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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Садівництво в Україні є однією із давніх і 

традиційних сільськогосподарських галузей, розвиток якої ґрунтується, перш 

за все, на досить сприятливих ґрунтово-кліматичних умовах для 

вирощування більшості плодових та ягідних культур, традиціях населення, 

його великих особистих потребах у цінних продуктах харчування, а галузі 

переробки – в сировині.  

Після здобуття незалежності України, започаткування земельної і 

аграрної реформи в Україні в теорії аграрного, земельного права проводяться 

дослідження правових проблем реформування відносин власності і права 

власності на землю, права землекористування, правового регулювання 

майнових відносин у сільському господарстві та поєднаних з ним інших 

галузях агропромислового виробництва, організаційно-правового 

забезпечення виробничо-господарської діяльності тощо. Відтак у сучасній 

доктрині земельного та аграрного права сформульовані теоретичні висновки і 

практичні рекомендації, які становлять методологічну і теоретичну основу 

для подальшого проведення наукових пошуків з правових питань 

використання землі, майна, праці, фінансових і кредитних ресурсів тими чи 

іншими товаровиробниками у господарській діяльності з питань 

виробництва, переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської 

продукції, включаючи й сферу товарного виробництва плодоовочевої 

продукції сільськогосподарськими товаровиробниками різних організаційно-

правових форм. 

У науці земельного та аграрного права України правові питання 

садівництва досліджувались у контексті здійснення прав громадян на 

земельні ділянки для ведення індивідуального та колективного садівництва, 

оскільки у нормах Земельних кодексів України 1990, 1992, 2001 років 
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закріплювались положення щодо передачі у власність чи надання у 

користування земель сільськогосподарського призначення для таких потреб. 

При цьому правові проблеми і питання сільськогосподарського садівництва у 

теорії земельного, аграрного права не досліджувались. 

Упродовж 25 років реформування земельних і аграрних відносин у 

чинному законодавстві України не знаходили свого законодавчого 

вираження і об’єктивації права, принципи, норми, правила, положення щодо 

ведення сільськогосподарського садівництва як окремої підгалузі в структурі 

товарного сільського господарства. Тому в українському земельному, 

аграрному, екологічному законодавстві не розкривається юридична природа 

сільськогосподарського садівництва як аграрно-правової категорії. 

Водночас сучасних умовах сільськогосподарське садівництво 

розвивається у різних регіонах України і охоплює значне коло суспільних 

відносин, що виникають у сільськогосподарських товаровиробників різних 

організаційно-правових форм господарювання, пов’язаних з використанням 

земель та інших природних ресурсів для потреб садівництва, здійсненням 

майнових, виробничо-господарських, екологічних прав, залученням 

інвестицій у цю підгалузь сільського господарства, забезпеченням зайнятості 

сільського населення, у інноваційній діяльності у сфері вирощування 

сільськогосподарської продукції садівництва.  

Зважаючи на викладені об’єктивні і суб’єктивні чинники щодо 

розвитку сільськогосподарського садівництва та невизначеності його 

правового режиму можна стверджувати, що проблема правового 

регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні є актуальною та 

гострою, а тому потребує своєї подальшої розробки та вирішення. 

Науково-теоретичну основу дослідження склали праці таких 

українських вчених у галузі аграрного, земельного, екологічного та інших 

галузей права, як В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, А.Г. Бобкова, 

О.В. Гафурова, М.Р. Ващишин; А.В. Духневич; В.М. Єрмоленко; В.П. 
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Жушман; І.І. Каракаш; Т.О. Коваленко; Т.Г. Ковальчук, І.О. Костяшкін, М.В. 

Краснова, П.Ф. Кулинич; В. М. Корнієнко; С.І. Марченко, А.М. 

Мірошниченко; В.Л. Мунтян, І.М. Миронець, Н.Р. Малишева, В.В. Носік; 

О.О. Погрібний; Д.С. Піддубна; Д.В. Санніков; А.М. Сидор., А.М. Статівка; 

В.П. Станіславський; Ю.О. Самсонова; Н.І. Титова; Т.В. Курман; В.Ю. 

Уркевич; В.І. Федорович; Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга, В.З. Янчук, В.В. 

Янчук та інші вчені. 

Комплексність об’єкта дослідження зумовила необхідність 

використання в дисертаційному дослідженні досягнень фахівців у галузі 

науки з аграрної економіки, зокрема: В.Г. Андрійчука; О.Л. Бурляй; Л.О. 

Барабаш; Р.М. Буцика; А.Е. Єрмакова; О.П. Лівника; Ф.І. Мамчур; О.М. 

Могильного; Н.П. Новак; Т.О. Олійник; Т.О. Осташко; В.А. Рульєва; І.А. 

Сало; Л.П. Симиренка; В.І. Чорнодон; О.М. Шестопаль та інших. 

В роботі були використані наукові праці зарубіжних вчених – С.С. 

Алексєєва; І.А. Всеволодського; Ю.І. Гревцова; О.С. Іоффе; М.І. Козиря; 

В.М. Корельського; В.І. Леушина; П.І. Лаврика; В.Д. Перевалова; І.С. 

Рибицького; Р.О. Халфіної та інших. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до державної бюджетної 

науково-дослідної роботи за темою «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти», яке проводиться на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (номер теми 11 БФ042-01, номер державної реєстрації 

01016U006631). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексна 

розробка науково-теоретичних і законодавчих основ правового регулювання 

сільськогосподарського садівництва, а також формулювання та 

обґрунтування практичних пропозицій щодо законодавчого та організаційно-

правового забезпечення сільськогосподарського садівництва як окремої 
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галузі рослинництва у товарному сільськогосподарському виробництві в 

сучасних умовах реформування економіки на ринкових засадах та 

забезпечення сталого розвитку сільських територій.  

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання 

наукового пошуку: 

1) розкрити теоретичні засади та гносеологічні підходи до сучасного 

наукового розуміння юридичної природи сільськогосподарського 

садівництва в українській доктрині аграрного, земельного та екологічного 

права; 

2) проаналізувати еволюцію, стан, тенденції і перспективи розвитку 

законодавчого забезпечення сільськогосподарського садівництва в Україні; 

3) розкрити правовий режим сільськогосподарського садівництва як 

аграрно-правової категорії; 

4) визначити юридичну природу сільськогосподарського садівництва в 

аграрному праві України; 

5) встановити об’єкти, суб’єктів та зміст сільськогосподарського 

садівництва та розкрити їх особливості у правовідносинах, що виникають, 

змінюються і припиняються у здійсненні права на ведення 

сільськогосподарського садівництва в Україні; 

6) розкрити правові підстави та умови здійснення суб’єктивного права 

на ведення сільськогосподарського садівництва в Україні; 

7) проаналізувати інституційно-функціональне забезпечення 

сільськогосподарського садівництва в Україні; 

8) провести науковий аналіз організаційно-правового забезпечення 

захисту рослин у сільськогосподарському садівництві; 

9) розкрити особливості організаційно-правового забезпечення 

виробництва органічної продукції в сільськогосподарському садівництві.  

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які потребують 

правового регулювання у сфері виробництва, переробки, зберігання 



8 
 

продукції сільськогосподарського садівництва та її реалізації на 

внутрішньому і зовнішньому аграрних ринках.  

Предметом дослідження є теоретичні і практичні проблеми у сфері 

сільськогосподарського садівництва, нормативно-правові акти, що 

регулюють земельні, аграрні, екологічні відносини, наукові джерела за темою 

дисертації, практика застосування чинного законодавства з питань 

здійснення сільськогосподарського садівництва в Україні. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження 

використано філософські (загальнонаукові) та спеціальні методи наукового 

пізнання правових явищ. За допомогою діалектичного методу розкрито 

правову природу здійснення сільськогосподарського садівництва в системі 

аграрного права у взаємодії та зв’язку з іншими суспільними процесами і 

явищами у сфері сільського господарства в сучасних умовах. Формально-

логічний та логіко-семантичний методи використані при формулюванні 

поняття сільськогосподарського садівництва як юридичної категорії у 

аграрному праві, а також при встановленні суб’єктно-об’єктного складу та 

змісту правовідносин при здійсненні сільськогосподарського садівництва. 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. За допомогою порівняльно-правового методу було здійснено 

розмежування таких правових понять, як «індивідуальне садівництво» та 

«колективне садівництво» від поняття «сільськогосподарське садівництво» 

як юридичних категорій у земельному, аграрному праві, а також досліджено 

правові аспекти юридичної природи багаторічних насаджень крізь призму 

норм аграрного, земельного, цивільного права. Методи комплексного та 

системного аналізу застосовано для аналізу об’єктів, суб’єктів, змісту 
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аграрних правовідносин у сфері здійснення права на здійснення 

сільськогосподарського садівництва, а також для дослідження підстав, умов 

здійснення права на ведення сільськогосподарського садівництва, зроблені 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України, 

сформульовано наукові визначення та положення дисертаційного 

дослідження, що виносяться на захист. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у 

дисертації вперше у теорії аграрного, земельного, екологічного права 

проведено комплексне наукове дослідження теоретичних і законодавчих 

основ правового регулювання сільськогосподарського садівництва в 

сучасних умовах, розкрито юридичну природу сільськогосподарського 

садівництва, на підставі чого обґрунтовано і сформульовано висновки та 

рекомендації, які виносяться на захист: 

Уперше: 

- зроблено висновок про те, що через відсутність у доктринах 

аграрного, земельного, екологічного права наукових досліджень 

теоретичних, законодавчих і практичних проблем сільськогосподарського 

садівництва у чинному законодавстві України залишається не визначеним 

правовий режим сільськогосподарського садівництва як окремої підгалузі 

товарного сільськогосподарського виробництва, що негативно впливає на 

забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції 

садівництва на внутрішньому і зовнішньому аграрних ринках 

сільськогосподарських товарів, на забезпечення сталого розвитку села; 

- встановлено, що категорія «правовий режим 

сільськогосподарського садівництва» є комплексним правовим явищем і 

передбачає законодавче вираження об’єктивного права на ведення 

сільськогосподарського садівництва та закріплення правових підстав, умов, 

способів і механізму здійснення суб’єктивних прав у сфері 

сільськогосподарського садівництва, визначення поняття 
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сільськогосподарського садівництва як юридичної категорії, об’єктів, 

суб’єктів і змісту у правовідносинах, що виникають, змінюються і 

припиняються у зв’язку з веденням сільськогосподарського садівництва, 

створення інституційно-правових передумов для забезпечення доступу до 

використання земельних, водних та інших природних ресурсів, виробництва 

якісної і безпечної продукції садівництва, її реалізації на внутрішньому і 

зовнішньому аграрних ринках, внутрішньої державної підтримки розвитку 

сільськогосподарського садівництва відповідно до вимог СОТ та 

законодавства ЄС; 

- доведено, що поняття «сільськогосподарське садівництво» необхідно 

розглядати у аграрному праві як врегульовану нормами аграрного, 

земельного, екологічного законодавства виробничо-господарську діяльність 

сільськогосподарських товаровиробників, яка відповідно до закону має 

здійснюватися на основі використання переважно земель 

сільськогосподарського призначення, водних та інших природних ресурсів, 

багаторічних плодово-ягідних насаджень, майна чи цілісних майнових 

комплексів, залучення інвестицій, людської праці та знань з метою 

виробництва, переробки, зберігання продукції садівництва, її реалізації на 

внутрішньому і зовнішньому ринках сільськогосподарських товарів; 

- зроблено висновок, за яким у теорії аграрного права 

сільськогосподарське садівництво необхідно розглядати як комплексний 

об’єкт правового регулювання, який охоплює коло суспільних відносин, що 

виникають, змінюються і припиняються у зв’язку з використанням на різних 

правових титулах переважно земель сільськогосподарського призначення, 

водних об’єктів, інших природних ресурсів, багаторічних насаджень, майна, 

цілісних майнових комплексів, людської праці, інновацій у сфері 

виробництва, переробки зберігання сільськогосподарської продукції 

садівництва, її реалізації на аграрних ринках; 
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- розкрито юридичну природу суб’єктивного права на ведення 

сільськогосподарського садівництва як законодавчо забезпечену можливість 

юридичних і фізичних осіб набути у встановленому законом порядку на 

відповідному правовому титулі земельну ділянку/земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення за функціональним використанням - для 

ведення сільськогосподарського садівництва з метою здійснення 

підприємницької виробничо-господарської діяльності з використанням, у разі 

потреби, водних об’єктів, майнових, фінансових, інноваційних, 

інвестиційних, трудових та інших ресурсів у сфері виробництва, переробки, 

зберігання і реалізації якісної, безпечної, плодово-ягідної продукції на 

внутрішньому і зовнішньому ринках; 

- встановлено, що у аграрних правовідносинах з ведення 

сільськогосподарського садівництва суб’єктами виступають фізичні і 

юридичні особи, які у встановленому законом порядку набули права на 

земельні ділянки для ведення садівництва, сформували на таких земельних 

ділянках фруктові та/або ягідні багаторічні насадження і є 

сільськогосподарськими товаровиробниками; 

- зроблено висновок про те, що в умовах участі України у СОТ 

внутрішня державна підтримка сільськогосподарського садівництва має 

базуватися на зменшенні державної підтримки та із наступною відмовою від 

безпосереднього бюджетного субсидування сільськогосподарських 

товаровиробників, на двох принципах: а) підтримка повинна надаватися 

через урядові програми, що фінансується за державний кошт (включаючи 

відмову уряду від отримання доходів), але не за кошти споживачів; б) 

наслідком підтримки не повинне бути надання цінової підтримки 

виробникам; 

- запропоновано розробити і прийняти закон України «Про 

сільськогосподарське садівництво в Україні», у якому врегулювати 

організаційно-правові, земельні, майнові, фінансові, екологічні та інші 
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відносини у сфері сільськогосподарського садівництва, що дозволить у 

системі аграрного права України сформувати окремий правовий інститут 

правового регулювання сільськогосподарського садівництва та забезпечувати 

його вивчення у аграрному праві як навчальній дисципліні. 

