком )2. 

Угодою про співробітництво в галузі сільського господарства 
між Міністерством аграрної політики та продовольства України 
та Міністерством зовнішньої торгівлі та економічних відносин 
Боснії і Герцеговини від 12 жовтня 20 1 2  р . ,  затвердженою на-

1 Меморандум про співробітницттю в галузі сільського господарства між Мі
ністерством аграрної політики та продовольства Украіни і Міністерством з пи
тань політики у сферах сільського господарства, продовольства та лісового го
сподарства Італійської Республ іки : від 27 жовт. 20 1 5  р. // Офіційний вісник 
Украіни .  20 1 5 . № 1 02 .  Ст. 357 1 .  

2 Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ: від 24 черв. 
20 1 0 р. // Офіційний вісник Украіни.  20 1 2 . № І (54). Ст. І .  
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казом Міністерства аграрної пол ітики та продовольства No 2 1  
від 1 8  січня 20 1 3  р . ,  сторони домовил ись про допомогу та п ід
тримку наукових контактів у сфері :  а) вирощування та захисту 
рослин ;  б )  біотехнологій в галузі виробництва продуктів  хар
чування сільськогосподарського походження;  в) технологічних 
стандартів на сільськогосподарських п ідприє мствах; г) якості 
та безпеки продуктів харчування ; д) запровадження нових тех
нологій в галузі сільського господарства; е) мел іорації; ж) роз
витку сільської місцевості ; з) тваринництва 1 •  

Угода м іж  Мін істерством аграрної пол ітики та продоволь
ства України та М іністерством с ільського , лісового та водного 
господарства Республіки Сербія про сп івробітництво в галузі 
с ільського господарства від 20 с ічня 20 1 1  р. передбачає сп ів
робітни цтво за наступними напрямам и :  І )  рослинництво , на
сінництво , захист прав інтелектуальної власності на сорти рос
лин ,  карантин та захист рослин;  2 )  тваринництво , ведення пле
мінного (чистопородного ) тваринництва (селекційна робота у 
тваринництві ) ,  технології виробництва продукції тваринництва; 
З) харчова та переробна промисловість; 4) ветеринарна меди
цина; 5)  створення ефективних ринкових структур; 6) торгівля 
сільськогосподарською та харчовою продукцією на взаємови
гідній  основі ;  7 )  сільськогосподарські досл ідження , освіта,  на
вчання та п ідвищення кваліфікації профільних спеціалістів2• 

Угода між Міністерством аграрної політики України та Феде
ральни м міністерством з питань захисту прав споживачів, про
довольства та сільського господарства Федеративної Республіки 
Н імеччина про сп івробітництво в галузі ветеринарії передбачає : 
l )  видачу ветери нарних сертифікатів на твари н та продукцію 
тваринного походження; 2)  взаємну фахову п ідтримку щодо 
дотримання та виконання чинних нормативно-правових актів 
в галузі ветеринарії щодо експорту, імпорту та транзиту живих 
тварин , продукції та сировини тваринного походження, а та
кож предметів ,  які можуть бути носія ми збудн иків  хвороб, та 
нормативно-правових актів щодо захисту тварин,  якщо йдеться 

• Угода про співробітництво в галузі сіл ьського господарства між Міністер
ством аграрної політики та продовольства України та Міністерством зовніш
ньої торгівлі та економічних відносин Боснії і Герцеговини: від 1 2  жовт. 20 1 2  р. 
// Офіційний вісник України .  20 1 3 . № 8.  Ст. 323. 

2 Угода між М іністерством аграрної політики та продовольства Украіни та 
Міністерством сіл ьського,  лісового та водного господарстна Республ іки Сер
бія про сп івробітни11,11ю в галузі сільського господарства: від 20 січ. 20 1 1 р .  // 
Офіційний вісник Украіни.  20 1 1 .  № 22. Ст. 956. 
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про живих тварин ;  3 )  обмін знаннями в галузі  ветеринарії для 
захисту тварин від заразних хвороб,  включаючи паразитози , та 
для захисту від інших особливих небезпек для поголів'я тварин 
та здоров'я населення ; 4) обмін інформацією про певні ветери
нарні п итання з акцентуванням методів обробки та переробки 
продукції тваринного походження; 5)  обмін фахівцями в галузі 
ветеринарії з метою отримання взаємної інформації про епізо
отичну ситуацію та наукові роботи в цій галузі ; 6) взаємну фа
хову підтримку інспекційних установ ветеринарних служб обох 
країн.  

Угодою про співробітництво в галузі тваринництва між Міні
стерством аграрної політики України та Міністерством сільського 
господарства і рибальства Французької Республіки від 1 І травня 
2009 р . закріплено наміри сторін здійснювати співробітництво за 
такими напрямками : налагодження співпраці з метою створен
ня системи оптових ри нків худоби;  налагодження поставок до 
України обладнання та спермопродукції для осіменіння тварин; 
розведен ня високопродуктивних сільськогосподарських тварин 
за сучасними технологіями , в тому числі по м 'ясному тварин
ництву; вивчення досвіду Франції у веденні молочної галузі та 
державної підтримки виробників молока; обмін інформацією та 
науковими досягненнями в галузі тваринництва; співробітницт
во в галузі ідентифікації та селекції сільськогосподарських тва
рин; залучення інвестицій у розвиток тваринництва; сприяння 
у створенні спільних українсько-французьких підприємств в га
лузі тваринництва та птахівництва; сприяння у створенні спіль
них підприємств з виробництва продукції тваринництва 1 •  

Спільна заява Державного агентства рибного господарства 
України , М іністерства рибного та сільського господарства Іс
ландії та М ін істерства рибно го господарства та прибережних 
справ Норвегії про співробітництво у сфері рибного господар
ства з метою активізації та розвитку співробітництва у сфері 
рибного господарства передбачає здійснення обміну знаннями 
й досвідом у сфері стандартизації, сертифікації, управління які
стю, здійснення санітарн их та фітосанітарних заходів з метою 
сприяння взаємній торгівлі рибопродукцією, а також обмін на-

1 Угода про співробітництво в галузі тваринництва між Міністерством аграр
ної політики України та Міністерством сільського господарства і рибальства 
Французької Республіки: від 1 1  трав. 2009 р. // Офіційний вісник України .  
20 1 0. № 24. Ст. 97 1 .  
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уковими й технологічними знанням и для потреб розвитку на
ціональної рибогосподарської індустрії 1 •  

Крім того , важливим напрямком узгодження аграрного зако
нодавства України з міжнародно-правовими актами є його гар
монізація з правовими системами міжнародних організацій . 

