
ВІДГУК
офіційного опонента про дисертацію Поліщука Василя Анатолійовича на 

гему: «Правове регулювання сільськогосподарського садівництва в 
Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.06 -  земельне право; аграрне право;

Актуальність теми дослідження. Садівництво є самостійною галуззю 

рослинництва, пов’язаною з вирощуванням плодових, ягідних і 

горіхоплідних культур для одержання відповідної продукції. України має 

сприятливі природно-кліматичні й ґрунтові умови для розвитку садівництва, 

продукування різноманітних плодів та ягід. Незважаючи на це, за наявною 

інформацією, вітчизняне виробництво плодів і ягід на одну людину на рік не 

перевищує 40-50 кг, а споживання -  35-37 кг, що становить 43-45% від 

науково обґрунтованої норми, адже у країнах Європи останні цифри сягають 

100-140 кг на людину. У зв’язку з цим розвиток промислового садівництва 

має пріоритетне значення, оскільки саме великі садівницькі й виноградарські 

підприємства мають перевагу перед дрібними, в яких бракує можливостей 

для ефективного використання техніки й прогресивних технологій. Це 

повною мірою відповідає завданням, визначеним Галузевою програмою 

розвитку садівництва України на період до 2025 року, затвердженою 

спільним наказом Міністерства аграрної політики України й Української 

академії аграрних наук від 21 липня 2008 р., № 444/74.

Незважаючи на важливе соціально-економічне значення 

сільськогосподарського садівництва, правові засади його здійснення в 

Україні мають низку недоліків. Варто зазначити не лише про відсутність 

спеціального нормативно-правового акту щодо функціонування 

сільськогосподарського садівництва, а й про недосконалість нечисленних 

наявних приписів аграрного, земельного й екологічного законодавства 

України щодо організації та здійснення промислового садівництва.

Правові аспекти організації сільськогосподарського садівництва не 

знайшли належного відбиття й у доробках представників вітчизняної

екологічне право; природоресурсне право

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені.Тараса. Ціеменка
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юридичної науки. Існуючі наукові роботи стосуються або в цілому правових 

аспектів здійснення товарного сільськогосподарського виробництва 

(С. І. Марченко), або ж вирощування продукції рослинництва, зокрема, 

виноградарства (Я. О. Самсонова). У земельно-правовій науці вивчено лише 

питання правового режиму земельних ділянок для садівництва громадян 

(Д. В. Санніков), а правова охорона сільськогосподарських угідь, зайнятих 

багаторічними насадженнями, була предметом наукових пошуків 

О. Я. Костецької.

Усе зазначене свідчить про актуальність теми запропонованого 

наукового дослідження, його новизну та важливе значення отриманих 

результатів для підвищення ефективності дії норм аграрного, земельного й 

екологічного права щодо вирощування, переробки й реалізації продукції 

садівництва в Україні.

Рецензована дисертація підготовлена в межах бюджетної науково- 

дослідної роботи за темою «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 11 БФ042-01, номер 

державної реєстрації 01016Ш06631), яка виконувалась на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

що лише додатково вказує на актуальність її теми.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні наукові положення, 

висновки й пропозиції, сформульовані в дисертації, є обґрунтованими. 

Проведене дослідження містить розгорнуту характеристику правового 

регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні.

Щодо структури розглядуваної дисертації, то її перший розділ цілком 

логічно присвячений дослідженню науково-правових та законодавчих основ 

сільськогосподарського садівництва в Україні, у другому розділі розкрито 

юридичну природу останнього, а третій розділ містить характеристику 

інституційно-функціонального забезпечення сільськогосподарського 

садівництва в Україні. Вважаємо, що така структура роботи дозволила автору
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охопити всі істотні аспекти правового регулювання сільськогосподарського 

садівництва в Україні.

Характеризуючи основні положення дисертації зазначимо, що робота 

логічно розпочинається з огляду існуючих досліджень правових питань 

садівництва у доктрині аграрного і земельного права України (підрозділ 1.1. 

дисертації). Здійснений аналіз дозволив здобувану зробити обгрунтований 

висновок, що в українській аграрно-правовій науці залишаються не 

дослідженими актуальні проблеми правового регулювання суспільних 

відносин у сфері товарного сільськогосподарського виробництва 

плодоовочевої продукції у промислових масштабах у сучасних соціально- 

економічних і правових умовах реформування аграрних і земельних 

відносин, набуття Україною членства у СОТ, участі України у Зоні вільної 

торгівлі з країнами Європейського Союзу, необхідності адаптації аграрного, 

земельного, екологічного законодавства до законодавства ЄС (стор. 26 

дисертації). Саме це визначило напрями подальшого наукового пошуку 

автора.

У підрозділі 1.2. «Законодавче забезпечення сільськогосподарського 

садівництва в Україні» здобувачем послідовно, починаючи з Декларації про 

державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. й до сьогодення, 

охарактеризовано нормативно-правове регулювання сільськогосподарського 

садівництва. Особливий наголос цілком правильно зроблено на 

реформуванні земельних відносини у сільськогосподарському садівництві. 