Удосконалено: 

- теоретичні положення щодо розуміння товарного 

сільськогосподарського виробництва у контексті набуття права на ведення 

сільськогосподарського садівництва, використання земельних, водних, 

трудових, інвестиційних та інших ресурсів у сільськогосподарському 

садівництві; 

- наукові положення щодо правового режиму земель 

сільськогосподарського призначення разом з багаторічними плодовими 

насадженнями на таких ділянках в частині законодавчого закріплення 

особливостей правового режиму багаторічних плодових насаджень у 

аграрних орендних правовідносинах; 

- наукові висновки щодо структури аграрного права в частині 

визначення сільськогосподарського садівництва крізь призму врегульованих 

нормами аграрного, земельного, екологічного та іншого законодавства 

суспільних відносин, що виникають у зв’язку із здійсненням суб’єктивного 

права на ведення сільськогосподарського садівництва. 

Дістали подальшого розвитку: 

- наукові розробки з питань правового регулювання виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції в частині виробництва якісної і 

безпечної продукції сільськогосподарського садівництва; 

- наукові дослідження щодо організаційно-правового забезпечення 

товарного сільськогосподарського виробництва в частині особливостей 

ведення сільськогосподарського садівництва в Україні; 



13 
 

- наукові висновки і рекомендації щодо розвитку сільськогосподарської 

кооперації в частині організаційно-правових форм ведення 

сільськогосподарського садівництва; 

- наукові підходи до правового режиму плодово-ягідних багаторічних 

насаджень в частині виокремлення таких насаджень як окремих об’єктів 

правового регулювання у разі розірвання договорів оренди земель 

сільськогосподарського призначення, договорів на використання чужих 

земельних ділянок для сільськогосподарських потреб; 

- наукові дефініції поняття державного регулювання аграрних відносин 

в частині інституційно-функціонального забезпечення 

сільськогосподарського садівництва як комплексного об’єкта аграрно-

правового регулювання.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання результатів дослідження для вдосконалення чинного 

земельного, аграрного, екологічного законодавства, що забезпечить більш 

ефективне правове регулювання сільськогосподарського садівництва в 

Україні.  

Отримані результати дозволять визначити підходи до вирішення низки 

теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з виробництвом, зберіганням, 

переробкою та реалізацією плодово-ягідної продукції. 

Результати дослідження також можуть бути використані у правозастосуванні 

та навчальному процесі при викладання курсів земельного та аграрного 

права, підготовці навчально-методичних матеріалів з цих навчальних 

дисциплін.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

дисертантом самостійно, узагальнення, висновки та рекомендації здійснені 

на підставі опрацьованого і проаналізованого, матеріалу (наукових та 

нормативно-правових джерел). 
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Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення 

дисертаційного дослідження обговорювались і були схвалені на засіданні 

кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Також основні результати дослідження, що містяться в дисертації, були 

апробовані на всеукраїнських і міжнародних конференціях, круглих столах, а 

саме: Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні правові 

проблеми публічно-приватного партнерства у сфері аграрних, земельних, 

екологічних та космічних відносин» (м. Київ, 22 листопада 2013 р.); 

Круглому столі «Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, 

земельного та аграрного права» (м. Харків, 6 грудня 2013 р.); Круглому столі, 

присвяченому пам’яті проф., д.ю.н., академіка НАПрН України О.О. 

Погрібного «Розвиток організаційно-правових форм господарювання в 

аграрному секторі України: (м. Харків, 2014р.); Міжнародній науковій 

конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» «Актуальні проблеми 

юридичної науки» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 р.); Круглому 

столі «Актуальні проблеми екологічних, земельних, та аграрних 

правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти (м. Харків, 5 

грудня 2014 р.); Міжнародній науково-практичної конференції «Право і 

держава: проблеми розвитку і взаємодії у ХХI ст.» (м. Запоріжжя,30-31 січня 

2015 р.,); Міжнародній конференції «Юридична наука та практика у третьому 

тисячолітті», Університет Павла Йозефа Шафарика, факультет права, 

Словацька Республіка (м. Кошице, 27-28 лютого 2015 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку 

аграрного, земельного і екологічного права», присвяченій 90-річчю від дня 

народження доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України 

В.З. Янчука» (м. Київ, 22-23 травня 2015 р.); Круглому столі 

«Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, 

перспективи», Національний юридичний університет імені Ярослава 
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Мудрого (м. Харків,30 – 31 жовтня 2015 р.,); Міжнародній науковій 

конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання». Актуальні проблеми 

юридичної науки (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 р.); Круглому столі, 

присвяченому пам’яті відомого українського вченого-правознавця, члена-

кореспондента НАН України, академіка НАПрН України В.І. Семчика (м. 

Київ, 9 грудня 2015 р.); Круглому столі «Конституційні засади аграрного, 

земельного та екологічного права: 20 років розвитку» (м. Київ, 27 травня 

2016 р.); XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання реформування правової системи» (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

знайшли відображення у 18 опублікованих автором працях за темою 

дисертації, з яких 4 статті у фахових виданнях України, 1 стаття в 

іноземному науковому періодичному виданні та тези 13 доповідей на 

наукових конференціях та круглих столах. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається 

із вступу, трьох розділів, що містять 11 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 199 сторінок, з них 

основного тексту – 169 сторінок. Список використаних джерел містить 256 

найменувань, займає 30 сторінок. 
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РОЗДІЛ I 

НАУКОВО-ПРАВОВІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

1.1. Дослідження правових питань садівництва у доктрині аграрного і 

земельного права України 

 

Наукові та історичні джерела доводять, що наша країна відзначається 

славною традицією ведення садівництва. Прикметною особливістю 

пересічної української родини є давні звичаї плекання садів та ягідників, про 

що переконливо свідчать тисячі таких сучасних назв сіл і хуторів як: Сади, 

Вишеньки, Яблунів, Яблуниця, Груша, Грушківка, Сливовиця, Калинівка, 

Горіхова, Ягідна, які розміщені в усіх адміністративних областях країни. При 

цьому центром розвитку вітчизняного садівництва ще за часів Київської Русі 

був Київ, у якому та його околицях були розкішні, з різноманітним породно-

сортовим складом князівські та монастирські сади, які тоді називали раями 

[143]. Сирійський письменник і мандрівник Павло Халебський після 

відвідування Києва в 1654 році у своєму щоденнику писав: «…до 

Печерського Монастиря сирійська делегація їхала незчисленними садами, в 

яких росли мигдальні дерева та шовковиці і виноград, в кожному саду був 

будинок, а число будинків сягало 4-5 тисяч. У монастирі нас пригощали 

смаженими горіхами, варенням із вишень та інших плодів» [214]. 

Відтак історично для українців садівництво є однією з традиційних 

галузей виробництва сільськогосподарської продукції, яке розвивалось 

упродовж століть на території сучасної України, а після проголошення 

незалежності України продовжує здійснюватися у нашій державі у формі 

індивідуального, колективного садівництва, а також як складова частина 

товарного сільськогосподарського виробництва суб’єктів аграрного 

підприємництва в умовах реформування земельних, аграрних відносин. 



17 
 

При цьому варто зазначити, що названі форми ведення садівництва 

«перейшли у спадок» від радянської системи земельного і аграрного права та 

знайшли своє законодавче вираження спочатку у ЗК України від 18 грудня 

1990 року, не були змінені у редакції ЗК України від 13 березня 1992 року і 

такими залишились у ЗК України від 25 жовтня 2001 року. 

Тому можна стверджувати, що започатковане за Постановою ВР 

України «Про земельну реформу» від 18 грудня 1990 року [160] 

реформування земельних і аграрних відносин істотно не впливало на 

виробництво садово-ягідної продукції у формі індивідуального і 

колективного садівництва, чого не можна сказати про виробництво продукції 

садівництва державними, колективними сільськогосподарськими 

підприємствами, в структурі земельних угідь яких значні площі були 

засадженні багаторічними плодовими насадженнями. 

Проведені упродовж 25 років перетворення у земельних та аграрних 

відносинах мають не стільки позитивні наслідки для здійснення садівництва, 

як негативні наслідки економічного, соціального і правового характеру. 

Пояснюється це тим, після проведеного розпаювання земель 

сільськогосподарського призначення колективних сільськогосподарських 

підприємств з наступною приватизацією земельних ділянок членами цих 

підприємств, реструктуризацією недержавних сільськогосподарських 

підприємств у різні організаційно-правові форми господарських товариств, а 

також після приватизації майна, цілісних майнових комплексів і землі 

державних і міжгосподарських сільськогосподарських підприємств 

садівництво, як вид сільськогосподарської діяльності цих підприємств, 

почало занепадати через подрібнення площ садів на земельні ділянки 

невеликих розмірів, розподілу садів як майнових паїв серед власників 

земельних ділянок, викорчовування, вирубування, спалювання багаторічних 

плодових насаджень власниками земельних ділянок. Саме з таких причин 
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українські сільськогосподарські товаровиробники не витримують 

конкуренції на аграрних ринках плодово-ягідної продукції садівництва.  

З іншого боку реформування відносин власності на землю і майно у 

сільському господарстві та агропромисловому комплексі створює 

передумови для відродження садівництва як складової 

сільськогосподарського виробництва продукції плодів і ягід та її реалізації на 

внутрішньому і зовнішньому аграрних ринках. Для прогресивного розвитку 

садівництва у ринкових умовах в Україні є природні, економічні, соціальні 

передумови. За статистичними даними якщо виробництво плодів та ягід у 

2000 році становило 1452,6 тис. тонн., то у 2015 році воно становило вже 

2152,8 тис. тонн., що на 7,7 відсотка більше порівняно з попереднім 2014 

роком;з розрахунку виробництва плодів та ягід на одну особу в 2000 році 

становило 30 кг., то у 2015 році - 50 кг., при цьому урожай плодів та ягід у 

2000 році було зібрано з площі 378 тис. гектарів, тоді як урожай 2015 року 

було зібрано з 209,9 тисяч гектарів. [209]., тобто урожай 2000 року зібрано з 

більшої площі, але у меншій кількості, тоді як урожай 2015 року зібрано у 

більшій кількості при меншій площі. 

Не дивлячись на позитивні зрушення у виробництві та реалізації 

продукції садівництва, правові засади ведення сільськогосподарського 

садівництва у промислових масштабах залишаються недостатньо 

визначеними у чинному земельному, аграрному, цивільному,  

господарському та іншому законодавстві України. 

У цьому зв’язку особливого значення для науки аграрного, земельного, 

екологічного права і практики правового регулювання суспільних відносин у 

сфері здійснення прав на використання земель, інших природних ресурсів, 

людської праці і знань для товарного сільськогосподарського садівництва 

набуваються питання юридичної природи сільськогосподарського 

садівництва в структурі аграрних правовідносин, визначення правового 

режиму земель для ведення садівництва у промислових масштабах, 
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дослідження правових підстав, умов, організаційно-правових форм ведення 

садівництва, державної підтримки сільськогосподарського садівництва, 

виробництва органічної продукції садівництва, реалізації плодово-ягідної 

продукції на зовнішньому і внутрішньому аграрних ринках відповідно до 

вимог СОТ, ЄС тощо. 

В українській доктрині аграрного, земельного, екологічного права 

наведений вище перелік теоретичних і практичних проблем правового 

регулювання суспільних відносин у сфері виробництва, переробки, 

зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції залишається 

недостатньо дослідженим. Після того, як у 1990 році Верховна Рада України 

у Постанові «Про земельну реформу» оголосила землю об’єктом реформи 

вчені у галузі земельного і аграрного В.І. Андрейцев [6]; Г.І. Балюк [8]; А.П. 

Гетьман [25]; А.Г. Бобкова [10]; О.В. Гафурова [24]; М.Р. Ващишин [17]; А.В. 

Духневич [34]; В.М. Єрмоленко [17, 41]; В.П. Жушман [1, 206]; І.І. Каракаш 

[83]; Т.О. Коваленко [86 88; Т.Г. Ковальчук [89]; І.О. Костяшкін [101]; М.В. 

Краснова [102]; П.Ф. Кулинич [107, 108]; Т.В. Курман [111]; В. М. Корнієнко 

[96]; С.І. Марченко [121]; А.М. Мірошниченко [130]; В.Л. Мунтян [132]; І.М. 

Миронець [77]; Н.Р. Малишева [119]; В.В. Носік [139, 140]; О.О. Погрібний 

[151]; Д.С. Піддубна [146]; Д.В. Санніков [199]; В.Д. Сидор [202]; А.М. 