ФАО (Food апd Agricиltиre Orgaпizatioп ) - Про
довольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних 
Націй. Організація була заснована на конференції в Квебеку 
1 6  жовтня 1 945 р. ФАО є провідною установою в системі ООН,  
яка займається проблемами розвитку сільських регіонів і сільсь
когосподарського виробництва. Одними з напрямків роботи ор
ганізації є координація роботи у сфері тваринництва та охорони 
здоров'я тварин,  рослинництва та захисту рослин, сільської ін
фраструктури та агропро мисловості, ядерних методів у галузі 
продовольства і сільського господарства, а також у сфері забез
печення якості та безпеки харчових продуктів2 • 

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку 
( Iпterпatioпal Fипd for Agricиltиral Developmeпt) - ба
гатостороння фінансова установа, створена в 1 977  році за рі
шенням Всесвітньої продовольчої конференції 1 974 року народ
ження. Фонд вирішує завдання боротьби з голодом і бідністю 
в сільських районах країн , що розвиваються . Надає пряме фі
нансування у вигляді позик і грантів ,  залучає додаткові ресур
си для реалізації своїх проектів і програм . Умови кредитування 
варіюються в залежності від величи ни  валового національного 
продукту на душу населення в конкретній країні3. 

1 Спільна заява Державного агентства рибного господарства України.  Міні
стерства рибного та сільського господарства Ісландії та Міністерства рибного 
господарства та прибережних справ Норвегії про співробітництво у сфері риб
ного господарства // Офіційний вісник України.  20 1 1 .  № 98. Ст. 3597. 

2 Food and Agriculture Organization. U RL: http://www.fao .org. 
з Міжнародни й  фонд сільськогосподарського розвитку. U RL: http://www. 

un.org/ru/ecosoc/ifad. 
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1 6 . 3 . Нормування та квотування виробництва 
сільськогосподарської продукції за законодавством 
ЄС та проблеми забезпечення прав в ітчизняних 
товаровиробників у сільському го сподарстві 

Ринок сільськогосподарської продукції ЄС є одним з най
біл ьших вільних ринків , проте в ньому існують механізм и  об
меження торгівлі з країнами ,  які не є членами інтеграційного 
об'єднання . Різні інструменти захисту торгівлі сільськогоспо
дарською продукцією,  продовольством та сировиною викори
стовуються з метою захисту європейських аграрних товарови
робників від спекулятивної зовнішньої конкуренції, я ка в біль
шості випадків пов'язана із субсидованим імпортом і демпін
говими цінами.  Застосування санкцій щодо імпортерів,  які по
рушують умови функціонування сп іл ьного ринку, відноситься 
до компетенції Європейської комісії. 

Специфічні торгові режими з третім и  країнами ,  незважаючи 
на деякі відмінності, мають низку загальних особливостей :  І )  ін
струменти захисту торгівл і ,  що використовуються в ЄС, розро
блені на основі принципів СОТ, 2) інструменти захисту торгівлі 
забезпечують функціонування вільного ринку і відкритої кон 
куренції м іж національними виробникам и країн - членів со
юзу і виробниками з третіх країн, що не входять до ЄС; 3 )  за
вдяки ефективному застосуванню заходів щодо захисту торгівлі 
вдалося значно знизити кількість імпортованих товарів, до яких 
застосовувалися антидемпінгові заходи. 

Для п ідтри м ки торгового балансу і захисту є вро пейських 
виробників сільськогосподарської продукції використовують
ся три види інструментів :  антиде м п і нгові ,  антисубсидіарні і 
превентивні. 

1 .  Антидемпінгові заходи. Демп інг  квал іф ікується як 
явище ,  в рам ках якого вироб н и к  з країн и ,  яка не є чле ном 
ЄС, продає с іл ьськогосп одарську продукцію ч и  продукти 
харчування в ЄС за цінам и ,  що є нижч и м и  за р и н ко ві або 
н ижчи м и  за собівартість виробни цтва . Я кщо в про цесі роз
слідуван ня Європейська комісія встановить,  що певн и й  іно
зем н и й  аграр н и й  то варо виробник поруши в  антиде м п і н гове 
законодавство,  він буде змушений відшкодувати завдані  збит
ки європейським виробникам . Розмір штрафів і санкцій може 
бути ф іксован и м ,  зм інним або виражатися у відсотках в ід за
гальної сум и поставк и .  У більшості випадків терм і н  дії об-
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межень  становить 6 місяців (в  окремих ви падках може бути 
продовжений до 5 років) .  

2 .  Антисубсидіарні заходи . Субсидування являє собою ці
леспрямовану п ідтримку державами ,  які  не є членами ЄС,  сво
їх сільськогосподарських товаровиробників ,  в результаті чого 
вон и  отримують можливість продавати свою продукцію тва
ринного і рослинного походження за ц іною н ижче ринкової 
вартості або собівартості сіл ьськогосподарського виробни цтва. 
З метою забезпечення рівноправного конкурентного середови
ща Європейська комісія припиняє експорт такої с іл ьськогоспо
дарської продукції на територію ЄС, а на імпортерів або ек
спортерів такої продукції накладаються санкції і штрафи .  За
звичай вони виражаються в додаткових ввізних м итах на таку 
продукцію. Тривалість таких санкцій коли вається від 4 місяців 
до 5 років.  

3 .  Превентивні заходи. Вони не застосовуються для бороть
би з несправедливою торгівлею або конкуренцією. Превентивні 
заходи використовуються у ви падку різкої зміни кон ' юнктури 
ринку с ільськогосподарської продукції, коли е кспорт певної 
продукції в ЄС зростає настіл ьки швидко, що країни - члени 
ЄС не встигають адаптуватися до нових торгових умов. У таких 
випадках ЄС спільно з СОТ розробляють спеціальний  комплекс 
заходів,  яки й  дозволяє стабіл ізувати кон курентне середовище. 
Термін дії таких імпортних обмежень залежно від ситуації ста
новить від 200 днів до 8 років .  