Слід погодитися з думкою В. А. Поліщука, викладеною на стор. 48 

дисертації, що зміна юридичної моделі правового регулювання земельних 

відносин у сільському господарстві з прийняттям чинного Земельного 

кодексу України не створила належних правових умов для розвитку 

сільськогосподарського садівництва, оскільки цей кодекс не передбачає 

можливості надання земель для закладання багаторічних насаджень 

сільськогосподарським товаровиробникам, які б спеціалізувались на
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виробництві плодово-ягідної продукції як на землях сільськогосподарського, 

так і іншого цільового призначення.

Узагальнюючим є висновок здобувана, що в Україні немає 

спеціального закону, у якому були б вміщені норми, спрямовані на 

регулювання суспільних відносин у сфері ведення сільськогосподарського 

садівництва на промисловій основі. Таким, на думку В. А. Поліщука, має 

бути закон «Про сільськогосподарське садівництво в Україні», у якому з 

урахуванням підписаної Угоди про асоціацію з ЄС, а також Угоди про 

сільське господарство СОТ слід врегулювати організаційно-правові, 

фінансові, аграрно-майнові, аграрно-інвестиційні, земельні, стимуляційні, 

страхові та інші відносини з виробництва і реалізації продукції 

сільськогосподарського садівництва (стор. 53, 54 дисертації). Вважаємо таку 

пропозицію слушною з огляду на комплексний характер відносин у сфері 

сільськогосподарського садівництва.

Другий розділ дисертації починається зі з’ясування поняття 

сільськогосподарського садівництва в аграрному праві України (підрозділ 

2.1.). Фактично вперше в національній юридичній науці В. А. Поліщук 

акцентує увагу на тому, що в законодавстві України немає прямих 

нормативних положень, які б об’єктивно виражали можливість фізичних та 

юридичних осіб здійснювати право на сільськогосподарське (промислове) 

садівництво, тобто закріплювали таке право у об’єктивному значенні. Саме 

цим пояснюється той факт, що у чинному законодавстві України не 

забезпечено реалізацію відповідного суб’єктивного права (стор. 60, 61 

дисертації). Звернення автора до розгляду питань сільськогосподарського 

садівництва саме з позиції об’єктивного та суб’єктивного права на його 

ведення є новим для науки аграрного права та таким, що потребує підтримки.

Зважаючи на викладені у дисертації обґрунтування, слід погодитися з 

позицією В. А. Поліщука, що з точки зору теорії аграрного права 

сільськогосподарське садівництво можна визначити як врегульовану 

нормами права виробничо-господарську діяльність суб’єктів аграрного
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підприємництва, яка має здійснюватися на одержаній у встановленому 

законом порядку земельній ділянці переважно сільськогосподарського 

призначення і бути пов’язана з виробництвом, зберіганням, переробкою, 

транспортуванням і реалізацією товарної продукції садівництва на 

внутрішньому і зовнішньому ринках (стор. 68 дисертації). Така дефініція 

запропонована в теорії аграрного права вперше, а її запровадження та 

подальше використання лише збагатить аграрно-правову науку.

Також слід оцінити позитивно конструювання здобувачем категорії 

«право на ведення сільськогосподарського садівництва», під яким він 

пропонує вважати закріплену у нормах чинного законодавства можливість і 

здатність особи у встановленому законом порядку набути у власність чи 

користування земельну ділянку для формування саду (закладання фруктових 

та або ягідних багаторічних насаджень), здійснення виробничо- 

господарського використання садів з метою одержання прибутку (стор. 68 

дисертації).

У підрозділі 2.2. «Об’єкти сільськогосподарського садівництва» 

наведено обґрунтований авторський висновок, викладений на стор. 73 

дисертації, що у сільському господарстві не можна визначити один об’єкт 

аграрних правовідносин, а мова може йти про сукупність об’єктного складу 

таких відносин, який поєднується з використанням землі, природних 

ресурсів, людської праці і знань, живих організмів у виробництві 

сільськогосподарської продукції.

Надалі В. А. Поліщук послідовно характеризує об’єкти 

сільськогосподарського садівництва, акцентуючи увагу на правовому режимі 

використовуваних при цьому земельних ділянок. На стор. 79 дисертації 

вміщено цінну пропозицію здобувана щодо вдосконалення правового 

регулювання використання земель для сільськогосподарського садівництва: у 

Земельному кодексі України доцільно закріпити сільськогосподарське 

(промислове) садівництво як окремий вид функціонального використання 

земель сільськогосподарського призначення.
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Цілком логічним є розгляд саме в цій частині дисертації правової 

природи такого об’єкту сільськогосподарського садівництва, як багаторічні 

насадження. Методологічно вірним є підхід, висловлений на стор. 84 і 85 

дисертації, що правовий зв’язок багаторічних насаджень із землею як 

єдиного цілісного об’єкта є безспірним. Проте, на думку автора, за певних 

обставин юридичну долю багаторічних насаджень не завжди доцільно 

поєднувати з правовим режимом земель сільськогосподарського 

призначення, а звідси вказані насадження мають визнаватися окремим 

об’єктом цивільних прав.