Статівка [210]; В.П. Станіславський [207]; Ю.О. Самсонова [196]; Н.І. Титова 

[216]; В.Ю. Уркевич [230]; В.І. Федорович [240]; Ю.С. Шемшученко [246]; 

М.В. Шульга [249]; В.З. Янчук [255]; В.В. Янчук [256]; та інші вчені у своїх 

наукових працях були зосереджені на розробці проблем і питань загальної 

теорії земельного, аграрного і екологічного права, юридичної природи 

земельного і аграрного права, правового регулювання земельних, аграрних, 

екологічних відносин у сільському господарстві, здійснення права власності 

на землю, майно, природні ресурси, реструктуризації недержавних 

сільськогосподарських підприємств, організаційно-правових форм ведення 

сільськогосподарського виробництва, виробничо-господарської діяльності 
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сільськогосподарських товаровиробників, юридичного захисту прав 

сільськогосподарських товаровиробників тощо.  

Науковий аналіз змісту опублікованих наукових праць названих 

авторів показує, що зроблені у них теоретичні висновки щодо методології, 

теорії і практики правового регулювання аграрних, земельних, екологічних 

відносин закладають підвалини для поглибленого дослідження окремих 

питань і проблем аграрного, земельного, екологічного права, включаючи й 

правові проблеми сільськогосподарського садівництва, пов’язані з 

використанням землі, майна, праці, фінансових і кредитних та інших ресурсів 

тими чи іншими товаровиробниками господарської діяльності з питань 

виробництва, переробки, зберігання і реалізації плодоовочевої продукції. 

Водночас у сучасних доктринах аграрного, земельного права 

спостерігаються тенденції щодо дослідження правових проблем у сфері 

здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності у рослинництві і 

тваринництві як основних галузях товарного сільськогосподарського 

виробництва.  

Проведений автором моніторинг дисертаційних досліджень, 

монографій, наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та 

інших форумах показує, що упродовж останніх 10 років значно 

активізувались наукові дослідження з питань правового регулювання 

виробництва сільськогосподарської продукції рослинного походження, 

тваринного походження, виробництва продукції сільського господарства в 

умовах участі України у СОТ, диверсифікації сільських територій за участю 

сільськогосподарських товаровиробників, забезпечення якості 

сільськогосподарської продукції, публічно-приватного партнерства у 

аграрних і земельних відносинах, внаслідок чого для теорії земельного і 

аграрного права зроблені важливі висновки та рекомендації, які можуть бути 

покладені в основу наукових досліджень правових проблем 

сільськогосподарського садівництва в Україні. Маються на увазі, зокрема, 
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наукові праці вчених у галузі аграрного права С. І. Бугери [12]; Х. А. 

Григорєвої [29]; П. Ф. Кулинича [106 107; Є. М. Кутіна [115]; Т. В. Курман 

[111]; В. М. Корнієнко [97]; Г. С. Корнієнко [98]; І. М. Кульчій [109]; В. І. 

Лебідя [114]; С. І. Марченко [123]; Р. О. Машукова [125]; Л. І. Полюхович 

[156]; Я. О. Самсонової [195]; Д. В. Саннікова [199]; В. П. Станіславського 

[208]; О. М. Туєва [217]; М. М. Чабаненко [243]; Д. С. Піддубної [146] та 

інших. 

Наукові дослідження правового регулювання товарного 

сільськогосподарського виробництва проводяться і за окремими видами такої 

діяльності [122, с. 90]. Зокрема, особливості правового регулювання 

вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур 

досліджує В.П. Станіславський [208.]. Огляд правових питань селекційної 

діяльності та правовий захист селекційних досягнень у тваринництві було 

проведено в роботах Єрмоленка [43, с. 46-49; 44, с. 44-47]. Правове 

забезпечення тваринництва розглядається в роботах М.П. Синьківського 

[203, 204, с. 99-101] та Т.О. Коваленко [87, с. 23-27]. Особливості правового 

регулювання бджільництва в Україні розглянуті у наукових дослідженнях 

С.І. Бугери, С.І. Марченко [124, с. 179-182]. Правові проблеми розвитку 

виноградарства і виноробства в Україні досліджені у наукових працях Я.О. 

Самсонової [196].  

Оскільки у земельному законодавстві України було закріплено право 

громадян на одержання земельних ділянок для індивідуального і 

колективного садівництва, то деякі науковці зосередили свої наукові пошуки 

на дослідженні земельно-правових аспектів виробництва продукції 

садівництва у таких правових формах.  

У цьому зв’язку науковий інтерес становить дисертаційне і 

монографічне дослідження В.Д. Саннікова щодо правового режиму земель 

для садівництва громадян, у яких автор визначає індивідуальне садівництво 

садівництва громадян як особливий вид діяльності фізичних осіб з 
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використання земель сільськогосподарського призначення для вирощування 

саду, а саме закладання багаторічних плодових насаджень, вирощування 

сільськогосподарських культур з використанням сільськогосподарської 

праці, яке здійснюється з метою задоволення потреб садовода та членів його 

родини у продуктах харчування (плодах та ягодах), реалізації вільного часу, 

відпочинку та трудового виховання, який не передбачає отримання прибутку 

і не є підприємницьким [199].  

Крім цього у своїх дослідженнях В.Д. Санніков розкриває особливості 

правового режиму земельних ділянок для садівництва громадян, розкриває 

зміст та обсяг суб’єктивних прав громадян щодо використання земельних 

ділянок, наданих для садівництва, розкриває основні форми ведення 

громадянами садівництва, визначає шляхи, методи охорони земель, наданих 

громадянами для садівництва. При цьому серед найбільш істотних ознак 

юридичної природи садівництва громадян автор називає ведення садівництва 

для задоволення власних потреб землекористувачів чи власників землі без 

мети одержання прибутку. Причому такі ознаки є притаманними як для 

індивідуального, так і колективного садівництва громадян.  

Досліджуючи поняття цільового призначення земельної ділянки для 

садівництва громадян, Д.В. Санніков робить висновок, що земельні ділянки 

для садівництва мають специфічне цільове призначення, оскільки воно 

обумовлене особливим характером використання таких земельних ділянок, а 

саме для вирощування рослинницької сільськогосподарської продукції – 

плодів та ягід, використання садових земельних ділянок має на меті 

відпочинок особи, яка його використовує, та членів родини цієї особи, 

передбачає закладання багаторічних плодових насаджень та вирощування 

сільськогосподарських культур, а також можливість зведення необхідних 

будинків та господарських споруд, при цьому законодавство не закріплює 

конкретного переліку багаторічних плодових насаджень і 

сільськогосподарських культур, що можуть вирощуватися громадянами на 
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садових ділянках, і не встановлює норм виробництва сільськогосподарської 

продукції з одиниці площі на земельній ділянці для садівництва [198, с. 377]. 

На думку Д.В. Саннікова, садівництво відноситься, перш за все, до 

сфери сільськогосподарського виробництва, та є одним із різновидів 

сільськогосподарської діяльності, яка пов’язана із вирощуванням 

рослинницьких сільськогосподарських культур. Але такий вид діяльності 

тісно пов'язаний з використанням відповідних земельних ділянок. Більше 

того, без використання земельної ділянки вирощування 

сільськогосподарської продукції взагалі неможливе. Садова 

сільськогосподарська продукція, отримана в процесі здійснення садівництва, 

використовується, в основному, в якості продуктів харчування сім’ї садовода 

[198, с. 377].  

Земельно-правові правові аспекти індивідуального і колективного 

садівництва розкриваються у наукових працях П.Ф. Кулинича, який 

досліджує особливості змісту прав і обов’язків громадян, які набули право на 

земельні ділянки для садівництва, визначає склад земель для садівницьких 

товариств та правовий статус садівницького товариства, а також розглядає 

відмінності у правовому режимі земель садівницьких товариств та дачних 

земельних ділянок громадян. Автор розмежовує землі для садівництва 

громадян та землі садівницького товариства, як юридичної особи, досліджує 

організаційно – правові форми таких садівницьких товариств, розглядає 

здійснення садівництва у двох формах: індивідуальне садівництво та 

колективне садівництво та робить висновок про відсутність правового 

забезпечення створення та діяльності садівницьких товариств [107]. 

У науковому аналізі співвідношення індивідуального і колективного 

садівництва деякі автори оперують поняттям неколективне садівництво. 

Наприклад О.П. Коцюба ототожнює з індивідуальним та розуміє його як таке 

садове землекористування громадян, коли кожен землекористувач 

самостійно обробляє землю відокремлено від інших громадян, але не 
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виключається можливість допомоги членів родини користувача і тому автор 

доводить, що в такому випадку доцільніше застосувати термін «роздільне 

садівництво», що дозволить садове землекористування громадян як вид 

виробничої діяльності визначити одним терміном – садівництво, а в 

наступному розмежувати відношення садівництва на два основних підвиди: 

а) садове роздільне користування; б) садове колективне землекористування 

[197,с. 34].  

Досліджуючи національне законодавство у сфері регулювання 

правовідносин власності за участю садівницького товариства та його членів, 

Р.О. Машуков не оперує поняттям індивідуальне садівництво, а зазначає, що 

з переходом України до ринкових відносин суттєво змінилися виконувані 

садівницьким товариством соціальні функції та мета їх створення, оскільки в 

сучасних умовах функції забезпечення членів садівницького товариства 

сільськогосподарською продукцією для особистого вжитку, ведення членами 

садівницького товариства господарської чи підприємницької діяльності в її 

межах вже не є для них головними, натомість функція відпочинку та 

оздоровлення на землі виходить на перший план в умовах погіршення якості 

екологічного стану міст та їх урбаністичного навантаження [125]. 

Таку ж оцінку функціональному призначенню садівництва дає Є.М. 

Кутін, який вважає, що садівництво покликане задовольняти потреби сім’ї 

робітника чи службовця в сільськогосподарських продуктах, а також 

задовольняти потреби садоводів-робітників і службовців у плодах та ягодах, 

а й організація відпочинку цих осіб та членів їх родин [115, с. 26]. 

Серед наукових праць, у яких розкриваються земельно-правові та інші 

аспекти садівництва громадян і юридичних осіб, науковий інтерес викликає і 

дисертаційне дослідження О.Я. Костецької, присвячене правовій охороні 

сільськогосподарських угідь, зайнятих багаторічними насадженнями, у якому 

автор визначає поняття «правової охорони сільськогосподарських угідь, 

зайнятих багаторічними насадженнями», як систему юридичних норм і 
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здійснюваних на їх основі заходів, спрямованих на забезпечення охорони 

земельних ділянок, зайнятих власне багаторічними насадженнями, а також 

захисту від знищення чи пошкодження насаджень, що ростуть у межах цих 

угідь, попередження зниження продуктивних властивостей багаторічних 

насаджень як самостійного виду сільськогосподарських угідь для 

задоволення потреб сільського господарства і громадян. Крім того, автор 

зробила спробу дати своє визначення багаторічних насаджень як самостійний 

вид сільськогосподарських угідь які призначені згідно з проектами 

землеустрою для закладання штучно створених тривалого циклу 

вирощування власне багаторічних сільськогосподарських насаджень для 

виробництва сільськогосподарської продукції. При цьому у серед 

сільськогосподарських угідь, які іменуються багаторічними насадженнями, 

пропонується виокремлювати земельні ділянки, зайняті будь-якими 

сільськогосподарськими багаторічними насадженнями, а також зайняті 

багаторічними плодовими насадженнями, які юридично оформлені як сад, 

виноградник, ягідник тощо [100, с. 5]. 

Серед всіх наукових досліджень у галузі аграрного і земельного права 

лише одна дисертаційна робота, а згодом і монографія Я.О. Самсонової були 

присвячені правовому регулюванню суспільних відносин у такому 

особливому виді садівництва, як виноградарство. У своїх наукових працях 

автор розкриває особливості об’єктного, суб’єктного складу і змісту 

суспільних відносин та їх правового регулювання у галузі виробництва й 

реалізації виноградної продукції. Можна сказати, що Я.О. Самсонова 

започаткувала новий напрямок у галузі аграрно-правових досліджень – 

особливості правового регулювання суспільних відносин у садівництві та 

інших галузях сільського господарства, що є вкрай необхідним для 

законотворення та практики застосування норм чинного аграрного і 

поєднаного з ним іншого законодавства України, подальшого розвитку 

предмету аграрного права України. Автор одна з перших у науці аграрного 
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права сформульована визначення поняття «правовідносини, які складаються 

в процесі виробництва виноградної продукції» як юридичної категорії, 

науково обґрунтувала особливості спеціальної правосуб’єктності 

товаровиробників виноградної продукції, визначила юридичні ознаки 

поняття «товаровиробник виноградної продукції», визначила можливі і 

допустимі юридичні конструкції договірного регулювання відносин з 

виробництва й реалізації виноградної продукції тощо [195]. 

Позитивно оцінюючи проведене дослідження правових проблем у 

сфері виробництва і реалізації виноградної продукції, варто зазначити, що у 

ньому розкрито лише правове регулювання суспільних відносин щодо 

особливого виду сільськогосподарської продукції, яким є виноград, а також 

вино та інші види виноградної продукції. При цьому у роботі не 

розкриваються правові проблеми регулювання суспільних відносин у 

виробництві, переробці, реалізації інших видів продукції садівництва у 

промислових масштабах. 

Не дивлячись на проведені наукові дослідження різних аспектів 

правових проблем у сфері аграрного, земельного права, 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. 

Відсутність чіткого законодавчого закріплення поняття 

«сільськогосподарське садівництво» та відсутність наукових визначень цього 

поняття в аграрно-правовій літературі зумовлюють до необхідності 

з’ясування істотних ознак та формулювання його як аграрно-правової 
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категорії аби можна було визначити його юридичну природу та 

використовувати у теорії аграрного права і у застосуванні аграрного, 

земельного законодавства.  