Ім порт с ільськогосподарської продукції в ЄС здійснюється 
тільки за наявності спеціальної л іцензії на експортовані товари 
в експортера . Дан і л іценз ії дають можли вість відповідним ор
ганам ЄС відстежувати і контролювати операції імпорту такої 
продукції, а також розподіляти квоти і у разі необхідності вво
дити превентивні заходи проти постачальників, які порушують 
правила функціонування спільного ринку. 

Регулювання торгівл і с іл ьськогосподарською продукцією 
здійснюється в рамках системи квот, які діляться на 2 види : 
преференційні й автономні (тарифні) .  

Преференційні квоти надаються згідно з торговими  уго
дам и ,  п ідписани м и  ЄС з третіми країнам и .  Квоти дозволяють 
поставку певного виду сільськогосподарської продукції третіми  
країнами на ринок ЄС за зниженими  тарифними ставками .  За  
рахунок цього країна-постачальник отримує преференцій ну ви 
году. В рамках Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону віл ь-
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ної торгівлі з ЄС Україні також надано низку торгових квот для 
сільськогосподарської продукції. 

Автономні тарифні квоти можуть надаватися деяким 
третім державам з метою стимулювання конкуренції між єв
ропейськими виробниками в галузі сільськогосподарського ви
робництва всередині загальноєвропейського ринку. Зазвичай 
такі квоти надаються виробникам сільськогосподарської сиро
вини,  напівфабрикатів,  а також різних компонентів, виробницт
во яких в країнах - членах ЄС не є достатнім для задоволення 
попиту на внутрішньому ринку. У разі якщо країни-члени ста
ють здатними самостійно задовольнити попит на внутрішньому 
ринку ЄС, такі квоти для третіх країн скасовуються . 

Управління квотами здійснюється одним з підрозділів Євро
пейської комісії - Податковим управління за принципом «об
слуговування в порядку живої черги» . Інформацію про поточний 
баланс квот для будь-якої країни ,  яка не є членом ЄС, в тому 
числі і для України ,  можна знайти на сайті Європейської комісії 
в розділі «Taxation and Custom Union - Databases - Quota» . 

У Правилах СОТ тарифні квоти визначаються як дворівне
вий м итний тариф , пов'язани й  з кількістю товару, при якому 
визначена угодою кількість товарів може бути імпортована з 
«пільговою» митною ставкою (тобто за нижчою ставкою або без 
обкладання м итом зовсім )  протягом певного періоду часу. То
вар, який надходить з перевищенням квоти , має оплачуватися 
за стандартною ставкою .  

Імпортні квоти встановлено на  конкретні групи сільсько
господарських товарів (зернові , фрукти , овочі, продукція тва
ринництва і т. д. ) 1 • 

У разі зони вільної торгівлі з ЄС для України тарифна кво
та обчислюється за ставкою О % .  Всього товарів ,  які підляга
ють пільговому оподаткуванню митом,  36 (м 'ясо птиці та на
півфабрикати з м 'яса птиці ;  молоко , вершки , згущене молоко та 
йогурти ;  пшениця м 'яка, пшеничне борошно та гранули;  яйця 
та альбуміни ; кукурудза, кукурудзяне борошно та гранули; сви
нина; ячмінь, ячмінне борошно та гранули ;  вершкове масло та 
молочні пасти ; яловичина; сухе молоко тощо) .  

Перед тим як Угода про асоціацію набула чинності, укра
їнські експортери в ЄС повинні були платити мито вже з пер-

1 Quotas. URL: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/ display.htm?page=it/it_ Qu
otas.html&docType=main&languageld= EN. 
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шої експортованої тонни.  Тепер вони можуть здійснювати без
митний експорт своєї продукції, але до певних меж, встанов
лених квотою. Тобто навіть не дивлячись на те , що квота вста
новлює певні рамки для певних товарів ,  вона насправді від
криває для них ринок ЄС, а не вводить додаткові обмеження. 
Крім того , тарифне квотування не передбачає ніяких обмежень 
загальної кількості експортованих товарів. Експорт, яки й  пере
вищив квоту, залишається можливим - просто за нього треба 
платити мито .  

Для більшості з 36 категорій продуктів, що  підпадають п ід 
дію квот, в даний час ц і  квоти ще не покриті . Наприклад, багато 
квот не використовуються українськими експортерами (гриби , 
часник, яловичина, баранина, свинина, продукти з обробленого 
молока, крохмаль та багато інших позицій ) .  Українські компа
нії не можуть зараз експортувати цю продукцію в ЄС, оскільки 
українська продукція поки не відповідає багатьом санітарним і 
фітосанітарним стандартам 1 •  

Д о  сільськогосподарської продукції також застосовується чи
мало додаткових екологічних, санітарних та фітосанітарних ви
мог, технічн их стандартів , правил щодо упаковки продукції, 
маркування та маркетингу тощо. 

1 6 . 4 . Вимоги законодавства ЄС щодо стандартизації та 
якості сільськогосподарської продовольчої продукціі 

Належна якість - це властивість продукції, яка відпові
дає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у норма
тивно-правових актах і нормативних документах, та умовам до
говору із споживачем (в ст. 1 Закону України « Про захист прав 
споживачів» від 1 2  травня 1 99 1  року No 1 023-ХІ І )2 •  

Згідно з ч. 2 ст. 4 Закону України « Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23 груд
ня 1997 року No 77 1/97-В Р, держава здійснює регулювання безпеч
ності та окремих показників якості харчових прод-уктів шляхом : 
встановлення санітарних заходів; встановлення вимог до окре
мих показників якості харчових продуктів; державної реєстра-

1 Квоти і не тільки: де Україна може наростити експорт до ЄС. URL: http:// 
www.eurointegration .com. ua/experts/20 1 6/ 1 1 /8/7057 1 04/. 