З добувач на стор. 87 дисертації цілком обґрунтовано стверджує, що в 

структурі аграрних правовідносин об’єктний склад характеризується 

комплексним правовим режимом, оскільки включає в себе правовий режим 

земель, водних об’єктів, майна, праці і тому без законодавчого закріплення 

особливостей правового режиму кожного з об’єктів здійснення промислового 

садівництва стає майже неможливим. Таке положення запропоновано в 

юридичній науці України вперше.

Суб’єктний склад сільськогосподарського садівництва розкрито у 

підрозділі 2.3. дисертації. Обґрунтованим є висновок здобувана, що в 

чинному аграрному законодавстві України відсутні нормативні вимоги, 

відповідно до яких можна було б визначити особливості правового 

становища фізичних і юридичних осіб, які займаються веденням 

сільськогосподарського садівництва у промислових масштабах. Більше того, 

у чинному законодавстві не закріплюються вимоги до сільськогосподарських 

товаровиробників, які виявляють бажання здійснювати суб’єктивне право на 

ведення сільськогосподарського садівництва (стор. 93 дисертації).

З огляду на це, В. А. Поліщук на стор. 95 дисертації стверджує, що 

суб’єктами права на ведення сільськогосподарського (промислового) 

садівництва в Україні можна вважати тих фізичних і юридичних осіб, які у 

встановленому законом порядку визнаються сільськогосподарськими 

товаровиробниками, тобто набули на тому чи іншому правовому титулі
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земельні ділянки для ведення сільськогосподарського садівництва, а також 

сформували на таких земельних ділянках фруктові та/або ягідні багаторічні 

насадження (сад). Вважаємо, що запропонована дефініція, що була 

сконструйована автором вперше, дозволяє доволі чітко окреслити коло осіб, 

що можуть приймати участь в аграрних відносинах у сфері 

сільськогосподарського садівництва й поширювати на них відповідні 

положення аграрного законодавства України.

У підрозділі 2.4. дисертаційної роботи охарактеризовано зміст 

аграрних правовідносин у сфері сільськогосподарського садівництва, який 

подано через поділ відповідних прав і обов’язків на земельно-екологічні, 

аграрно-майнові й екологічно-природоресурсні. Серед них цілком логічно 

виділено специфічні для суб’єктів сільськогосподарського садівництва права 

(закладання багаторічних насаджень, облаштування земельної ділянки 

системою краплинного зрошення, встановлення шпалерної системи та ін.) й 

обов’язки (отримання дозволу від власника земельної ділянки на закладання 

багаторічних насаджень, використання сортів рослин, як дозволені до 

розповсюдження на території України, гарантування безпечного для здоров’я 

людини й навколишнього природного середовища застосування пестицидів 

та агрохімікатів та ін.), що потребують окремої нормативної регламентації 

(стор. 107-109 дисертації).

Результатом опрацювання відповідного матеріалу у підрозділі 2.5. 

«Правові підстави та умови здійснення сільськогосподарського садівництва» 

став висновок, що до умов набуття прав на землю, водні об’єкти та інші 

природні ресурси, які необхідні для здійснення сільськогосподарського 

садівництва, можуть бути віднесені закріплені у чинному законодавстві 

України конкретні вимоги щодо правового становища суб’єктів як 

сільськогосподарських товаровиробників у сфері сільськогосподарського 

садівництва, а також приписи, у яких вміщені дозволи, правила, норми, 

стандарти, заборони, що забезпечують виникнення права власності на 

земельні ділянки, водні об’єкти та інші природні ресурси, чи прав на
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користування ними (стор. 113, 114 дисертації). Вважаємо, що існуванням 

зазначених правових приписів та вимог якраз і забезпечується належне 

функціонування аграрних правовідносин у сфері здійснення 

сільськогосподарського садівництва в Україні.

Системності рецензованій дисертації додає характеристика у її 

третьому розділі питань інституціонально-функціонального забезпечення 

сільськогосподарського садівництва в Україні, що розкриваються починаючи 

з характеристики системно-функціонального забезпечення розглядуваного 

виду виробничо-господарської діяльності (підрозділ 3.1.). У цій частині 

дисертації послідовно охарактеризовано функції та повноваження органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування, внаслідок чого 

зроблено обґрунтований висновок, що питанням сільськогосподарського 

садівництва у діяльності цих органів не приділяється належної уваги 

(стор. 127 дисертації).

Значну наукову й практичну цінність має підрозділ 3.2. 

«Організаційно-правове забезпечення державної підтримки

сільськогосподарського садівництва в Україні» дисертації, оскільки 

з’ясування правових аспектів державної допомоги товаровиробникам 

сільськогосподарського садівництва має важливе значення, особливо 

зважаючи на участь України в СОТ та здійснювані євроінтеграційні процеси.