Оскільки у теорії аграрного права юридична природа 

сільськогосподарського садівництва залишається не визначеною, то для 

розкриття його правової сутності доцільно скористатись науковими 

здобутками аграрної та економічної наук, у яких розкриваються 

агротехнологічні, виробничі, організаційні, фінансово-економічні 

особливості виробництва, переробки, зберігання і реалізації продукції 

садівництва. Вбачається, що це дозволить визначити істотні юридичні ознаки 

сільськогосподарського садівництва як різновиду товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Проведений аналіз наукових джерел показує, що у аграрно-економічній 

науці товарне сільськогосподарське садівництво розглядається як 

промислове садівництво, тобто виробництво, переробка, зберігання і 

реалізація сільськогосподарської плодово-ягідної продукції у промислових 

масштабах. Тому вчені термін «сільськогосподарське садівництво» вживають 

як синонім «промислове садівництво», що дозволяє відмежувати цей вид 

виробництва продукції садівництва від індивідуального та колективного 

садівництва громадян. 

Насамперед варто зазначити, що значення та місце розвитку 

садівництва в системі аграрних наук базується на необхідності повноцінного 

та якісного продовольчого забезпечення населення плодовою продукцією, 

споживання плодів якої зумовлюється наявністю в них значної кількості 

вітамінів, без яких людина не може існувати. 

Серед фундаторів економічної науки у сфері садівництва ХIX – ХX ст. 

виділяються дослідження Л.П. Симиренка [113], Д.Ф. Чухна, П.Г. Шитта 

[248], В.В. Юрчишина [254], а також є наукові розробки О.Ю. Єрмакова [39, 

40], В.А. Рульєва [188], О.М. Шестопаля [214, 247], А.І. Шумейка[251]. 
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У своїх працях Л.П. Симиренко особливе місце відводив питанням 

економічної ефективності та доцільності промислового виробництва 

плодової продукції, організації садівництва в різних категоріях господарств, 

проблемам торгівлі, взаємовідносинам між операторами ринку , особливо 

товаровиробниками та оптовими торговцями. Налагодження каналів збуту, 

розвитку ринку плодів тощо. Відмічав важливість довгострокового 

кредитування для розвитку промислового садівництва, 

конкурентоспроможності продукції на європейському рівні (за якістю, 

трудомісткістю, матеріаломісткістю вітчизняні плоди не повинні поступатися 

європейським), розвитку кооперації дрібних власників садів.  

З огляду на те, що в дореволюційний період економіка промислового 

садівництва базувалась на законах класичної ринкової економіки, варто 

відзначити, що ці наукові дослідження є актуальними і донині, коли в країні 

продовжують формуватися, подібно до більшості країн світу, ринкові 

відносини [185, с.72].  

Варто відзначити, що П.Г. Шитт розмежовував виробників плодів на 

дві категорії – великі власники та селяни. В основу розвитку промислового 

садівництва він ставить задоволення потреб населення плодами та 

підвищення рівня споживання. Тому особливу увагу приділяє дослідженню 

попиту, пропозиції, цінової ситуації, зовнішньої торгівлі. Він доводить 

важливість і необхідність агропромислової інтеграції у промисловому 

садівництві, що частково би розв’язало проблеми швидкого збуту плодової 

продукції [248, с.72].  

Починаючи з 90-х років, коли Україна зробила перший крок до 

ринкової економіки, з’явилося ряд наукових праць  щодо формування, 

ефективного функціонування та розвитку садівницької продукції та його 

інфраструктури. Постало питання не лише розширення промислового 

вирощування плодів і ягід, а насамперед ефективного збуту цієї продукції. 

Важливе місце у розвитку промислового садівництва посідають праці О.М. 
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Шестопала [247], який у своїх працях досліджував питання щодо відтворення 

та продуктивного використання багаторічних насаджень, зокрема, 

опрацювання, а пізніше удосконалення методики економічної та 

енергетичної оцінки типів плодоягідних насаджень, помологічних сортів. 

І.А. Сало, досліджуючи державне регулювання розвитку ринку плодів 

відзначає, що у процесі формування економічних відносин суспільства, 

принципи яких мають забезпечувати взаємозв’язок виробництва і 

споживання, оцінку вартості результату праці кожного окремого 

товаровиробника та створювати умови ефективного виробництва виявилося, 

що альтернативи поєднання ринкового та державного механізмів немає [185]. 

Однак залишилося ряд невирішених проблем у розвитку вітчизняного 

ринку плодів, зокрема: недостатній розвиток інфраструктури, неефективність 

функціонування промислового сектору, не реалізований експортний 

потенціал, комерціалізація збуту за непрозорими каналами, низький рівень 

споживання та якості плодів тощо [192]. 

Ситуація що склалася на ринку плодів, звичайно є неприйнятною з 

огляду на корисність плодової продукції. З цього приводу Ф.І. Мамчур 

стверджує, що чим багатший раціон плодів, овочів, зелені, тим більше шансів 

на успішне лікування багатьох захворювань населення [120].  

З наведених досліджень чітко проглядається необхідність регулювання 

та підтримки різних кон’юнктурних процесів на вітчизняному ринку плодів. 

У цьому зв’язку Д. Сорос зазначив, що ринковим силам не можна давати 

повної влади, оскільки вони неминуче призведуть до хаосу в економіці та 

фінансах і, врешті-решт, до розпаду світової системи капіталізму [131].  

Дещо схожу думку, але вже в біль ширшому розумінні, а саме в 

регулюванні аграрних відносин, висловлює професор Статівка А.М. який 

зазначає, що прийняття закону «Про державне спеціалізоване 

сільськогосподарське підприємство» дозволило б надати рівноваги 

виробництву продукції рослинницького походження. У той же час тільки 
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великі спеціалізовані господарства здатні більш ефективно застосовувати 

нові технології вирощування сільськогосподарських культур. І тому відмова 

від адміністративних методів управління економікою не означає повного 

усунення держави від економіки в АПК. Навпаки, державі належить 

реалізовувати публічні інтереси і всебічно регулювати процеси щодо їх 

задоволення [213, с. 31]. 

Важливим внеском в економіку садівництва щодо формування 

раціональних параметрів промислових великотоварних садівницьких 

підприємств, розроблення напрямів розвитку присадибного садівництва та 

встановлення перспективних типів, розмірів, структури та організаційно-

економічних моделей фермерських господарств відзначився О.Ю. Єрмаков, а 

також В.А. Рульєв, який оцінив природно-кліматичний потенціал України 

для великотоварного виробництва плодів і ягід, сучасний стан садівництва та 

перспективи його розвитку, а також опрацював модель організації 

маркетингової служби великих садівницьких підприємств, методичні підходи 

щодо врегулювання земельних та майнових відносин у садівництві [185, с. 

73]. 

Виробництвом плодів і ягід в Україні займаються різні категорії 

господарств, основним серед яких є великі господарства, зокрема недержавні 

сільськогосподарські підприємства, держгоспи, акціонерні товариства тощо 

та дрібні особисті селянські господарства, садівницькі товариства і 

фермерські господарства.  

Більшість садівницьких і виноградарських господарств у процесі 

роздержавлення і приватизації майна змінила форму власності, 

перетворились у колективні сільськогосподарські підприємства і відкриті 

акціонерні товариства. У державній власності залишились здебільшого 

виноградарські та садівницькі держгоспи-заводи.  

Досвід вітчизняних та зарубіжних господарств, а також наукові 

дослідження показують, що великі садівницькі і виноградарські підприємства 
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в технологічному плані мають безперечну перевагу перед дрібними, в яких 

надто обмеженим є поле для ефективного використання техніки і 

прогресивних технологій. 

У садівництві і виноградарстві поширені різні форми агропромислової 

інтеграції, зокрема, агропромислові підприємства, внутрішньогосподарські 

агропромислові підрозділи, міжгосподарські підприємства та міжгалузеві 

формування. Агропромислові підприємства – це великі садівницькі і 

виноградарські господарства, в яких органічно поєднуються сфери 

виробництва плодів, ягід та винограду з їх промисловою переробкою і 

зберіганням. В таких підприємствах раціонально використовуються 

виробничі ресурси і досягається висока ефективність галузі, оскільки без 

участі посередників випускається кінцевий продукт споживання. В ряді 

багатогалузевих господарств формуються і функціонують 

внутрішньогосподарські агропромислові підрозділи, які за кількісними 

параметрами і ефективністю галузі не поступаються агропромисловим 

підприємствам [141].  

Як відомо, підприємницька діяльність може здійснюватися у двох 

організаційних формах: підприємницька діяльність зі створенням юридичної 

особи – суб’єкта підприємницької діяльності – та підприємницька діяльність 

без створення юридичної особи, тобто фізичної особи – підприємця (фізична 

особа підприємець без створення юридичної особи). Юридичні особи – 

суб’єкти підприємництва, можуть діяти в різних організаційно-правових 

формах. Під організаційно-правовою формою юридичної особи – суб’єкта 

підприємництва – розуміють спосіб її внутрішньої побудови або 

організаційну структуру, якої не має фізична особа – підприємець. 

Організаційно-правових форм юридичних осіб є значно більше двох. До них 

відносяться господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні 

підприємства тощо.  
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В сільському господарстві крім цих організаційних форм 

підприємництва функціонують фермерські господарства, приватні 

підприємства, виробничі кооперативи. Специфікою сільського господарства 

є те, що тут діють мільйони особистих селянських господарств, які не 

зареєстровані як підприємці, але їх діяльність часто зорієнтована не лише на 

задоволення власних потреб у продуктах харчування, а й на виробництво та 

продаж [7]. 

Потенційно плодоягідне виробництво України в стані забезпечити як 

внутрішні потреби, так і виробляти садівничу продукцію на експорт. Але 

сучасний рівень виробництва плодів і ягід в Україні дуже низький у 

порівнянні із країнами розвинутого садівництва, не дивлячись на досить 

сприятливі умови для його розвитку. Промислове садівництво в роки 

реформування аграрного сектора в більшості сільськогосподарських 

підприємств стало збитковим.  

За останнє десятилітня в загальному обсязі виробництва сільського 

господарства саме особисті селянські господарства зайняли домінуюче місце, 

оскільки в роки економічної кризи саме вони стали основним джерелом 

доходів і виживання сільського населення. Проте, таке домінування не можна 

назвати позитивним явищем, оскільки для даних господарств властиве 

широке застосування ручної праці, низький рівень механізації виробництва. 

Тому в майбутньому передбачається зменшення ролі особистих селянських 

господарств у сільськогосподарському виробництві [14, ст. 121]. 

В процесі здійснення аграрної та земельної реформ, значно зменшилась 

кількість державних підприємств і збільшилась – недержавних, оскільки 

основною метою реформування було створення раціональних 

сільськогосподарських формувань ринкового типу на заміну радгоспам та 

колгоспам. 

Ефективне формування виробництва продукції садівництва зумовлює 

необхідність створення економічних умов для функціонування 
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спеціалізованих господарств різних організаційно-правових форм, 

поліпшення системи вітчизняної селекції та насінництва, реконструкції та 

модернізації переробних підприємств, розвитку кооперування та інтеграції 

виробників і удосконалення економічного механізму взаємовідносин з 

переробними і торгівельними підприємствами як гарантами реалізації 

вирощеної плодоягідної продукції. Економічні відносини можуть 

ґрунтуватись на принципах взаємовигідної кооперації чи створення 

інтегрованих систем. Розвиток інфраструктури ринку плодоягідної продукції 

повинен передбачати створення оптових ринків, аукціонів, торговельно-

збутових і виробничо-торгівельних об’єднань, торгівельних фірм і домів, 

торгівельно-закупівельних підприємств тощо [36]. 

Таким чином, на думку О.Л. Бурлай та А.П. Бурлай незважаючи на 

розвиток особистих селянських та фермерських господарств, у перспективі 

основними виробниками товарних плодів залишаться спеціалізовані 

садівницькі агропромислові товариства, які матимуть оптимальну площу 

плодових насаджень, власну базу зберігання продукції [15]. 

Із вищезазначеною думкою погоджується П.Г. Шитт, який 

розмежовував виробників плодів на дві категорії – великі власники та селяни. 

В основу розвитку промислового садівництва він ставить задоволення потреб 

населення плодами та підвищення рівня споживання [248, 55].  

В розробку теоретичних і методологічних засад становлення та 

функціонування різних форм господарювання в садівництві, удосконалення 

внутрішньогосподарської структури підприємств значний внесок зробили 

О.В.Єрмаков, В.А. Рульєв, О.М. Шестопаль, В.В. Юричишин та інші. Вчені 

досліджували напрями розвитку форм власності і господарювання, 

земельних відносин, оптимізації організаційної структури господарських 

формувань різних типів, розробляли рекомендації щодо вдосконалення 

економічного механізму їх розвитку тощо [9, с. 104].  
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Аналізуючи сучасну організаційну структуру промислового 

садівництва країни, Л.О. Барабаш відзначає значну кількість різного роду 

господарських товариств у сільському господарстві. Переваги цієї форми 

підприємницької діяльності та її поширення полягають у вирішенні 

проблеми персоніфікації власності великих підприємств і водночас 

збереження цілісності майнового комплексу та організаційно-матеріальної 

структури. Господарські (в тому числі акціонерні) товариства найбільш 

пристосовані до реалізації інтеграційного процесу, інвестиційних проектів, 

створення спільних підприємств з іноземними інвесторами. Тому ця форма 

найбільш ефективна для агропромислових об’єднань, що мають потужних 

зовнішніх інвесторів, якими є банки, переробні та інші промислові 

підприємства.  