2 Про захист прав споживачів: Закон Украіни від 1 2 трав. 1 99 1 р. № 1 023-ХІ І 
// Відомості Верховної Ради Української РСР. 1 99 1 .  № 30. Ст. 379. 
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ції визначених об'єктів санітарних заходів ;  видачі ,  при пинення, 
анулювання та поновлення експлуатаційного дозволу; інформу
вання та підвищення обізнаності операторів ринку і споживачів 
щодо безпечності та окремих показників якості харчових про 
дуктів;  встановлення вимог щодо стану здоров'я персоналу по
тужностей ;  участі у роботі відповідних міжнародних організацій; 
здійснення державного контролю;  притягнення операторів рин
ку, їх посадових осіб до відповідальності у разі порушення за
конодавства про безпечність та окремі показники якості хар
чових продуктів 1 •  

Стандартизація - ц е  діяльність, що полягає в установ
ленні положень для загального та неодноразового використан
ня щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на до
сягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфе
рі (ст. 1 Закону України « Про стандартизацію» від 5 червня 
20 1 4  року № 1 3 1 5-VI I ) .  Згідно з ч. 2 ст. 1 7  даного Закону Укра
їни, національні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни 
до них розробляються на основі: 1 )  міжнародних стандартів ,  ко
дексів усталеної практики та змін до н их, якщо вони вже при
йняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, або 
відповідн их їх частин ,  крім випадків,  якщо такі стандарти, ко
декси та зміни є неефективними або невідповідн ими,  зокрема з 
огляду на недостатній рівень захисту, суттєві кліматичні чи  гео
графічні фактори або технологічні проблеми; 2)  регіональних 
стандартів, кодексів усталеної практики та змі н  до них або від
повідних їх частин у разі , якщо міжнародн і стандарти ,  кодекси 
усталеної практики та зміни до них не можуть бути використані 
з причин,  зазначених у пункті першому цієї частини ; З) стан
дартів ,  кодексів усталеної практики та змін до них або відповід
них їх частин держав, що є членами відповідних міжнародних 
чи регіональних організацій стандартизації та з яки ми укладено 
відповідні міжнародні договори України про співробітництво і 
проведення робіт у сфері стандартизації; 4) наукових досягнень, 
знань і практики2• 

Головним міжнародним органом у сфері якості безпеки хар
чових продуктів є Комісія ООН з «Кодекс Аліментаріус» ,  яка 

1 Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових про
дуктів: Закон Украіни від 23 груд. 1 997 р. № 77 1/97-ВР // Відомості Верховноі 
Ради Украіни .  1 998.  № 1 9. Ст. 98. 

2 Про стандартизацію : Закон Украіни від 5 черв. 20 1 4 р. № 1 3 1 5-VI I // Ві
домості Верховної Ради України.  20 1 4. № З І .  Ст. 1058. 
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створена в 1 96 1  році  та затверджена в 1 963 році Всесвітньою 
асамблеєю охорони здоров'я як установа з і  спільної реалізації 
м іжнародних стандартів силами Всесвітньої організації сільсь
кого господарства і продовольства (FAO) та Всесвітньої орга
нізації охорони здоров'я (ВООЗ)  при підтримці Європейської 
економічної ради, Організації європейської організації співпра
ці і розвитку та консула Кодекс Аліментаріус Європи .  Члени 
Кодексу вже охоплюють 99 % населення світу. 

Комісією п ідготовлено збірник міжнародно схвалених і по
даних в однаковому вигляді стандартів на харчові продукти , 
спрямованих на захист здоров'я споживачів і гарантування чес
ної практики в торгівлі ними . Кодекс Аліментаріус містить 
стандарти на всі основні види харчових продуктів- сирі,  на
півоброблені та перероблені ,  які призначені  для постачання 
споживачеві .  Кодекс Аліментаріус м істить положення щодо гі
гієни харчових продуктів, харчових добавок, залишків пестици
дів, контамінантів, маркування і представлення продуктів ,  ме
тодів аналізу та відбору. Крім того він також м істить положення 
рекомендаційного характеру, яких повинна дотримуватися м іж
народна спільнота для захисту здоров'я споживачів і забезпе
чення однакових торговельних методів у вигляді правил і норм , 
настанов та інших документів, що сприяють досягненню ц ілей 
Кодексу. Стандарти Кодексу Аліментаріус включають вимоги до 
продовольства, спрямовані на гарантування споживачеві здоро
вого , безпечного продукту харчування , вільного від фальсифі
кації, правильно маркованого і представленого .  Стандарт Ко
дексу Аліментаріус для будь-якого продукту або продуктів роз
робляється згідно з форматом Кодексу для стандартів продукції 
і містить відповідні критерії 1 •  

З 1 6  травня 2008 р .  Україна набула повноправного членства у 
СОТ на підставі Закону України « Про ратифікацію Протоколу 
про вступ України до Світової організації торгівлі» від 1 0  квіт
ня 2008 р.  № 250-Vl2• Розпорядженням Кабінету М іністрів Укра
їни « Про затвердження плану заходів щодо адаптації української 
економіки до вимог СОТ» від 30 жовтня 2008 р. № 1 38 1 -р у сфе
рі сільського господарства закріплено необхідність п ідвищення 

1 Food and Agriculture Organization.  U RL: http://www.fao .org/fao-who- codexa
limentarius/codex- home/ru/. 

2 Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації тор
гівлі: Закон України від 1 0  квіт. 2008 р. № 250-VI // Відомості Верховної Ради 
України .  2008. № 32.  Ст. 2 1 3 . 
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якості та безпеки сільськогосподарської продукції вітчизняно
го виробництва; просування вітчизняної с ільськогосподарської 
продукції на зовнішній ринок; удосконалення існуючих і за
провадження нових програм державної підтримки сільського го
сподарства в ідповідно до норм СОТ тощо 1 • 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України « Про затвер
дження плану першочергових заходів щодо виконання зобов' -
язань України в рамках членства у СОТ» від 1 7  грудня 2008 р .  
№ 1 570 визначено необхідність приведення державних стан
дартів у відповідність з рекомендаціями  Кодексу Аліментаріус ,  
зокрема надання внутрішньої п ідтримки виробни кам сільсько
господарської продукції відповідно до механізму, передбаченого 
угодами СОТ тощо. 