Зважаючи на це можна цілком погодитися з уточненням 

В. А. Поліщуком на стор. 139 дисертації поняття державної підтримки 

розвитку сільськогосподарського садівництва в Україні, яку він пропонує 

розглядати як законодавчо забезпечену діяльність органів державної влади та 

місцевого самоврядування, спрямовану на створення умов для вільного 

доступу суб’єкта аграрного підприємництва та інших осіб до використання 

землі, вод та інших природних ресурсів, майнових, фінансових коштів та 

інвестицій з метою виробництва, переробки і реалізації на внутрішньому і 

зовнішніх аграрних ринках продукції сільськогосподарського (промислового) 

садівництва та забезпечення продовольчої безпеки.
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Варто підтримати запропонований автором дисертації вперше у 

вітчизняній юридичній науці підхід, згідно якого внутрішня державна 

підтримка сільськогосподарського садівництва має базуватися на зменшенні 

державної підтримки та із наступною відмовою від безпосереднього 

бюджетного субсидування сільськогосподарських товаровиробників 

(стор. 139, 140 дисертації).

Питання організаційно-правового забезпечення захисту рослин в 

сільськогосподарському садівництві з’ясовано в підрозділі 3.3. дисертації, де 

відповідні правові аспекти розкрито за способами захисту рослин 

(застосування засобів захисту рослин, карантин рослин та ін.). Слід 

погодитися з висновком В. А. Поліщука, що в Україні організаційно-правове 

забезпечення захисту рослин в сільськогосподарському садівництві 

здійснюється відповідно до законів та інших нормативно-правових актів, які 

не враховують особливостей захисту плодово-ягідних рослин та потребують 

удосконалення (стор. 154 дисертації). Такий стан речей не можна визнати 

виправданим, зважаючи на значні особливості сільськогосподарського 

садівництва.

Сучасним напрямом аграрного виробництва, що бурхливо розвивається 

останніми роками в Україні, є органічне сільськогосподарське виробництво, 

зважаючи на що слід позитивно оцінити вміщення до рецензованої дисертації 

підрозділу 3.4. «Організаційно-правове забезпечення виробництва органічної 

продукції сільськогосподарського садівництва». Тут викладено такі 

обґрунтовані висновки: у чинному аграрному, земельному, екологічному 

законодавстві закріплені нормативні положення, які не враховують 

особливостей вирощування органічної продукції сільськогосподарського 

садівництва (стор. 162 дисертації); виробництво органічної продукції у 

сільськогосподарському (промисловому) садівництві можливе за умови 

закладання сировинних садів з використанням імунних сортів, що не 

потребують застосування хімічних засобів захисту рослин від шкідників та 

хвороб (стор. 163 дисертації).
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Окремо слід наголосити на тому, що у дисертації В. А. Поліщука також 

використано матеріали судової практики вищих судових інстанцій (Вищого 

адміністративного суду України, Верховного Суду України) із застосування 

земельного й іншого законодавства щодо правового режиму багаторічних 

насаджень (стор. 78, 84 дисертації), чим вдало проілюстровано відповідні 

положення роботи.

Також слід позитивно оцінити пропозиції В. А. Поліщука щодо 

вдосконалення актів чинного земельного законодавства у регламентації 

ведення сільськогосподарського садівництва, та, як вже вказувалося, його 

обґрунтовану пропозицію щодо необхідності розробки й прийняття 

комплексного закону України «Про сільськогосподарське садівництво в 

Україні». Реалізація наведених пропозицій сприятиме не лише належному 

правовому забезпеченню виробництва, переробки й реалізації продукції 

садівництва, а й належному функціонуванню аграрних і земельних 

правовідносин у цілому.

Разом з тим дисертаційна робота В. А. Поліщука містить окремі 

дискусійні положення або ж такі, що потребують додаткової 

аргументації. Серед них можна назвати наступні:

1. На стор. 8 дисертації, при характеристиці методів дослідження, 

В. А. Поліщук стверджує, що за допомогою історичного методу пізнання 

правових явищ проведено аналіз еволюції наукових підходів до дослідження 

сільськогосподарського садівництва у доктринах аграрного і земельного 

права, а також розкрито особливості законодавчого забезпечення 

сільськогосподарського садівництва упродовж основних етапів здійснення 

земельної і аграрної реформи в Україні.

Проте, як вбачається, йдеться про застосування автором історико- 

правового методу дослідження, оскільки здобувачем вивчалися особливості 

розвитку відповідного галузевого законодавства щодо здійснення 

сільськогосподарського садівництва в Україні.
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2. Як вже вказувалося раніше, В. А. Поліщук на стор. 95 дисертації 

пропонує суб’єктами права на ведення сільськогосподарського

(промислового) садівництва в Україні вважати тих фізичних і юридичних 

осіб, які у встановленому законом порядку визнаються 

сільськогосподарськими товаровиробниками, тобто набули на тому чи 

іншому правовому титулі земельні ділянки для ведення

сільськогосподарського садівництва, а також сформували на таких земельних 

ділянках фруктові та/або ягідні багаторічні насадження (сад). Однак надалі у 

дисертаційні роботі автор наводить класифікаційні групи вже суб’єктів 

сільськогосподарського садівництва, а також вказує, що «... не можуть 

відноситись до суб’єктів сільськогосподарського (промислового) садівництва 

особи, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи...» 