Перспективність формувань великотоварних господарств у садівництві 

підтверджується й досвідом зарубіжних країн. Так, площа насаджень 

зерняткових культур у садівницьких фермах США коливається в межах 500-

1800 га, а кісточкових 600-1400 га [9, с. 105]. 

У садівницьких господарствах більшості краї Західної Європи 

переважають невеликі площі садів та ягідників (у межах 5-20 га).З метою 

спільного використання потужної техніки, виробничих споруд, зокрема 

плодосховищ і холодильних камер, фермери кооперуються між собою, і на 

цій основі формується ефективна організаційна структура, яка набуває 

технологічних ознак, притаманних великим спеціалізованим підприємствам. 

У цьому зв’язку Барабаш Л.О. відзначає, що є можливість формувати в 

садівництві різні типи великих підприємств на основі приватної власності на 

виробничі ресурси, а відтак і якнайповніше використовувати досвід 

минулого щодо формування та високоефективного функціонування 

спеціалізованих садівницьких структур. Про це свідчить і досвід сучасних 

високоприбуткових садівницьких підприємств, розміщених в різних регіонах 

країни. На перспективу передбачається, що основними виробниками плодів і 
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ягід будуть великі спеціалізовані підприємства з площами насаджень 500-600 

га, створені в основному за рахунок залучення значних інвестицій, в тому 

числі іноземних [9, с. 107]. 

Використання великих виробничих комплексів, зазначає В.П.. 

Станіславський, надає можливості досягти найкращих показників у 

виробництві продукції завдяки визначної й усталеної за багато років 

спеціалізації, впровадженої високої культури виробництва, налагодженому 

виробничому процесу [207, с. 160]. У зв’язку із цим, юристи-аграрники 

підкреслюють доцільність прийняття спеціалізованого законодавчого акта 

(закону) «Про спеціалізоване державне сільськогосподарське підприємство» 

який урахував би специфіку аграрного виробника. Зокрема Т.В. Курман 

стверджує, що його прийняття свідчило б про посилення публічно-приватних 

засад у функціонуванні державних сільськогосподарських підприємств, які в 

умовах становлення ринкової економіки України знайшли б своє гідне місце 

серед інших товаровиробників. Зважаючи на спеціалізацію, тобто вибору 

напрямків здійснення виробничо-господарської діяльності державними 

сільськогосподарськими підприємствами, держава значно впливала б на 

розвиток відповідної галузі виробництва [111, с. 33]. 

У промисловому садівницькому комплексі країни повинна 

вдосконалюватися система фінансово-кредитного забезпечення, 

запроваджуватися елементи соціального податкового регулювання 

інноваційної діяльності. Останнім часом розвивається та впроваджується 

програма по селекції, яка дасть можливість безпосередньо впроваджувати 

новітні технології виробництва плодів і ягід та спрямувати частину вільних 

коштів на наукові розробки. Розвиток приватної власності направлений на 

стимулювання інноваційної діяльності та сприяння масштабному 

впровадженню досягнень науково-технічного прогресу та інноваційних 

технологій. Завдяки пріоритетній направленості політики держави на 

розвиток великотоварного виробництва у галузі промислового садівництва 
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значною мірою вдалося зберегти цілісність спеціалізованих садівницьких 

комплексів. Це також повинно сприяти впровадженню новітніх технологій у 

виробництво [22, с. 69].  

Вважається за необхідне проведення гнучкої кредитної політики в 

галузі промислового садівництва: застосування пільгових кредитів з 

відсотковою ставкою, що нижча від комерційної на 5-10%, а також 

використання безвідсоткових інноваційних позик. Також, доцільним є 

введення пільгового кредиту, який також стимулював би закладання 

насаджень вже освоєними технологіями. Для промислового садівництва 

термін повернення коштів по інноваційних кредитах, що надається на три 

роки, може бути більшим (5-10 років), що забезпечує окупність саду  

Основним напрямами розвитку галузі промислового садівництва є 

поліпшення використання матеріальної бази, забезпечення внутрішнього 

продовольчого ринку високоякісною садівницькою продукцією, 

розширенням її асортименту, вихід на зовнішні ринки, збільшення прибутку 

на вкладений капітал, екологічна безпека навколишнього середовища, 

досягнення високих стандартів споживання продукції, соціальних благ для 

зайнятих у галузі. Науково-технічний потенціал садівництва 

характеризується сукупністю трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, 

які зосереджені в наукових, консультаційних, інформаційних та інших 

сферах для здійснення наукових досліджень і розробок, впровадження їх у 

виробництво з метою забезпечення науково-технічного прогресу в галузі. 

Основними засобами виробництва в промисловому садівництві є 

плодові і ягідні насадження, які функціонують протягом багатьох років. Це 

зумовлює необхідність та важливість створення їх на основі найновіших 

досягнень науково-технічного прогресу [17, с. 250].  

На думку О.П. Ливника, відновлення галузі промислового садівництва і 

розширення внутрішнього та зовнішнього ринків плодів і ягід неможливо без 

подальшого розвитку науково-технічного прогресу, розробки і впровадження 
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конкурентоспроможних технологій вирощування інтенсивних швидко 

плідних, високопродуктивних садів з коротким циклом їх використання. У 

зв’язку, з цим зростає необхідність розробки інноваційних напрямів наукових 

досліджень для розвитку галузі промислового садівництва, а саме: створення 

мало витратних високомеханізованих технологій виробництва плодів і ягід; 

удосконалення технологій формування і ефективного використання садів на 

основі основних процесів механізації; створення нових і вдосконалення 

існуючих технологічних процесів вирощування елітного садивного 

матеріалу; підбір нових сортово-прищепних комбінацій для основних 

плодових культур; розробка оптимальних режимів поливу на основі 

застосування автоматизованих систем зрошування; розробка нових та 

удосконалення існуючих технологій збереження та переробки плодів і ягід, 

розширення асортименту продукції [117].  

Функціонування промислового садівництва пов’язане, насамперед, з 

його раціональним розміщенням та спеціалізацією у відповідності до 

агрокліматичних умов території, близькості споживачів, переробних 

потужностей, гуртово-роздрібних ринків. Розміщення виробництва 

садівницької продукції в ринкових умовах повинно вирішуватися не тільки з 

урахуванням природно-кліматичних умов й раціонального використання 

природних ресурсів, наявності переробних підприємств і плодосховищ, 

ринкового попиту на плодову продукцію, та передбачати створення 

роздрібних й гуртових ринків, агроторгових домів, сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, тобто ринкової інфраструктури [138].  

Отже резюмуючи вищесказане, можна зробити висновок, що 

колективне та індивідуальне садівництво, перш за все, має на меті 

задоволення власних потреб садовода плодоягідною продукцією, тоді як 

сільськогосподарське (промислове) садівництво, має на меті отримання 

прибутку та задоволення потреб населення в плодово-ягідній продукції. 
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Також варто відзначити, що в Україні не проводились комплексні 

дослідження аграрного та земельного регулювання здійснення 

сільськогосподарського садівництва. Так в науці не досліджено поняття та 

ознаки, правові форми та механізми здійснення сільськогосподарського 

садівництва, що негативно впливає на стан законодавчого забезпечення 

виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема плодово-ягідної 

продукції. Враховуючи необхідність адаптації національного аграрного та 

земельного законодавства до вимог ЄС необхідно переглянути наукові 

підходи до правового регулювання здійснення сільськогосподарського 

садівництва.  

Аналіз наукових досліджень показує, що в Україні за останні 25-років в 

науці земельного та аграрного права досліджувались питання використання 

земель сільськогосподарського призначення та інших речових прав для 

ведення в основному індивідуального та колективного садівництва. Не 

дивлячись на той факт, що сільськогосподарське (промислове) садівництво 

не було предметом комплексного дослідження в науці аграрного та 

земельного права, цей вид діяльності активно досліджується вченими-

економістами.  

В сучасних ринкових умовах економіки сільськогосподарське 

садівництво стрімко розвивається, хоча і без достатнього врегулювання 

комплексу суспільних відносин у сфері сільськогосподарського садівництва 

нормами аграрного, земельного, цивільного, фінансового, податкового, 

банківського та іншого законодавства, що негативно впливає на розвиток 

виробництва і реалізації продукції садівництва на внутрішньому і 

зовнішньому аграрних ринках. 
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1.2. Законодавче забезпечення сільськогосподарського садівництва в 

Україні 

 

Дослідження правового регулювання сільськогосподарського 

садівництва в Україні зумовлює до необхідності наукового аналізу еволюції 

та оцінки сучасного стану і перспектив законодавчого забезпечення розвитку 

суспільних відносин, що виникають у сфері виробництва, переробки і 

реалізації плодово-ягідної продукції на аграрних ринках України та інших 

держав. 

З прийняттям Верховною Радою УРСР «Декларації про державний 

суверенітет України» від 16.07.1990 року [31], а також закону України «Про 

економічну самостійність Української РСР» від 03 серпня 1990 року були 

закладені правові основи для формування нової системи аграрного 

законодавства та правового регулювання суспільних відносин у сфері 

сільського господарства. Доказом сказаному є той факт, що 17 жовтня 1990 

року Верховна рада УРСР прийняла Закон «Про пріоритетність соціального 

розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві 

України», у якому передбачалось, що пріоритетність соціального розвитку 

села та агропромислового комплексу забезпечується державою шляхом 

здійснення ряду заходів, зокрема таких як: надання агропромисловим 

товаровиробникам права вільного вибору форм і напрямів трудової та 

господарської діяльності, повної власності на результати своєї праці; 

регулювання відносин агропромислових товаровиробників і держави за 

допомогою системи бюджетного фінансування, кредитування, 

оподаткування, страхування і з широким застосуванням комплексу пільг [75]. 

Аналіз змісту цього закону у контексті розвитку 

сільськогосподарського садівництва показує, що за своїм призначенням цей 

закон був спрямований на закріплення стандартів ведення сільського 

господарства на основі права державної власності на землю та використання 
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земель сільськогосподарського призначення виключно колективними і 

державними сільськогосподарськими підприємствами, у складі земель яких 

були землі під багаторічними плодовими насадженнями. При цьому у законі 

сільськогосподарське садівництво не розглядається на окремий вид 

сільськогосподарської діяльності колгоспів і радгоспів. 

Закріплений у названому законі принцип пріоритетності розвитку 

сільського господарства було покладено в основу реформування земельних і 

аграрних відносин відповідно до Постанови ВР України «Про земельну 

реформу» [160] та ЗК України від 18 грудня 1990 року, за якими земельна 

реформа розглядались як складова частина економічної реформи, завданням 

якої було проведення перерозподілу земель з одночасною передачею їх у 

приватну та колективну власність, а також у користування з метою створення 

умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, 

формування багатоукладної економіки, раціонального використання та 

охорони земель. Оцінюючи основні напрями земельної реформи, В.В.Носік 

зазначає, що цілком обґрунтованими у цей історичний період можна вважати 

заходи земельної реформи, спрямовані на інвентаризацію земель, здійснення 

реєстрації громадян, які бажали організувати селянські (фермерські) 

господарства, розширити особисте підсобне господарство, займатися 

індивідуальним садівництвом, одержати у користування земельні ділянки для 

городництва, проведення обліку і аналізу клопотань підприємств, установ і 

організацій щодо надання їм земель для ведення колективного садівництва і 

городництва з метою перерозподілу земельного фонду для задоволення 

потребу землі відповідно до норм кодексу [139, с. 88]. 

Аналіз змісту норм ЗК України 1990 року показує, що у ньому були 

закріплені положення, за якими громадяни могли використовувати земельні 

ділянки для ведення індивідуального і колективного садівництва. При цьому 

у законі не передбачалось відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
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сільськогосподарського садівництва колективними чи державними 

сільськогосподарськими підприємствами або ж селянськими (фермерськими) 

господарствами.  

У зв’язку із незадовільними темпами здійснення земельної реформи та 

запровадженням відповідно до закону України «Про форми власності на 

землю» від 30 січня 1992 року колективної та приватної форм власності на 

землю Верховна Рада України у березні 1992 року прийняла Постанову «Про 

прискорення земельної реформи та приватизацію землі», за якою було 

визначено комплекс організаційно-правових заходів щодо передачі земель 

сільськогосподарського призначення з державної власності до колективної і 

приватної власності [159]. Це означало, що до колективної власності 

сільськогосподарських підприємств передавались всі землі 

сільськогосподарського призначення, які були зайняті плодовими 

багаторічними насадженнями, тобто садами.  

При цьому суб’єктами здійснення права колективної власності на землі 

сільськогосподарського призначення, на яких були багаторічні плодові 

насадження, визнавались колективні сільськогосподарські підприємства, 

правове становище яких визначалось законом України «Про колективне 

сільськогосподарське підприємство» від 14 лютого 1992 року. За цим 

законом колективні сільськогосподарські підприємства, як власники землі, 

набували також право власності і на насадження, включаючи й багаторічні 

плодові насадження. Виходячи з того, що цим законом колективні 

сільськогосподарські підприємства набували права власності на землі 

сільськогосподарського призначення і на багаторічні плодові насадження, 

можна стверджувати, що у 1992 році в Україні були закладені правові основи 

для розвитку товарного сільськогосподарського садівництва на основі різних 

форм власності на землю, а саме, приватної, колективної і державної. 

Суб’єктами здійснення права на ведення товарного сільськогосподарського 

садівництва могли бути селянські (фермерські) господарства, колективні 
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сільськогосподарські підприємства, радгоспи та ніші державні 

сільськогосподарські підприємства. Водночас у ЗК України були закріплені 

положення,відповідно до яких для ведення індивідуального чи колективного 

садівництва земельні ділянки надавались виключно громадянам України. 