В рамках СОТ діє Угода про сільське господарство , 
яка визначає особливості регулювання торгівлі  с ільського
сподарськими товарами ,  механізми застосування заходів дер
жавної п ідтримки виробництва і торгівлі в цьому секторі .  Уго
дою передбачено перелік поступок та зобов'язань, правила до
ступу до ринку, положення про спеціальні захисні заходи , зо
бов'язання щодо внутрішньої підтримки,  зобов'язання щодо 
експортної конкуренції та експортних субсидій ,  правила вве 
дення заборон та обмежень на експорт, встановлення спеціаль
ного та диференційованого режимів .  В Додатку 1 наводиться 
перелік  товарів ,  охоплених Угодою ,  Додатки 1 - 4 присвячені  
питанням внутрішньої п ідтримки , Додаток 5 стосується спе
ціального режиму2• 

Важливе значення для забезпечення якості с ільськогоспо
дарської продовольчої продукції має У года про застосування 
санітарних і фітосанітарних заходів, яка прий нята з метою 
сприяння використанню гармонізованих санітарних та ф ітосані
тарних заходів між членами СОТ на основі міжнародних стан
дартів,  інструкцій та рекомендацій ,  розроблених відповідними 
м іжнародними організаціями,  включаючи Комісію з «Кодекс 
Аліментаріус» М іжнародного епізоотичного бюро, а також від
повідні міжнародні та регіонал ьні організації, що діють у рам
ках Міжнародної конвенції із захисту рослин.  

1 Про затвердження плану заходів щодо адаптації украінської економіки до 
вимог СОТ: розпорядження Кабінету Міністрів Украіни від 30 жовт. 2008 р .  
№ 1 38 1 -р. URL: http://zakon3.rada.gov.uaj\aws/show/\ 38 1 -2008- % D l %80. 

2 Угода про сільське господарство: від 15 квіт. 1 994 р .  // Офіційний вісник 
Украіни .  20 10 .  № 84. Ст. 2989. 
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Санітарні або фітосанітарні заходи включають усі відповідні 
закони, постанови, нормативні акти , вимоги та процедури, вклю
чаючи, критерії кінцевого продукту; виробничі процеси та спо
соби виробництва; процедури тестування, інспекції, сертифікації 
та ухвалення ; карантинні режими, включаючи відповідні вимоги 
щодо перевезення тварин чи рослин або щодо матеріалів, необ
хідних для їх виживання під час перевезення ; положення щодо 
відповідних статистичних методів, процедур відбору та методів 
оцінки ризику; вимоги щодо пакування та етикетування, які без
посередньо стосуються безпеки продуктів харчування. 

В Додатку А до цієї Угоди визначено правила застосування 
міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій : а) у випад
ку забезпечення безпеки продуктів харчування застосовуються 
стандарти ,  інструкції та рекомендації, які встановлені Комісією 
з «Кодекс Аліментаріус» і стосуються харчових добавок, залиш
ків ветеринарних препаратів і пестицидів, забруднюючих речо
вин,  методи аналізу і вибіркового контролю , а також правила 
та інструкції стосовно норм гігієни ; Ь)  у випадку охорони здо
ров'я тварин та запобігання зоонозам застосуванню підлягають 
стандарти ,  інструкції та рекомендації, які розроблено під егідою 
Міжнародного епізоотичного бюро; с) у випадку охорони здо
ров'я рослин � стандарти , інструкції та рекомендації, які роз
роблено п ід егідою Секретаріату Міжнародної конвенції із за
хисту рослин у співробітництві з регіональними організаціями ,  
що діють у рамках Міжнародної конвенції із  захисту рослин 1 • 

Враховуючи важливе значення міжнародних стандартів та си
стеми оцінки відповідності шляхом підвищення ефективності 
виробн ицтва та полегшення здійснення світової торгівлі було 
прийнято Угоду про технічні бар'єри у торгівлі. Положен 
ня цієї Угоди поширюються на всі товари ,  включаючи сільсько
господарські , але не поширюються на санітарні та фітосанітарні 
заходи . В Додатку І до Угоди стандарт визначено як доку
мент, який затверджено визнаним органом і який визначає при
значені для загального і багатократного використання правила, 
інструкції або характеристики товарів чи пов'язаних з ними ви
робничих процесів або способів виробництва, дотримання яких 
є необов'язковим. Він може також включати або містити тільки 
вимоги щодо термінології, позначок, пакування, маркування чи 

1 Угода про сільське господарство: від 15 квіт. 1 994 р. // Офіційний вісник 
України .  20 1 0. № 84.  Ст. 2989. 
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етикетування, які застосовуються до певного товару, виробни 
чого процесу чи способу виробництва. 

Відповідно до п. 4. 1 цієї Угоди члени СОТ повинні забезпе
чити , щоб їхні центральні урядові органи стандартизації при 
йняли Кодекс доброчинної практики з розробки , прийняття та 
застосування стандартів, що міститься у Додатку 3 до цієї Угоди , 
і дотримувалися його .  Основними принципами Кодексу доброчесної 
практики з розробки, прийняття та застосування стандартів є: 
відкритість для прийняття будь-яким органом стандартизації на 
території члена СОТ; гармонізація стандартів; надання товарам, 
що походять із території будь-якого іншого члена СОТ, режиму 
не менш сприятливого ,  ніж той ,  що надається аналогічним то
варам вітчизняного походження; заборона прийняття стандар
тів з метою створення невиправданих перепон для міжнародної 
торгівлі;  уникнення дублювання чи перетинання роботи із стан
дартизації на території своєї країни або з роботою відповідних 
міжнародних чи регіональних органів стандартизації; визначен
ня стандартів на основі експлуатаційних якостей товару, а не на 
його конструктивних чи описових характеристиках1 •  

Фундаментальними актами законодавства ЄС в га
лузі стандартизації та якості сільськогосподарської про
дукціі є: 

1 )  Регламенти Європейського парламенту та Ради ЄС: « Про 
встановлення загальних принципів і вимог законодавства щодо 
харчових продуктів, створення Європейського органу з безпе
ки харчових продуктів і встановлення процедур у галузі без
пеки харчових продуктів» № 1 78/2002 від 28 січня 2002 р.;  «Пи
тання кормових добавок для використання в годуванні тварин�> 
№ 1 8 3 1/2003 від 22 вересня 2003 р . ;  « Про встановлення єдиних 
правил для програм прямої п ідтримки в рамках спільної сільсь
когосподарської політики ,  програми підтримки фермерів і вне
сення змін в регламенти № 20 19/93 ,  № 1452/200 1 ,  № 1 453/200 1 ,  
№ 1 454/200 1 »  № 1 782/2003 від 29 вересня 2003 р . ;  « Про гігієну 
харчових продуктів» № 852/2004 від 29 квітня 2004 р . ;  « Про вста
новлення спеціальних санітарних норм для харчових продуктів 
тваринного походження» № 853/2004 від 29 квітня 2004 р . ;  « Про 
офіційний контроль за п ідтвердженням відповідності законо 
давчих норм щодо кормових і харчових продуктів, ветеринарних 