(стор. 96 дисертації).

Звідси хотілося б почути додаткові пояснення автора щодо 

співвідношення понять «суб’єкти права на ведення сільськогосподарського 

(промислового) садівництва» й «суб’єкти сільськогосподарського 

садівництва», а також їх змістовного наповнення.

3. Викликають заперечення наступні твердження автора, викладені на 

стор. 98 дисертації: «... фермерські господарства можуть відноситись 

одночасно як до приватних (унітарних) підприємств, так і до підприємств 

корпоративного типу. Пояснюється це тим, що за ч. 4 ст. 1 названого закону, 

фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа 

або фізична особа-підприємець»; «... положення закону дозволяють 

виокремити чотири організаційно-правові форми фермерського

господарства, а саме: фермерське господарство -  юридична особа, сімейне 

фермерське господарство -  юридична особа, фермерське господарство -  

фізична особа-підприємець, сімейне фермерське господарство -  фізична 

особа-підприємець».

По-перше, фізична особа-підприємець не належить до категорії 

«підприємство», оскільки останнє є самостійним суб’єктом права, наділеним
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правами юридичної особи, а, по-друге, конструкція «організаційно-правова 

форма» вживається виключно до юридичних осіб, а звідси не може 

застосовуватися до тих фермерських господарств, які не мають статусу 

юридичної особи.

4. Варто звернути увагу й на не зовсім вдалу назву підрозділу 2.4. 

дисертації «Зміст сільськогосподарського садівництва», адже в самому його 

тексті йдеться про права й обов’язки відповідних суб’єктів, тобто 

розкривається зміст аграрних правовідносин у сфері сільськогосподарського 

садівництва. Також автору доцільно було б більш детально розкрити сутність 

названих прав і обов’язків суб’єктів сільськогосподарського садівництва.

5. На стор. 129 дисертації В.А. Поліщук пропонує створення в системі 

центральних органів державної влади спеціалізованого органу (агенції), 

діяльність якого буде спрямована на розвиток сільськогосподарського 

садівництва в Україні.

Така пропозиція виглядає недостатньо обґрунтованою. По-перше, сам 

автор найменування такого органу влади не називає, вказуючи лише, що це 

буде «спеціалізований орган (агенція)». Також слід зазначити, що Схемою 

спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади 

Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів 

України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України «Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 

2014 р. №442, можливість створення й функціонування таких органів 

виконавчої влади як «агенція» взагалі не передбачена. Більше того, створення 

нового окремого органу державної влади з питань розвитку 

сільськогосподарського садівництва в Україні навряд чи є виправданим у 

нинішніх соціально-економічних реаліях.

6. У дисертаційній роботі В. А. Поліщук неодноразово висловлював 

слушну пропозицію щодо необхідності розробки й прийняття закону «Про 

сільськогосподарське садівництво в Україні» (стор. 11, 54, 61, 87, 109, 117, 

168 дисертації).
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Проте здобувану, з урахуванням результатів здійсненого ним 

дослідження й отриманих наукових результатів, варто було б запропонувати 

відповідний авторський проект названого нормативно-правового акту, або ж 

принаймні розробити його структуру.

Однак вказані зауваження принципово не впливають на загальну 

позитивну оцінку рецензованої дисертації В. А. Поліщука.

Дисертаційна робота характеризується єдністю змісту, цільовою 

спрямованістю та є особистим внеском автора в аграрно-, земельно- и 

еколого-правову науку.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони 

є певним доробком для науки аграрного, земельного й екологічного права, 

можуть бути використані при доктринальному обґрунтуванні напрямів 

вдосконалення національного законодавства та проведенні подальших 

наукових досліджень правових аспектів здійснення сільськогосподарського 

садівництва в Україні.

Практичне значення положень і пропозицій, що містяться у дисертації, 

полягає в тому, що вони можуть бути використані при підготовці відповідних 

змін та доповнень до нормативно-правових актів аграрного, земельного й 

екологічного законодавства України. Окремі положення дисертаційної 

роботи доцільно рекомендувати для використання в правозастосовчій 

практиці.

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій.

Наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертаційній 

роботі В. А. Поліщука, є достовірними. Достовірність результатів дисертації 

підтверджується тим, що вони ґрунтуються на ретельному аналізі 

законодавства України, всебічній оцінці наукових здобутків щодо 

виробництва, переробки й реалізації продукції сільськогосподарського 

садівництва у працях українських і зарубіжних вчених (список використаних 

джерел налічує 256 найменувань).
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Основні результати дисертаційної роботи викладені у 18-ти наукових 

працях, серед яких 5 наукових статей, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України та інших країн.