З прийняттям ВР України нової редакції ЗК України від 13 березня 

1992 року не відбулось істотних змін у законодавчому регулюванні 

земельних відносин, пов’язаних з використанням земель 

сільськогосподарського призначення для ведення садівництва. За цим 

Кодексом землі сільськогосподарського призначення надавались 

колективним сільськогосподарським підприємствам, радгоспам, селянським 

(фермерським) господарствам для ведення товарного сільського 

господарства без визначення особливостей надання земельних ділянок для 

сільськогосподарського садівництва подібно до того, як це було передбачено, 

наприклад, у ЗК УРСР 1970 року [80]. 

Відповідно до цього закону (ст. 57), землі громадського користування 

використовуються колгоспами для ведення громадського господарства, 

зокрема під посіви сільськогосподарських культур, посадку багаторічних 

насаджень, сінокоси,пасовища, лісові та декоративні насадження [26]. Це 

означало, що колгоспи і радгоспи мали право частину своїх земель 

використовувати для закладання багаторічних насаджень і займатися 

садівництвом. При цьому багаторічні насадження відображались у балансах 

сільськогосподарських підприємств як основні засоби виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Закріплені у ЗК України, законах України «Про колективне 

сільськогосподарське підприємство», «Про селянське (фермерське) 

господарство» від 20 грудня 1991 року, інших законодавчих актах положення 

щодо визначення правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення, зайнятих плодовими багаторічними насадженнями, не 

створювали правових передумов для розвитку сільськогосподарського 
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садівництва як різновиду товарного виробництва сільськогосподарської 

продукції та її реалізації на аграрних ринках. Тому правове регулювання 

аграрних відносин, які виникали у сфері виробництва продукції садівництва, 

здійснювалось на основі названих норм законів та інших нормативно-

правових актів і органічно поєднувалось з визначенням правового режиму 

земель сільськогосподарського призначення різних форм власності в умовах 

проведення земельної і аграрної реформи. 

Проведене упродовж 1994-1999 років розпаювання земель 

сільськогосподарського призначення та реорганізація колективних 

сільськогосподарських підприємств відповідно до Указу Президента України 

від 8 серпня 1995 року «Про порядок паювання земель, переданих у 

колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» 

та інших Указів Президента України істотно вплинуло на правовий режим 

земель, зайнятих плодовими багаторічними насадженнями, оскільки такі 

землі спочатку були поділені на земельні частки (паї) в умовних кадастрових 

гектарах, а згодом були витребувані власниками Сертифікатів на право на 

земельну частку (пай) у окремі земельні ділянки з передачею їх у приватну 

власність членів колективних сільськогосподарських підприємств [225]. 

Відповідно до Указу Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 03 

грудня 1999 року, в Україні було проведено реорганізацію колективних 

сільськогосподарських підприємств у сільськогосподарські підприємства 

різних організаційно-правових форм, одні з яких стали правонаступниками 

колективних підприємств, інші не брали на себе зобов’язань 

правонаступників цих підприємств. При цьому реструктуризація 

недержавних сільськогосподарських підприємств здійснювалась 

відокремлено від процесів приватизації розпайованих земель 

сільськогосподарського призначення колективних сільськогосподарських 

підприємств. Відтак розпаювання сільськогосподарських угідь з наступною 
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передачею земельних ділянок разом з багаторічними насадженнями у 

приватну власність негативно вплинуло на сільськогосподарське садівництво 

і призвело по суті до занепаду цього виду сільськогосподарської діяльності в 

Україні та розширення імпорту плодово-ягідної продукції на внутрішній 

аграрний ринок нашої держави. 

Враховуючи можливі негативні наслідки приватизації земель 

колективних сільськогосподарських підприємств та реструктуризації майна 

цих суб’єктів для садівництва, на державному рівні були вжиті заходи, 

спрямовані на розвиток садівництва в Україні. Зокрема, Президент України 

Указом від 25 січня 1995 року N 82/95 затвердив Положення «Про 

Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та 

виноробної промисловості» (Держсадвинпром України), основними 

завданнями якого були визначені наступні: реалізація державних програм 

розвитку садівництва; координація діяльності підприємств, що вирощують 

плоди, ягоди; здійснення заходів економічного стимулювання виробників 

садівничої продукції складання балансів використання ресурсів плодів, ягід, 

винограду та виноробної продукції; сприяння вирощуванню плодів, ягід 

тощо [222].  

Однак окреслені завдання з розвитку садівництва не були реалізовані 

цим органом державної влади, оскільки реформаційні процеси у сфері 

земельних, майнових відносин у сільському господарстві і 

агропромисловому комплексі не дозволяли розробити і реалізувати програми 

розвитку садівництва в Україні. Пояснюється це тим, що розпайовані землі 

колективних сільськогосподарських підприємств разом із плодовими 

багаторічними насадженнями належали багатьом фізичним особам – 

власникам земельних ділянок, які відповідно до закону України «Про оренду 

землі» від 06 жовтня 1998 року передавались у оренду новоствореним 

сільськогосподарським товаровиробникам, які з тих чи інших причин 

відмовлялись від ведення садівництва. 
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Водночас державні сільськогосподарські підприємства, які 

спеціалізувались на вирощуванні садівництва, підлягали приватизації 

відповідно до закону «Про особливості приватизації майна в 

агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996 року шляхом перетворення 

таких підприємств у колективні сільськогосподарські товариства або у 

акціонерні господарські товариства в порядку, передбаченому цим законом. 

Відповідно до ст. 9 цього закону, приватизація майна 

сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на вирощуванні 

багаторічних насаджень (хміль, ефіроолійні та лікарські рослини) 

здійснюється шляхом перетворення їх у акціонерні товариства на умовах і в 

порядку, передбаченому ст. 6 і 7 цього закону. При цьому акції на суму 

вартості зазначених багаторічних насаджень тимчасового залишаються у 

власності держави у розмірі не менше 25 відсотків. Як бачимо, дія цього 

закону поширюється на перелічені у ньому види багаторічних насаджень на 

землях сільськогосподарського призначення і не охоплює плодові багаторічні 

насадження на землях державних сільськогосподарських підприємств. Тому 

у разі приватизації спеціалізованих на вирощуванні продукції садівництва 

державних сільськогосподарських підприємств питання щодо використання 

земель таких підприємств під багаторічними насадженнями мають 

вирішуватись відповідно до ЗК України через розпаювання та передачу у 

приватну власність працівникам таких підприємств земельних ділянок разом 

із плодовими багаторічними насадженнями.  

Оскільки діяльність створеного Держсадвинпрому України виявилась 

неефективною у забезпеченні розвитку садівництва, Президент України 

видав новий Указ від 03 лютого 1998 року, яким було затверджено 

положення «Про Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної 

промисловості України» (далі – Укрсадвинпром) і ліквідовано 

Держсадвинпром України [223].  
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З метою забезпечення розвитку садівництва ВР України прийняла 

закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і 

хмелярства» від 09.04.1999 року, у якому було передбачено, що суб'єкти 

підприємницької діяльності незалежно від форм власності та 

підпорядкування, які реалізують у оптово-роздрібній торговельній мережі 

алкогольні напої та пиво сплачують збір у розмірі одного відсотка від об’єкту 

оподаткування [57]. Проте реалізація цього закону істотно не вплинула на 

розвиток садівництва як окремого виду товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

Враховуючи неефективність інституційно-функціонального 

забезпечення розвитку садівництва як складової сільськогосподарського 

виробництва Президент України Указом «Про зміни у структурі центральних 

органів виконавчої влади» утворив Міністерство аграрної політики України - 

на базі Міністерства агропромислового комплексу України, Державного 

комітету рибного господарства України, Комітету з питань садівництва, 

виноградарства та виноробної промисловості України та Комітету харчової 

промисловості України, які були ліквідовані [221]. 

З метою забезпечення подальшого розвитку садівництва, 

виноградарства та виноробної промисловості, Кабінет Міністрів України 

16.03.2000 року постановив підтримати пропозицію Міністерства аграрної 

політики України про утворення Українського державного концерну 

садівництва, виноградарства та виноробної промисловості (концерн 

"Укрсадвинпром") як єдиного виробничо-господарського комплексу, що 

об'єднуватиме підприємства, установи, організації, які провадять діяльність, 

пов'язану із розсадництвом, садівництвом та виноградарством. Основними 

завданнями Укрсадвинпрому були визначені наступні: сприяння 

реформуванню аграрного сектору економіки для задоволення суспільних 

потреб у плодах, ягодах; створення умов для підвищення ефективності 

використання землі, майна, коштів, сировинних та інших ресурсів; 
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вироблення і реалізація єдиних технічних підходів у сфері садівництва; 

сприяння цільовому використанню коштів для розвитку садівництва та інших 

завдань [171]. 

Після переходу садівничої діяльності до відання Міністерства аграрної 

політики України було видано Наказ «Про стан та перспективи розвитку 

садівництва, виноградарства та виноробної промисловості» від 31.08.2000 

року [134], яким було затверджено заходи щодо стабілізації галузей 

садівництва і виноградарства та перспективи їх розвитку на 2000-2005 роки. 

Зокрема, у цьому Наказі було передбачено виконання таких заходів: 

- на підставі перепису багаторічних насаджень в сільськогосподарських 

підприємствах провести роботу по списанню та розкорчуванню 

неперспективних садів і виноградників з подальшим відновленням цих площ; 

- з метою збільшення виробництва плодів, ягід та винограду забезпечити 

посадку нових інтенсивних насаджень на площі 54 тис. га. садів та ягідників; 

- з метою отримання високих врожаїв фруктів здійснити введення в 

експлуатацію сучасних зрошувальних систем на площі 22 тис. га.; 

- забезпечити впровадження у спеціалізованих сільськогосподарських 

підприємствах передового досвіду господарювання агрофірм "Золота балка" 

та радгоспу "Білозерський"; 

- здійснювати практичну допомогу фермерським господарствам, 

садівницьким товариствам та населенню в придбанні саджанців плодово-

ягідних культур і винограду. 

Як вбачається, цим наказом були передбачені реальні заходи щодо 

відновлення розвитку сільськогосподарського садівництва на відміну від 

завдань, які ставились перед Держсадвинпром України та концерном 

"Укрсадвинпром", які мали загальні лозунги без уточнення чітких і націлених 

на результат дій. Однак названі вище заходи з розвитку садівництва 

залишаються не реалізованими. 
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З прийняттям нового ЗК України від 25 жовтня 2001 року розпочинався 

черговий етап реформування земельних відносин на основі трьох форм 

власності на землю – приватної, комунальної і державної [78]. Зміна 

юридичної моделі правового регулювання земельних відносин у сільському 

господарстві не створила належних правових умов для розвитку 

сільськогосподарського садівництва, оскільки і цей кодекс закріплює 

положення щодо надання земельних ділянок громадянам для ведення 

індивідуального чи колективного садівництва і не передбачає можливості 

надання земель для закладання багаторічних насаджень 

сільськогосподарським товаровиробникам, які б спеціалізувались на 

виробництві плодово-ягідної продукції як на землях сільськогосподарського, 

так і іншого цільового призначення. 

В період з 2002 р. по 2005 роки було прийнято ряд законів та 

підзаконних актів, у яких закріплювались положення щодо регулювання 

відносин у сфері сільськогосподарського садівництва. Маються на увазі, 

насамперед, закони України «Про насіння і садивний матеріал» від 26 грудня 

2002 року [64], «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 05 червня 2003 року, «Про 

державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 

року [54], ЗУ «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 року [73] та 

інші закони. Аналіз змісту цих законодавчих актів показує, що у їх норми 

лише опосередковано регулюють відносини у сфері сільськогосподарського 

садівництва у поєднанні з регулювання земельних, майнових, фінансових та 

інших відносин у сільському господарстві.  

Маються на увазі насамперед норми закону щодо виділення земельних 

ділянок власникам сертифікатів, у якому передбачається можливість 

виділення сільськогосподарських угідь з багаторічними насадженнями у 

окрему земельну ділянку. При цьому варто зазначити, що у чинному 

законодавстві не було визначено порядок паювання земель садівничих і 
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виноградарських акціонерних товариств, які створювались у процесі 

приватизації майна державних сільськогосподарських підприємств.  

З метою збереження цілісності масивів багаторічних насаджень на 

земельних ділянках, Держкомземом України та Мінагрополітики України 

разом з відповідними міністерствами було підготовлено та погоджено проект 

Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України", яким 

передбачалось, що земельні ділянки, одержані громадянами внаслідок 

приватизації земель, на яких розташовано багаторічні насадження, 

використовуються спільно на підставі угоди про спільне використання [116]. 

Проте запропонований варіант законодавчого врегулювання існуючих 

проблем щодо розвитку садівництва не був підтриманий і законопроект не 

було прийнято.  

Вагомим внеском у розвиток сільськогосподарського садівництва став 

«Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток 

виноградарства, садівництва і хмелярства», який затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 [169]. Відповідно до 

цього порядку, бюджетні кошти розподіляються між галузями: 

виноградарство і садівництво - 85 відсотків; хмелярство - 15 відсотків. 

Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання, які займаються 

виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі - суб’єкти 

господарювання), незалежно від їх організаційно-правової форми та форми 

власності для компенсації здійснених у поточному бюджетному році витрат 

за такими напрямами: проведення робіт із закладення насаджень, догляду за 

ними до вступу у плодоношення (проектні роботи, підготовка ґрунту та 

посадка, догляд за насадженнями, спорудження шпалери, встановлення 

систем краплинного зрошення) та придбання матеріалів, необхідних для 

проведення таких робіт; придбання саджанців, використаних для ремонту 

молодих насаджень, які постраждали від несприятливих погодних умов; 

будівництво водонакопичувальних басейнів для забезпечення безперебійного 
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водопостачання мереж краплинного зрошення з метою своєчасного поливу 

виноградників та плодових насаджень; розкорчування площ непродуктивних 

багаторічних насаджень; будівництво холодильників з регульованим газовим 

середовищем та ємністю від 500 тон для зберігання плодів власного 

виробництва; придбання механізмів та техніки (в тому числі імпортного 

виробництва, яка не виробляється в Україні) для проведення технологічних 

операцій у виноградарстві, садівництві. 

Вагомі зрушення у розвитку сільськогосподарського садівництва 

розпочались із прийняттям Галузевої Програми розвитку садівництва 

України на період до 2025 року (надалі - «Програма розвитку садівництва») 

[133], у якій передбачається розвивати сільськогосподарське садівництво на 

промисловій основі, тобто як промислове садівництво.  

Названа Програма розвитку садівництва спрямована на розвиток різних 

організаційних форм господарювання з товарного виробництва плодів. 

Основною спрямованістю такого поступу має бути поглиблення спеціалізації 

виробництва, розвиток ефективних форм агропромислової інтеграції, 

виробничої кооперації, формування належної виробничої і ринкової 

інфраструктури.  

В сучасних умовах для України стратегічна мета розвитку 

промислового садівництва полягає в наступному: стабілізація і подальше 

збільшення виробництва плодів і ягід; насичення внутрішнього 

продовольчого ринку конкурентоспроможними продуктами та розширення їх 

експорту, щоб створити можливості до 2025 року повністю забезпечити 

потреби населення у цих продуктах за фізіологічними нормами; забезпечення 

розширеного відтворення виробництва головним чином за рахунок 

самофінансування галузі; розширення виробництва екологічно чистої 

продукції шляхом переходу від індустріально-хімічних методів ведення 

господарства до біологічних; інтенсивне господарювання шляхом 
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удосконалення технологій і організації виробництва на основі використання 

досягнень науки й передового досвіду. 

Програма розвитку садівництва ставить перед собою шляхи та способи 

вирішення проблем у садівництві, зокрема, для розвитку промислового 

садівництва необхідне поєднання організаційно-економічних чинників з 

технічними та технологічними. Головним напрямом докорінних змін 

економічної ситуації в галузі садівництва є поліпшення використання 

наявних ресурсів господарств і біокліматичного потенціалу регіонів завдяки 

впровадженню інтенсивних ресурсозберігаючих технологій вирощування 

плодоягідних культур, розширенню мережі підприємств спеціалізованих на 

виробництві плодів та ягід, удосконаленню розміщення садів, поліпшенню 

структури породного і сортового складу насаджень, розширенню переробки і 

зберігання продукції в місцях її вирощування, опрацюванню заходів щодо 

підвищення ефективності перспективних форм господарювання. 

Поруч із всіма позитивними змінами у сільськогосподарському 

садівництві існує важлива проблема, яка стримує розвиток садівництва у 

промислових масштабах. Дивлячись на прилавки магазинів, ми можемо 

побачити наступні сучасні та прогресивні сорти яблук: «Джонагоред», «Ред 

Принц», «Голден», «Гала», «Ерован», «Фуджі», «Чемпіон», «Пінова», 

«Голден Парсі» та інші. Водночас у Державному реєстрі сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні на 2016 р є тільки «Голденд Делішес» та 

«Гала» [33].  

В результаті проведених інституційних змін в системі Мінагрополітики 

України організаційно-правове забезпечення розвитку садівництва має 

здійснювати Департамент землеробства цього міністерства. Відповідно до п. 

3.1.28. Положення про департамент, цей підрозділ опрацьовує подані 

документи від регіональних комісій та вносить пропозиції щодо надання 

державної підтримки суб'єктам господарювання за понесені витрати при 

розкочуванні, посадці та догляду за багаторічними насадженнями, 
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будівництва холодильників з регульованим газовим середовищем, 

краплинного зрощення, водо накопичувальних басейнів, придбання техніки, 

обладнання, морозильних та сублімаційних камер. Також Департамент 

розглядає та погоджує проектно-кошторисну документацію суб'єктів 

господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми 

власності та створення садів, виноградників, хмільників, будівництва 

холодильників з РГС та краплинного зрошення на багаторічних насадженнях 

[153]. 

Черговим позитивним зрушенням у законодавчому забезпеченні 

сільськогосподарського садівництва можна назвати прийняття у 2010 році 

Податкового кодексу України, у п 14.1.75 якого передбачається, що 

закладання багаторічних насаджень є поліпшенням земельної ділянки. Також 

у цьому кодексі встановлені пільги щодо оподаткування земельних ділянок 

для суб’єктів сільськогосподарського садівництва, зокрема передбачено, що 

земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та 

фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, 

ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, не 

підлягають оподаткуванню земельним податком [152]. Водночас починаючи 

з 01 січня 2015 року збір на розвиток виноградарства, садівництва і 

хмелярства не передбачений [51]. 

Резюмуючи викладене, можна стверджувати, що в результаті 

реформування земельних і аграрних відносин відбуваються зміни у 

використанні земель сільськогосподарських призначення приватної, 

державної, колективної, комунальної власності, які безпосередньо впливають 

на розвиток садівництва як окремого виду товарного сільськогосподарського 

виробництва. Сучасні умови ведення сільськогосподарського садівництва 

характеризуються необхідністю залучення новітнього та 

високотехнологічного обладнання, зокрема матеріалів, необхідних для 
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спорудження краплинного зрошення, опорної конструкції саду, будівництва 

камер (складів) для зберігання продукції, тощо.  

Розвиток промислового садівництва призводить до виникнення 

особливого виду суспільних відносин, які виникають у сфері доступу до 

використання земель сільськогосподарського та іншого призначення для 

садівництва, у сфері насінництва і розсаднитцва, використанні майна, праці 

та знань, охорони земель і захисту рослин, які потребують правового 

регулювання. Проведений аналіз еволюції і оцінка сучасного стану 

законодавчого забезпечення сільськогосподарського садівництва показує, що 

в Україні немає спеціального закону, у якому були б вміщені норми, 

спрямовані на регулювання суспільних відносин у цій сфері людської 

діяльності що зумовлює до необхідності розробки нормативно-правової бази 

для регулювання суспільних відносин, пов’язаних з веденням 

сільськогосподарського садівництва на промисловій основі. 

 

Висновки до I розділу 

На основі проведеного дослідження наукових підходів до визначення 

юридичної природи сільськогосподарського садівництва та законодавчого 

забезпечення розвитку садівництва у механізмі правового регулювання 

суспільних відносин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері 

виробництва, переробки, зберігання і реалізації продукції садівництва можна 

зробити такі висновки і рекомендації. 

1. В умовах реформування земельних і аграрних відносин у 

сільському господарстві України відбувається поступове формування одного 

із важливих напрямків розвитку сільського господарства, а саме 

сільськогосподарського садівництва, яке має здійснюватися у промислових 

масштабах і забезпечувати виробництво, переробку і реалізацію продукції 

садівництва на внутрішніх і зовнішніх аграрних риках України та інших 

держав-членів СОТ, що зумовлює до необхідності наукового пошуку 
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теоретичних і законодавчих засад правового регулювання суспільних 

відносин, що виникають у зв’язку з веденням сільськогосподарського 

садівництва у ринкових умовах. 

2. В сучасній теорії аграрного права України не було проведено 

комплексного наукового дослідження правових проблем 

сільськогосподарського садівництва, що негативно впливає на стан 

законодавчого забезпечення реалізації конституційних прав громадян і 

юридичних осіб у сфері набуття та реалізації права власності чи інших прав 

на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

садівництва у промислових масштабах, на виробництво і реалізацію 

продукції сільськогосподарського садівництва на аграрних ринках. 

3. В Україні поки що не створена належна нормативно-правова база 

для організаційно-правового забезпечення виробництва і реалізації товарної 

продукції сільськогосподарського садівництва на внутрішньому і 

зовнішньому аграрних ринках. 

4. Вбачається за доцільне розробити і прийняти закон «Про 

сільськогосподарське (промислове) садівництво в Україні», у якому з 

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

сільське господарство СОТ врегулювати організаційно-правові, фінансові, 

аграрно-майнові, аграрно-інвестиційні, земельні, стимуляційні, страхові та 

інші відносини з виробництва і реалізації продукції сільськогосподарського 

садівництва. 
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РОЗДІЛ II 

ЮРИДИЧНА ПРИРОДАСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

2.1. Поняття сільськогосподарського садівництва в аграрному праві 

України 

 

Дослідження юридичної природи сільськогосподарського садівництва 

у аграрному праві потребує визначення істотних ознак, за наявності яких 

поняття «сільськогосподарське садівництво» можна було б розглядати як 

аграрно-правову категорію у теорії аграрного права та використовувати у 

процесі підготовки проектів законів та інших нормативно-правових актів, у 

застосуванні норм аграрного законодавства до регулювання суспільних 

відносин у сфері виробництва, переробки, зберіганні і реалізації плотво-

ягідної продукції садівництва.  

Оскільки в українській теорії аграрного, земельного права поняття 

садівництво розкривається крізь призму ведення громадянами 

індивідуального і колективного садівництва і не розкривається юридична 

сутність товарного сільськогосподарського садівництва як самостійної 

правової категорії, то при визначенні юридичної природи 

сільськогосподарського садівництва необхідно виходити насамперед з того, 

як у аграрно-економічній науці розглядається садівництво як один з 

напрямків ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

В економічному значенні здійснення сільськогосподарського 

садівництва розглядається крізь призму виробничо-господарської і 

фінансової діяльності сільськогосподарських товаровиробників, спрямованої 

на використання земель сільськогосподарського призначення для закладення 

садів, виробництва плодово-ягідної продукції, її переробки, зберігання і 

реалізацію на ринку з метою отримання прибутку та продовольчого 
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забезпечення населення якісною продукцією садівництва. Також 

сільськогосподарське садівництво розглядається як діяльність, яка забезпечує 

переробну та харчову промисловість цінною сировиною [19, с. 1]. Крім того, 

в аграрній економічній науці сільськогосподарське садівництво 

розглядається також крізь призму здійснення державного регулювання ринку 

плодів [192]. При цьому виробники плодово-ягідної продукції поділяються 

на дві категорії – великі власники та селяни, які виробляють продукцію 

садівництва для задоволення потреб населення плодами та підвищення рівня 

споживання з врахуванням попиту, пропозиції, цінової ситуації, зовнішньої 

торгівлі продукціє садівництва на внутрішньому і зовнішньому аграрних 

ринках [186, с.72].  

У своїх наукових дослідженнях і практичній діяльності один з 

фундаторів наукового садівництва Л.П. Симиренко використовував такі 

показники та виміри економічної ефективності садівництва, як прибутковість 

саду, валовий дохід з однієї десятини насаджень, прибутковий збут урожаю, 

резервний капітал (потреба витрат коштів на реалізацію продукції), торговий 

сорт, комерційний розрахунок, рівень валового доходу з розрахунку на одне 

дерево тощо [113]. 

Також у аграрно-економічній науці проводиться оцінка природно-

кліматичного потенціалу України для великотоварного виробництва плодів і 

ягід, аналізується сучасний стан садівництва та перспективи його розвитку, 

організація маркетингової служби великих садівницьких підприємств, 

методичні підходи щодо врегулювання земельних та майнових відносин у 

садівництві [186, с. 73]. 

В розробку теоретичних і методологічних засад становлення та 

функціонування різних форм господарювання в садівництві, удосконалення 

внутрішньогосподарської структури підприємств значний внесок зробили 

О.В. Єрмаков [38, 39, 40], В.А.Рульєв [36, 188], О.М. Шестопаль [214, 247], 

В.В. Юричишин [254] та інші вчені, які досліджували напрями розвитку 
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форм власності і господарювання, земельних відносин, оптимізації 

організаційної структури господарських формувань різних типів, розробляли 

рекомендації щодо вдосконалення економічного механізму їх розвитку тощо 

[9, с. 104]. 

В аграрно-економічній науці сільськогосподарське садівництво 

розглядається крізь призму залучення інвестицій у виробництво, зберігання, 

переробку і реалізацію плодово-ягідної продукції, оскільки 

сільськогосподарське садівництво визначається як найбільш капіталомістка 

галузь, що зумовлено значними капітальними вкладеннями на створення 

багаторічних насаджень та формуванням виробничої інфраструктури, 

великими затратами людської праці та матеріально-технічних засобів для 

створення і ефективного використання садів, а також природними процесами 

створення садів та кліматичними умовами виробництва продукції 

садівництва,а відтак і великим розривом у часі між вкладанням інвестицій та 

одержанням позитивного економічного ефекту. 

Характерною економічною ознакою сільськогосподарського 

садівництва є наявність природного поєднання плодових і ягідних насаджень 

із земельними ділянками як головним засосом виробництва у сільському 

господарстві. Тому сільськогосподарське садівництво розглядається у 

аграрно-економічній науці як виробничо-господарська діяльність, яка 

здійснюється на основі поєднання насаджень і земель як єдиного засобу 

виробництва плодово-ягідної продукції. Садівництво, як галузь 

сільськогосподарського виробництва, цілковито базується на процесах 

відтворення і продуктивного використання плодових і ягідних насаджень. 