1 Угода про сільське господарство: від 15 квіт. 1 994 р.  // Офіційний вісник 
Украіни .  20 1 0. No 84. Ст. 2989. 
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норм і правил догляду за тваринами» № 882/2004 від 29 квіт
ня 2004 р . ;  « Про встановлення спеціальних правил організації 
офіційного контролю продуктів тваринного походження,  при
значених для споживання людиною» № 854/2004 від 29 трав
ня 2004 р . ;  « Про фінансування спільної аграрної політики» 
№ 1 290/2005 року від 2 1  червня 2005 р . ;  «Щодо підтримки роз
витку села з боку Європейського сільськогосподарського фон
ду розвитку села» № 1 698/2005 від 20 вересня 2005 р. ;  «Про мі
кробіологічні критерії для харчових продуктів» № 2073/2005 від 
1 5  листопада 2005 р . ;  « Про Європейський фонд рибного го 
сподарства» № 1 1 98/2006 від 27 липня 2006 р . ;  « Про визначен
ня правил застосування Регламенту Європейського парламенту 
та Ради ЄС № 1 698/2005 «Про підтримку розвитку села з боку 
Європейського сільськогосподарського фонду розвитку села» 
№ 1 974/2006 від 1 5  грудня 2006 р. 

2) Директиви Ради ЄС: « Про офіційний контроль за якістю 
продуктів» № 89/397 від 1 4  червня 1 989 р . ;  « Про маркування 
харчової цінності продуктів харчування» № 90/496 від 24 верес
ня 1 990 р.; «Про санітарно-гігієнічні вимоги виробництва і про
дажу на ринку живих молюсків» № 9 1/492 від 1 5  липня 1 99 1  р . ;  
«Про санітарно-гігієнічні вимоги до виробництва та продажу на 
ринку риби та рибних продуктів» № 9 1/493 від 22 липня 1 99 1  р . ;  
«Про встановлення вимог виробництва і розміщення на ринку 
сирого молока, молока, підданого термічній обробці і молоко
продуктів» № 92/46 від 1 6  червня 1992 р . ;  «Про гігієну харчових 
продуктів» № 93/43 від 14 липня 1 993 р . ;  «Про барвники, при
значені для застосування в їжі» № 94/36 від 30 червня 1 994 р . ;  
«Про вимоги до виробництва та  продажу рубленого м 'яса та 
м 'ясних напівфабрикатів» № 94/65 від 1 4  грудня 1 994 р . ;  « Про 
упаковку та відходи упаковки» № 94/62 від 20 грудня 1 994 р . ;  
«Про поставки дитячих зернових продуктів харчування як про
довольчої ДОПОМОГИ» № 77 /96 від 19 січня 1 996 р.; «Щодо яко
сті води, призначеної для споживання людиною» № 98/8 3 від 
3 листопада 1 998 р . ;  «Про зближення законів держав-членів 
щодо маркування, представлення і реклами харчових продук
тів» № 2000/ 1 3  від 20 березня 2000 р . ;  «Щодо запобіжних за
ходів від проникнення на територію ЄС організмів, які мо
жуть завдати шкоди рослинам або рослинним продуктам,  і їх 
поширення на території Співтовариства» № 2000/29 від 8 трав
ня 2000 р . ;  «Про загальну безпеку продукції» № 200 1 /95/ЄС від 
3 грудня 200 1 р . ;  « Про певн і види цукру, призначені для спожи-
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вання людиною» № 200 1 / 1 1 1  від 20 грудня 200 1 р . ;  « Про фрук
тові соки і деякі подібні продукти , призначені  для споживання 
люди ною» № 200 1 / 1 1 2  від 20 грудня 200 1 р . ;  «Про встановлен
ня ветеринарних норм виробни цтва, обробки , поширен ня і ім
порту продуктів тваринного походження, призначених для спо
живання людиною» № 2002/99 від 1 6  грудня 2002 р.  

Директива Ради 93/43/Є ЕС від 1 4  червня 1 993  ро ку « П ро 
гігієну харчових продуктів» закріпила принципи системи 
НАССР - аналізу ризиків і критичних контрольних то
чок ( Hazard Analysis and Critical Control Points ) - це 
система забезпечення безпеки харчових продуктів на всіх ета
пах життєвого циклу продукції, що передбачає систе матичну 
ідентифікацію ,  оцінку і управління небезпечними факторами,  
які  істотно впли вають на безпеку продукції. Системи управ
ління безпечністю харчових продуктів застосовують практично 
в усьому світі як надійний захист спожи вачів від небезпек, які 
можуть супроводжувати харчову продукцію.  Запровадження си
стем управління безпечністю харчових продукті в ви магає зако
нодавство Європейського Союзу, С ША, Канади, Я понії, Нової 
Зеландії та багатьох інших країн світу. В Україні застосуван ня 
систем НАСС Р  є обов'язковим для всіх підприє мств, я кі за
ймаються виробництвом або введенням в обіг харчових про
дуктів. В Додатках до даної Директиви закріплено загальні ви 
моги до при міщень для продуктів харчування ,  до пересувних 
та/або тимчасових приміщень, в тому числі приватних, для тим 
часового обслуго вування та і н ш і ,  а також вимоги до харчових 
продуктів 1 •  

Запровадження системи управління безпечністю харчових 
продуктів на базі концепції НАССР надає сільськогосподарсь
ким товаровиробни кам можливість гарантувати випуск безпеч
ної продукції за рахунок систематичного контролю на всіх ста
діях виробництва; належним чином керувати всіма небезпечни
ми чинниками ,  які загрожують безпечності харчових продуктів; 
гарантувати , що харчові продукти є безпеч ними на момент їх 
споживання в їжу; забезпечити належні гігієнічні умови вироб
ництва у відповідності з міжнародними нормами ;  демонструва
ти відповідність застосовним законодавчим та нормативним ви
могам щодо безпечності харчових продуктів. 