Зміст автореферату дисертації В. А. Поліщука відображає основні 

положення дисертації, її структуру та отримані в ній результати. Зміст 

автореферату є ідентичним основним положенням дисертації.

Дисертаційна робота оформлена відповідно до встановлених вимог, для 

її тексту характерний формально-логічний спосіб викладання матеріалу. 

Робота відрізняється смисловою завершеністю, цілісністю та єдністю змісту.

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація 

Поліщука Василя Анатолійовича «Правове регулювання 

сільськогосподарського садівництва в Україні» є комплексною, завершеною 

кваліфікаційною науковою працею, в якій отримано нові науково 

обґрунтовані теоретичні й практичні положення щодо правового 

регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні й які в 

сукупності надають вирішення наукового завдання в науці аграрного, 

земельного й екологічного права. Зазначене відповідає вимогам пунктів 9,11, 

12 та 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (із 

змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 656 

від 19 серпня 2015 р. та № 1159 від ЗО грудня 2015 р.) і дає підставу 

стверджувати, що автор дисертації Поліщук Василь Анатолійович заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.06 -  земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне

право.

Офіційний опонент, 
доктор юридичних наук, 
професор кафедри земел 
Національного юридичн 
імені Ярослава Мудрого

ЬХШк/№ш,Від
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
іменПараса Шевченка______ _

Підпис.
ЗасвідчуЖ

В. Ю. Уркевич

■ Р-
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Поліщука Василя Анатолійовича 

«Правове регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.06 -  земельне право; аграрне право; екологічне

право; природоресурсне право

Ґрунтово-кліматичні умови в Україні є надзвичайно сприятливими для 

розвитку такої галузі сільського господарства як садівництво, що дає 

можливість вирощувати практично всі без винятку плодові та ягідні культури 

помірного клімату. Однак цей важливий природно-екологічний потенціал 

використовуються поки-що незадовільно.

Проведення паювання земель колективної власності з передачею 

земельних ділянок з багаторічними насадженнями у приватну власність 

привело до значного скорочення площ плодоягідних насаджень у 

сільськогосподарських підприємствах: впродовж 1991-2007 рр. ця площа 

зменшилась на 73.3%. Це зумовило значне розширення імпорту плодоягідної 

продукції на внутрішній ринок України.

У сучасний період в Україні садівництво представлено переважно 

індивідуальною та колективною формами, які носять здебільшого 

споживчий, а не товарний характер. У зв’язку з цим обмеженим є і правове 

регулювання здійснення садівництва. Діяльність по здійсненню товарного 

(промислового) садівництва практично не врегульована, а практика 

застосування небагатьох чинних положень законодавства є складною і 

суперечливою. Бракує і наукових досліджень проблем правового 

регулювання сільськогосподарського садівництва, що негативно впливає на 

стан його законодавчого забезпечення.

Дослідження проблем правового забезпечення сільськогосподарського 

садівництва в Україні є необхідним для розробки теоретичних висновків та
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практичних рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання 

відповідних відносин.

Все вищесказане та певна недостатність наукових досліджень вказаних 

проблем свідчить про актуальність та своєчасність теми дисертаційного 

дослідження Поліщука Василя Анатолійовича.

Визначені автором об’єкт та предмет дослідження зауважень не 

викликають. Мета і завдання дослідження сформульовані вдало і в повній 

мірі досягнуті в ході роботи над дисертацією.

Структурна побудова дисертації доцільна і логічна, свідчить про 

науково аргументований підхід до вирішення поставлених завдань 

дослідження.

Продуманий зміст роботи дозволив автору забезпечити повноту 

викладу матеріалу та сформулювати відповідні висновки. Основні результати 

дисертації з необхідною повнотою викладені у наукових фахових виданнях.

Зміст та оформлення автореферату і дисертації відповідають 

встановленим вимогам, основні положення дисертації відображені в 

авторефераті.

Дисертація Поліщука В.А. є комплексним дослідженням правового 

регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні. Дисертант 

акцентував свою увагу на декількох правових проблемах: науково-правових 

та законодавчих основах сільськогосподарського садівництва в Україні 

(Розділ 1); юридичній природі сільськогосподарського садівництва в Україні 

(Розділ 2); інституційно-функціональному забезпеченню

сільськогосподарського садівництва в Україні (Розділ 3).

Винесені дисертантом на захист положення є значною мірою новими 

для української науки аграрного та земельного права. Особливо потребують 

бути визначеними такі нові положення:

- визначено правові ознаки та поняття «сільськогосподарського

садівництва» (с.55-68 дисертації);

2
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- розкрито юридичну природу та зміст суб’єктивного права на ведення 

сільськогосподарського садівництва (с.68-69 дисертації);

- визначено зміст категорії «правовий режим сільськогосподарського 

садівництва як комплексного правового явища;

- обґрунтовано необхідність розробки і прийняття Закону України «Про 

сільськогосподарське садівництво в Україні»;

- зроблено висновок про комплексний характер сільськогосподарського 

садівництва як об’єкта правового регулювання (с.70-88 дисертації);

- обґрунтовано систему принципів, на яких має базуватися внутрішня 

державна підтримка сільськогосподарського садівництва в умовах 

участі України у СОТ (с.130-140 дисертації).