' Офіційний сайт Науково-технічного центру № 14 ДП «Укрметртестстан
дарт". U RL: http://www.certsystems.kiev.ua/uk/dstu- 4 16 1 - ili- iso- 22000/sistemi
upravlinnya- bezpekoyu- xarchovix- produktiv- xassp- za- dstu- 4 1 6 . 
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1 6 . 5 .  П равове забезпечення конкурентоспроможності 
в ітчиз няних товаровиробників  в умовах інтеграції 
аграрного в иробництва України до виробництва 
країн Є С  

Відносини у сфері захисту конкуренції положеннями Дого
вору про заснування Європейського Співтовариства роз
ділено на дві незалежні частин и :  1 )  правила конкуренції, за
стосовувані  до суб 'єктів господарювання ; 2 )  правила щодо на
дання державної допомоги . Тобто конкурен цію може бути об
межено не лише у результаті дій безпосередніх учасників рин
ку, але також у результаті дій держави , зокрема, внаслідок на
дання індивідуальних переваг. 

Кон курентному праву ЄС притаман ний прин цип визнання 
дій ,  які можуть у результаті призвести до обмеження чи ви крив
лення конкуренції в межах Співтовариства, несумісними з пра
вилами спільного ринку (ст. 8 1  ( 1 ) , 82 ( 1 )  та 87 (2) Договору про 
заснування Європейського Співтовариства) і, відтак, їх заборо
ни .  Для окремих сфер і ,  зокрема, сільського господарства -
ст. 36 Договору передбачено виключення із загальних правил . 

Основні питання конкуренції: врегульовані на рівні ЄС: 
1 )  правила, які застосовуються до договорів, рішень та узгодже
н их дій м іж суб 'єктами господарювання ;  2) правила здійснення 
концентрацій (злиття ) суб 'єктів господарювання; 3 )  заборона 
зловживання домінуючим становищем на ринку (або істотній 
його частині ) ;  4) правила, що застосовуються до національних 
торговельних монополій ;  5 )  правила надання державної, в тому 
числі регіональної, допомоги .  

До основних нормативно-правових актів ЄС, які визначают ь 
правила конкуренції, належать :  Регламент Ради ЄС № 1 /2003 
від 1 6  грудня 2002 року щодо імплементації правил конкурен
ції; Регламент Ради ЄС № 2200/96 від 28 жовтня 1 996 року щодо 
загальної організації ринку фруктів та овочів ;  Регламент Ради 
ЄС № 2077 /92 від 30 червня 1 992 року щодо міжгалузевих ор
ганізацій та угод в тютюновій галузі ;  Регламент Ради ЄС № 26 
від 20 квітня 1 962 року щодо застосування певних правил кон
куренції до виробництва та продажу сільськогосподарської про
дукції; Регламент Ради ЄС № 4064/89 від 2 1  грудня 1 989 року 
щодо контрол ю за концентрація ми суб 'єктів господарювання;  
Регламент Ради ЄС № 1 04/2000 від 17  грудня 1 999 ро ку щодо 
правил спільної організації ринків рибних та аквакультурних 
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продуктів; Регламент Ради ЄС № 2792/1 999 від 1 7  грудня 1 999 
року, який встановлює деталізовані правила та заходи щодо 
структурної допомоги Співтовариства у сфері риболовлі ;  Вка
зівки Співтовариства щодо державної допомоги у сфері сільсь
кого господарства. 

На основі їх аналізу можна виділити основні правила конкурен
ції: 1 )  захист товаровиробників ЄС у сфері сільськогосподарсь
кого виробництва; 2)  висока організація аграрного законодав
ства, що забезпечує гарантії сільськогосподарських виробників; 
3) заборона будь-якої дискримінації по відношенню до вироб
ників і споживачів сільськогосподарської продукції; 4) відкрита 
ринкова економіка з вільною конкуренцією;  5 )  виправданість 
застосування заборонних заходів за умови доведеності наукової 
невизначеності щодо ризику і наслідків дій. 

Основою конкурентного права України є положення ст. 42 
Конституції України ,  де проголошено принцип захисту конку
ренції у підприємницькій діяльності , заборонено зловживання 
монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження 
конкуренції та недобросовісна конкуренція . Важливим кроком 
на шляху приведення конкурентного права України у відповід
ність відповідним положенням права ЄС стало прийняття Зако
ну України «Про захист економічної конкуренції» , предмет ре
гулювання якого в цілому відповідає принципам, визначеним 
ст. 8 1  та ст. 82  Договору про заснування ЄС.  Крім зазначено
го закону відносини  у цій сфері регулюються також законами 
України « Про захист від недобросовісної конкуренції» , « Про 
Антимонопольний комітет Україню> .  

Однак конкурентне право України на даний момент не ре
гулює п итання надання державної або регіональної допомоги , 
тому важливе значення має Закон України «Про державну п ід
тримку сільського господарства України».  Також варто вказати 
Закон України 20 вересня 20 1 6  року № 1530-VШ , яким ратифі
ковано Фінансову угоду ( Проект «Основний кредит для аграрної 
галузі - Україна») між Україною та Європейським інвестицій
ним банком з метою покращення ланцюгів створен ня доданої 
вартості для зернових та олійних культур, рибного господарства 
та аквакультури в Україні .  Сума позики від Європейського ін
вестиційного банку становить 400 млн євро 1 •  

1 Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Основний кредит дл я  аграр
ної галузі - Україна») між Україною та Європейським інвестиційним банком: 
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Основними інструментами правового регулювання аграрної 
політики ЄС,  що володіють максимальною ефективністю і за
безпечують сталий розвиток сільськогосподарської галузі інте
граційного утворення, є наступні: єдиний ціновий механізм і 
механізм інтервенції; імпортні компенсаційні збори; експортні 
субсидії; ліцензування торгівлі сільськогосподарською продук
цією;  прямі дотації фермерам з розрахунку на 1 гектар землі або 
одну тонну виробленої продукції. 

Експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС 
є обмеженим через її невідповідність європейським стандартам 
якості . Перш за все необхідно, щоб наша аграрна продукція від
повідала європейським стандартам безпеки та якості . 

На сьогодні право експорту своєї продукції на територію 
Є вропейського Союзу мають 266 українських підприємств. 
З них 86  підприємств - виробники продукції для споживання 
людиною ( 49 - мед бджолиний,  І 5 - риба та рибопродукти,  
12  підприємств - молоко та молочні продукти , 6 - м 'ясо пти
ці ,  2 - яйця та яйцепродукти, 1 - продукти з м 'яса птиці ,  
1 - кишкова сировина),  1 80 підприємств - виробники не
харчової продукції. 

З метою збільшення експорту молока й молочних продуктів 
необхідно закріпити на законодавчому рівні та впровадити на 
практиці вимоги ЄС щодо якості та безпечності цієї продукції; 
залишків забруднюючих речовин ; санітарно-гігієнічних вимог 
виробництва; вимог до доїльних апаратів та іншого технологіч
ного обладнання; збирання та транспортування сирого молока 
на переробне підприємство ; пакування та маркування молока й 
молочних продуктів. 

Підвищити конкурентоспроможність вітчИзняних виробни
ків м 'яса, м 'ясопродуктів та птиці можна шляхом адаптації іс
нуючих в ЄС вимог щодо ідентифікації та реєстрації сільського
сподарських тварин ;  сертифікації тварин і тваринних продуктів; 
вимог щодо генетично модифікованих м 'ясних продуктів; стан
дартів гігієни м 'ясних продуктів та кормів для сільськогоспо 
дарських тварин;  вимоги щодо маркування та пакуван ня м 'яса 
і м 'ясних продуктів тощо. Наприклад, для здійснення експорту 
яловичини до ЄС в Україні на національному рівні має бути 
введена в дію система моніторингу на захворювання губчасто -

Закон України від 20 верес .  20 1 6  р. № 1530-VI I I  // Відомосrі Верховної Ради 
України.  20 16 .  № 43. Ст. 737. 
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подібною енцефалопатією великої рогатої худоби .  Робота за да
ним напрямком ведеться командою Мінагрополітики активно , 
але це дуже тривалий процес та потребує фінансування . А для 
того, щоб реалізувати баранину в ЄС, необхідно збільшити об
сяги її виробництва та забезпечити відповідні стандартам ЄС 
умови забою тварин .  

Перспективним є ринок зерна, оскільки даний продукт най
більш затребувани й  у господарюючих суб 'єктів і його вироб
ництво відноситься до категорій найбільш розвинених сегментів 
аграрної промисловості держав - членів ЄС . На практиці ме
ханізм правового регулювання організації ринку зерна включає 
в себе систему регулювання цін, порядок надання субсидій на 
продукцію ,  її реалізацію, зберігання і загальний механізм ста
біл ізації ім порту і експорту. Необхідно також здійснити адап 
тацію технічних регламентів й стандартів ЄС щодо показників 
безпеки зернових культур. 

Щодо експорту грибів ,  треба відзначити , що ринки Європи 
насичені цим товаром.  Тому українським грибним виробникам 
необхідно максимально робити ставку на якість та конкуренто
спроможність цієї групи ,  щоб мати попит на міжнародних рин
ках 1 .  

Концепцією поліпшення продовольчого забезпечення 
та якості харчування населення, затвердженою Розпоряд
женням Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. , пе
редбачено виконання завдань у сфері забезпечення якості та 
безпеки харчових продуктів і продовольчої сировин и  шляхом:  
функціонування дієвої системи контролю і нагляду за  якістю та 
безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини на всіх 
етапах їх виробництва та обігу; гармонізації вимог законодав
ства з п итань якості та безпеки продовольства з міжнародними 
( ВООЗ , ФАО , ВТО ,  ЄС); законодавчого врегулювання питан ь 
виробництва та обігу продовольчої сировин и ,  отриманої з ви 
користанням біотехнологій, у тому числі з генетич1-ю модифіко
ваної, а також харчових продуктів та кормів для продуктивних 
тварин ,  вироблених з її використанням; створення сучасної ін
струментальної та аналітичної бази контролю якості та безпе
ки харчових продуктів і продовольчої сировини ;  впровадження 
систем перевірки якості на виробництвах харчових продуктів і 

1 Квоти і не тільки: де Україна може наростити експорт до ЄС. URL: http:// 
www.eurointegration.com. ua/experts/20 1 6/l l /8/7057 104. 
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продовольчої сировини;  впровадження сучасних технологій та 
обладнання , що виключають можливість бактеріального , хіміч
ного і фізичного забруднення 1 • 

Забезпеченню конкурентоспроможності вітчизняних товаро
виробників в умовах інтеграції аграрного виробництва України 
до виробництва країн ЄС сприятиме прийняття і реалізація дер
жавної програми фінансової підтримки сільського господарства, 
підтримки сталого розвитку сільських територій та інших заходів 
прямої фінансової п ідтримки - цільових програм, інвестицій, 
субвенцій та субсидій ,  компенсації витрат тощо. Результатом 
прямого бюджетного фінансування сільського господарства ста
не п ідвищення ефективності діяльності господарюючих суб'єк
тів, здатних забезпечити високий рівень функціонування всього 
сільськогосподарського виробництва України ,  що дозволить за
довольнити не тільки потреби внутрішнього ринку, а й скласти 
потужну конкуренцію на світовому ринку сільськогосподарської 
продукції. 

1 Про затвердження Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та 
якості хар•1ування населення: розпорядження Кабінету М іністрів України від 
26 трав. 2004 р. № 332-р // Офіційний вісник України.  2004. № 2 1 . Ст. 1 449. 
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У навчальному посібнику «Аграрне право України� розглянуті актуальні пи
тання визначення предмета, методів та принципів аграрною права, дослідження 
йоrо джерел, правовою забезпечення аграрної та земельної реформи в Укра
їні, діяльності різноманітних суб 'єктів аграрною права, правовою регулювання 
сільськоrосподарськоrо землеволодіння і землекористування та використання 
природних ресурсів у сільському господарстві, державно-правою регулюван
ня сільською господарства, реалізації договірних відносин, юридичної відпо
відальності за порушення аграрною законодавства, правового забезпечення га
лузей рослинництва, тваринництва, соціальною розвитку села, імплементації 
аграрною законодавства Європейською Союзу в Україні тощо. 
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