Новими в юридичній науці є й окремі інші положення дисертації 

Поліщука В.А.

Солідною є нормативна база дисертації. Її основу складають 

Конституція України, Земельний кодекс України, закони та інші нормативно- 

правові акти.

Основна увага в роботі приділена дослідженню питань, що стосуються 

поняття та структури правовідносин сільськогосподарського садівництва в 

Україні (с.55-110). При характеристиці окремих структурних елементів 

правовідносин садівництва (об’єктів, суб’єктів, змісту) автор аналізує їх 

специфіку, оскільки від цього залежить розробка відповідної моделі 

правового регулювання аграрних відносин у сфері сільськогосподарського 

садівництва (с. 70).

Можна абсолютно погодитися з дисертантом і у тому, що розпаювання 

сільськогосподарських угідь з наступною передачею земельних ділянок 

разом з багаторічними насадженнями у приватну власність негативно 

вплинуло на сільськогосподарське садівництво і привело по суті до занепаду 

цього виду сільськогосподарської діяльності в Україні.
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На позитивну оцінку заслуговує проведене Поліщуком В.А. докладне 

дослідження особливостей законодавчого забезпечення

сільськогосподарського садівництва в Україні (Розділ 1), зокрема, пропозиція 

про доцільність розробки і прийняття Закону «Про сільськогосподарське 

(промислове)садівництво в Україні».

Основні наукові результати, отримані в ході дисертаційного дослідження, 

видаються достатньо обґрунтованими. Вони досягнуті завдяки використанню 

різноманітних методів наукового дослідження, що загальноприйняті 

юридичною наукою та наукою аграрного та земельного права. Серед таких 

методів виділяються діалектичний, формально-логічний, історичний, 

порівняльно-правовий, системного аналізу та інші.

Дисертант опрацював і використав переважну більшість наявних по 

темі публікацій, проаналізував значну кількість праць із суміжних галузевих 

юридичних наук. Належним чином проаналізовано відповідне законодавство.

Матеріал викладено чітко і доступно, логічно послідовно, юридично 

грамотно.

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій

визначаються обсягом та надійністю використаних автором джерел, 

правильною методологією їх аналізу. Позиції, які формулює та відстоює 

автор, ґрунтуються на останніх досягненнях загальної теорії права, науки 

аграрного та земельного права. Висновки та пропозиції автора 

аргументуються і підкреслюються системою відповідних доказів.

Положення, викладені у дисертації, авторефераті та опублікованих 

Поліщуком В.Л. роботах, становлять і теоретичний, і практичний інтерес. 

Вони є цінними у вирішенні конкретних проблем у сфері 

сільськогосподарського садівництва.

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що воно 

містить пропозиції , які можуть бути використані у навчальному процесі, 

зокрема, при викладанні курсів «Земельне право України» та «Аграрне право 

України», у науково-дослідній роботі, при вдосконаленні законодавства, що
4
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регулює суспільні відносини у сфері сільськогосподарського (промислового) 

садівництва в Україні.

З багатьма положеннями, що виносяться на захист, можна погодитися. їм 

властивий значний ступінь наукової новизни, оскільки вони враховують 

сучасне законодавство та процеси, що відбуваються сьогодні у галузі 

земельних та аграрних відносин в Україні.

Особливо додають цінності дисертаційній роботі конкретні пропозиції 

щодо вдосконалення законодавства України у досліджуваній сфері.

Разом з тим загальна позитивна оцінка роботи не виключає можливості й 

необхідності звернути увагу на деякі неточності, зауваження критичного 

характеру, спірні питання, що потребують коригування або додаткової 

аргументації.

1. Однією з новел дисертації В.А. Поліщука є термін

«сільськогосподарське садівництво», який є новим у теорії аграрного та 

земельного права. Але застосування цього терміну викликає деякі 

зауваження.

Підкреслюючи сільськогосподарський характер садівництва, автор 

наголошує, що це окремий вид сільськогосподарської діяльності, який 

здійснюється сільськогосподарським товаровиробником на основі 

використання переважно земель сільськогосподарського призначення .

Як основна відмінність сільськогосподарського садівництва від 

індивідуального та колективного вказується товарний характер його 

продукції. Однак у науці аграрного права, офіційних документах більш 

поширеним є термін «промислове садівництво». Автор тлумачить цей 

термін як синонім сільськогосподарського садівництва (с.59-60), 

здебільшого використовуючи його в дужках. Сільськогосподарське 

садівництво цілком правильно розглядається як підгалузь товарного 

сільськогосподарського виробництва, яке має здійснюватися у 

промислових масштабах (с.60). Проте, автор не враховує, що будучи

5
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видом сільськогосподарської діяльності , всі види садівництва носять 

сільськогосподарський характер, в т. ч. індивідуальне та колективне. 

Таким чином, видається, що авторський термін «сільськогосподарське 

садівництво» потребує додаткової аргументації.

2. Автор в цілому правильно розмежовує поняття «індивідуальне та 

колективне садівництво» та «сільськогосподарське (промислове) 

садівництво» (с.35-38), підкреслюючи при цьому, що індивідуальне та 

колективне садівництво передусім має на меті задоволення власних 

потреб садовода на плодово-ягідну продукцію, тоді як 

сільськогосподарське (промислове) садівництво має на меті отримання 

прибутку та задоволення потреб населення у плодово-ягідній продукції 

(с.37). Тим самим підкреслюється споживчий характер індивідуального 

(колективного) садівництва та товарний (підприємницький) характер 

сільськогосподарського (промислового) садівництва. Однак таке 

розмежування доцільно було б провести і за іншими критеріями, 

наприклад, специфікою організаційно-правових форм здійснення такої 

діяльності; суб’єктно-об’єктним складом і т. і.

3. Зважаючи на недостатність правового регулювання відносин у сфері 

сільськогосподарського (промислового) садівництва та відсутність 

спеціального нормативно-правового акту про нього, автором 

пропонується розробити і прийняти Закон України «Про 

сільськогосподарське садівництво в Україні», що є одними з елементів 

наукової новизни роботи (с. 11-12 дисертації). Така ж пропозиція 

зустрічається і в тексті роботи (с.54), і у висновках до неї (с.168). Однак 

назва пропонованого Закону там є дещо іншою- «Про 

сільськогосподарське (промислове) садівництво в Україні». Автору 

необхідно чіткіше визначитися із назвою запропонованого Закону, і хоч 

в загальних рисах вказати його зміст (структуру). Тоді така пропозиція 

про вдосконалення чинного законодавства була б вагомішою.

б
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4. Зустрічаються у роботі авторські висновки, які недостатньо 

конкретизовані чи аргументовані. Так, автор вказує, що законодавство 

України щодо державної підтримки сільськогосподарського 

(промислового) садівництва не повністю узгоджується із вимогами 

СОТ і потребує вдосконалення (с.140); в Україні організаційно-правове 

забезпечення захисту рослин в сільськогосподарському 

(промисловому) садівництві здійснюється відповідно до законодавства, 

яке не враховує особливостей захисту плодово-ягідних рослин та 

потребує вдосконалення.^. 154)

Проте, ні в першому, ні в другому випадках майже нічого не 

сказано, в чому ці вдосконалення законодавства повинні полягати. 

Аналізуючи підстави та умови здійснення сільськогосподарського 

садівництва (с. 110-114), автор зауважує, що у чинному аграрному 

законодавстві України не передбачено такого виду 

сільськогосподарського виробництва як сільськогосподарське 

(промислове) садівництво, тому і не регламентовані на законодавчому 

рівні умови здійснення сільськогосподарського садівництва (с. 113).

У зв’язку з цим видається не цілком зрозумілим, про які умови 

йдеться.

5. Високий науково-теоретичний рівень дисертаційного дослідження 

Поліщука В.А. є доволі виразним. Однак дослідження такого плану 

повинно базуватися також і на глибокому аналізі практики 

застосування норм чинного законодавства при здійсненні

сільськогосподарського (промислового) садівництва.

Робота значно виграла б і в науковому, і в прикладному значенні, 

якби автор подав і проаналізував практику застосування норм чинного 

законодавства до відповідних підрозділів роботи.

Проте встановлені зауваження стосуються переважно часткових проблем, 

можуть становити собою предмет дискусії і не змінюють високу оцінку 

рецензованої роботи.
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Оформлення дисертації відповідає встановленим вимогам. Її зміст і 

висновки в належному обсязі висвітлені в авторефераті. Результати

положення знайшли відображення у публікаціях, що відображають основний 

зміст дисертації.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Поліщука Василя Анатолійовича, подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук, є завершеним актуальним науковим 

дослідженням, положення якого характеризуються належною для таких робіт 

новизною і обґрунтованістю. Результати, одержані здобувачем, мають 

істотне значення для науки земельного права України, вони можуть бути 

використані в діяльності правотворчих органів та у навчальному процесі.

Дисертація відповідає вимогам п. п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013р. 

(зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 565 від 19.08.2015р. та 

№1159 від 30.12.2015р.).

Зміст дисертації відповідає науковій спеціальності 12.00.06 -  аграрне 

право; земельне право; екологічне право; природоресурсне право, а її автор 

Поліщук Василь Анатолійович, заслуговує присудження йому наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за вказаною спеціальністю.

дослідження апробовані на науково-практичних конференціях. Його основні

Підпис доц. Федоровича В.І. засвідч 
Вчений секретар Львівського націоь 
університету імені Івана Франка

Офіційний опонент 
доцент, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри соціального права 
Львівського національного 
Університету імені Івана Франка

8

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