Останні, на відміну від інших основних засобів виробництва, самі 

безпосередньо створюють новий продукт, чим і визначається їх вирішальна 

роль у формуванні ефективності всіх складових виробництва в галузі [244]. 

Також в економічному розумінні поняття сільськогосподарське 

садівництво вживається як синонім терміну «плодопродуктове виробництво» 
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як комплексна система виробництва, переробки, зберігання і збуту 

плодоягідної продукції відповідно до необхідності повного забезпечення в 

ній потреб споживачів при високій якості продукції і включає сферу 

виробництва плодів і ягід в різних категоріях господарств, сферу переробки 

плодоягідної сировини на консервних комбінатах і заводах різної потужності 

та консервних цехах малої потужності в окремих господарствах, а також 

сферу зберігання заготівельних, заготівельно-збутових і торговельно-

закупівельних підприємств та систему торгівлі продукцією садівництва [18, 

с. 10]. 

Зокрема, Н.П. Новак при дослідженні підвищення рівня ефективності 

сільськогосподарського садівництва як промислового садівництва відзначає, 

що промислове садівництво займає особливу роль у структурі аграрної сфери 

економіки України та її регіонів, оскільки це обумовлено особливостями 

здійснення виробничо-відтворювальних процесів у галузі, її соціальним 

призначенням через виняткову роль плодоягідної продукції у харчуванні та 

забезпеченні здоров’я населення, великою екологічною роллю багаторічних 

насаджень у здійсненні раціональної організації сільських територій, 

збереженні екологічної стійкості агроландшафтів та довкілля у цілому. При 

цьому функціонування промислового садівництва, перш за все 

характеризується його раціональним розміщенням та спеціалізацією у 

відповідності до агрокліматичних умов території, близькості споживачів, 

переробних потужностей, гуртово-роздрібних ринків. Розміщення 

виробництва садівницької продукції в ринкових умовах повинно 

вирішуватися не тільки з урахуванням природно-кліматичних умов й 

раціонального використання природних ресурсів, наявності переробних 

підприємств і плодосховищ, ринкового попиту на плодову продукцію, та 

передбачати створення роздрібних й гуртових ринків, агроторгових домів, 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, тобто ринкової 

інфраструктури [138]. 
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Розглянуті вище наукові визначення, а також твердження щодо 

розуміння сільськогосподарського садівництва, плодопродуктового 

виробництва, промислового садівництва у аграрно-економічному аспекті є 

прийнятними для розкриття юридичної природи сільськогосподарського 

садівництва у аграрно-правовому значенні.  

В Україні існує один офіційний документ, який визначає поняття 

садівництва, це Національний стандарт України, затверджений 

Держспоживстандартом України від 15 липня 2009 року, у якому зазначено, 

що садівництво – це рослинницькі галузі, завданням яких є вирощування 

багаторічних рослин з метою виробництва плодів для споживання у свіжому 

вигляді та забезпечення переробної галузі [137]. Оскільки таке визначення 

затверджено як нормативно-технічне поняття, то воно може бути 

використано для характеристики сільськогосподарського садівництва як 

аграрно-правової категорії. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

садівництво визначається як галузь сільського господарства: вирощування 

плодових і ягідних культур, аматорське вирощування садових рослин, 

сільськогосподарська наука про розведення і культуру вирощування садів, 

господарство, що займається розведенням садових рослин [18]. Як бачимо, 

термін «садівництво» визначається насамперед як галузь сільського 

господарства з вирощування плодових і ягідних культур, що необхідно 

розглядати як одну з істотних ознак цього поняття як у економічному, так і у 

аграрно-правовому розумінні. 

У Галузевій програмі розвитку садівництва до 2025 року, затвердженій 

спільним наказом Мінагрополітики України та Української академії аграрних 

наук від «21» липня 2008 року передбачається, що одним з перспективних 

напрямків розвитку садівництва має стати промислове садівництво [23]. 

Науковий аналіз змісту цієї Програми показує, що у цьому нормативному 

документі вперше вжито термін «промислове садівництво», який можна 
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тлумачити як синонім сільськогосподарського садівництва з огляду на те, як 

у Програмі визначаються заходи щодо розвитку промислового садівництва. 

В основу визначення юридичної природи сільськогосподарського 

(промислового) садівництва покладено його функціональне призначення у 

складі сільського господарства як окремої галузі економіки. Тому 

сільськогосподарське садівництво розглядається як підгалузь товарного 

сільськогосподарського виробництва, яке має здійснюватися у промислових 

масштабах з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції 

садівництва на внутрішньому і зовнішньому аграрних ринках.  

Виходячи з цього в теорії аграрного права сільськогосподарське 

садівництво можна розглядати і як промислове садівництво аби можна було 

виокремити цей вид сільськогосподарської діяльності у економічній 

структурі сільського господарства, а також використовувати це поняття у 

земельному, аграрному та іншому законодавстві України. 

Враховуючи, що у теорії аграрного права відсутні наукові розробки 

правових питань сільськогосподарського (промислового) садівництва, а 

також і те, що у чинному аграрному, земельному законодавстві немає норм, 

які б забезпечували громадянами і юридичними особами гарантовані 

можливості доступу до використання земельних, водних та інших ресурсів 

для ведення садівництва у промислових масштабах,актуальними для науки 

аграрного і земельного права постають питання щодо юридичної природи, 

змісту, підстав та умов здійснення права на ведення сільськогосподарського 

садівництва. 

В Конституції України, а також в інших законах, які регулюють 

комплекс аграрних та поєднаних з ними інших суспільних відносин, 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 
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України не забезпечено реалізацію суб’єктивного права на ведення 

сільськогосподарського (промислового) садівництва.  

В теорії права об’єктивне право визначається як сукупність норм права, 

що виражені (ззовні об’єктивовані) у відповідних юридичних джерелах 

(нормативно-правові акти, судові рішення, правові звичаї тощо) [47, с.145]. 

Також в теорії права розглядається юридичне об’єктивне право як система 

формально-обов’язкових загальних правил фізичної поведінки, котрі 

встановлені або санкціоновані державою, виражають волю домінуючої 

частини соціально неоднорідного суспільства, спрямовані на врегулювання 

суспільних відносин відповідно до цієї волі та загально-соціальних потреб і 

забезпечуються державою [184, с. 87].  

У земельно-правовій науковій літературі під об’єктивним правом 

зазвичай вважають визнану в суспільстві й гарантовану Конституцією 

України свободу як міру можливої, необхідної чи дозволеної для громадян, 

юридичних осіб, держави, територіальних громад та Українського народу 

поведінки. При цьому межі такої поведінки визначаються закріпленими в 

Конституції України та в інших законах України правомочностями, правами 

й обов’язками громадян і юридичних осіб, повноваженнями органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування щодо використання 

землі та інших природних ресурсів, виробництва, розподілу й перерозподілу 

капіталу, охорони землі та інших матеріальних об’єктів власності, захисту 

прав і свобод суб’єктів власності в суспільних відносинах [139, c. 492]. 

Наведені визначення щодо права у об’єктивному значенні є 

прийнятними для характеристики права на ведення сільськогосподарського 

(промислового) садівництва, яке доцільно закріпити у спеціальному законі 

про сільськогосподарське садівництво. Адже виходячи з норми ст. 42 

Конституції України право на ведення сільськогосподарського 

(промислового) садівництва можна розглядати крізь призму конституційних 

положень щодо здійснення не забороненої законом підприємницької 
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діяльності на основі гарантованого у ст. 14 Основного закону права власності 

на землю, використання землі відповідно до закону [94]. Відтак законодавче 

закріплення права на ведення сільськогосподарського (промислового) 

садівництва у спеціальному законі дозволить розробити і забезпечити 

механізм здійснення суб’єктивного права на ведення сільськогосподарського 

садівництва. 

Суб’єктивне право в теорії права розглядають як право, яке належить 

окремим особам (суб’єктам) і полягає в наявності у кожного з них певних 

юридичних можливостей. Ці суб’єктивні можливості пов’язані зі змістом тих 

правил, з яких складається об’єктивне право [47, с.146]. Також в теорії 

вирізняють суб’єктивне юридичне право особи як закріплену в юридичних 

нормах можливість її певної поведінки, спрямованої на здійснення 

відповідних прав людини. Володіючи суб’єктивним юридичним правом, 

людина набуває таких можливостей (свобод): самій чинити певні активні дії 

(право на свої дії); вимагати від інших суб’єктів вчинення певних дій (право 

на чужі дії); звертатися до держави за захистом, примусовим забезпеченням 

свого юридичного права (право на забезпечувальні дії держави) [184,с. 83]. 

В теорії земельного права під суб’єктивними права зазвичай розуміють 

законодавчо забезпечену можливість і здатність мати окремим особам 

(суб’єктам) певну юридичну можливість використовувати землі для 

задоволення власних потреб. У цьому випадку йдеться про законодавчо 

забезпечену можливість і здатність конкретної особи реалізувати належну їй 

земельну правосуб’єктність у сфері використання землі з метою задоволення 

різноманітних власних потреб. Суб’єктивне право належить лише певному 

суб’єктові й реалізується не інакше як за його волевиявленням [90]. 

В теорії права суб’єктивні права вчені розглядають у поєднанні з 

інтересами особи та у взаємозв’язку з правом об’єктивним як сукупністю 

чинних юридичних норм, що набули своєї об’єктивізації в офіційних 

державних актах і тому стають незалежними від розсуду окремих індивідів. 
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При цьому суб’єктивне право надає можливість уповноваженій особі діяти на 

свій розсуд, вимагати від інших осіб належної поведінки для захисту свого 

права. Воно належить суб’єктові незалежно від того, перебуває він у 

правових відносинах з іншими суб’єктами чи ні. Суб’єктивне право виникає, 

реалізується і припиняється за наявності відповідних підстав і в 

установленому законом порядку. 

Наведені загальнотеоретичні положення щодо підходу до розуміння 

об’єктивних і суб’єктивних прав є прийнятними для характеристики права на 

ведення сільськогосподарського (промислового) садівництва 

сільськогосподарськими товаровиробниками в сучасних ринкових умовах 

економіки. 

Здійснення права на сільськогосподарське (промислове) садівництво 

породжує виникнення суспільних відносин, які потребують відповідного 

правового регулювання. Адже у суспільстві існує багато різних за своїм 

змістом відносин, з-поміж яких правові відносини займають особливе місце 

[46, с. 190].  

В теорії права правовідносини розглядаються як врегульовані нормами 

права вольові суспільні відносини, що виражаються в конкретному зв’язку 

між правомочними і зобов’язаними суб’єктами – носіями суб’єктивних 

юридичних прав, обов’язків, повноважень і відповідальності – і 

забезпечується державою [205, с. 345]. 

В теорії аграрного права розглядались різні види правовідносин, 

зокрема існують дві найпоширеніші класифікації аграрних правовідносин: 1) 

розподіл за видами аграрних відносин, які виступають матеріальною 

основою аграрних правовідносин; 2) поділ на внутрішні й зовнішні, які 

відрізняються спрямованістю правового впливу відповідно «всередину» та 

«назовні». За видами відносин, які лежать у основі їх виникнення, аграрні 

правовідносини поділяються на членські, земельні, майнові, трудові, 

організаційно-управлінські та соціального розвитку села [3]. 
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Класифікація аграрних правовідносин залежно від сфери, в якій вони 

виникають, на дві великі групи – внутрішні (внутрішньогосподарські) і 

зовнішні (зовнішньогосподарські) є загальновизнаною у сучасній доктрині 

аграрного права, оскільки такий поділ має найбільш універсальну та 

специфічну природу. 

Основна особливість аграрних правовідносин полягає в тому, що вони 

не є цілісними, а становлять органічний комплекс земельних, майнових, 

трудових і організаційно-управлінських відносин. Взяті окремо вони 

належать до сфери регулювання традиційних галузей права – 

адміністративного, земельного, цивільного, трудового, фінансового, однак 

усі разом, вони утворюють єдиний органічний комплекс, набувають 

цілісності, оскільки єдності вони орієнтовані на правове забезпечення 

сільськогосподарського виробництва з урахуванням його специфіки [2, с. 87-

88].  

В.В. Носік при визначенні структури предмета аграрно-правового 

регулювання, виділив в ньому внутрішні й зовнішні суспільні відносини. 

Особливої уваги заслуговує запропонована ним структура зовнішніх 

аграрних суспільних відносин у сфері виробничо-господарської діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників, виробництва та реалізації 

продукції рослинництва й тваринництва, надання виробничо-господарських 

та інших послуг сільськогосподарським товаровиробникам, фінансово-

кредитної діяльності суб’єктів аграрного підприємництва, інноваційної 

діяльності учасників аграрного виробництва, сільськогосподарської дорадчої 

діяльності, державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, 

забезпечення соціального розвитку сільської поселенської мережі [140, с. 28]. 

П.Ф. Кулинич обґрунтовує думку про існування традиційних аграрних 

(виробничих) відносин і відносин соціально-екологічного характеру у рамках 

нового правового утворення – сільського права як комплексної галузі права 

правової системи України. Суспільні відносини, що виникають з приводу 
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використання земель сільськогосподарського призначення як елемента 

агросфери, він розглядає як спеціальний вид виробничих і екологічних 

відносин з приводу землі, називаючи їх агроекологічними відносинами [105, 

с. 45]. 

В.М. Єрмоленко виділяє аграрні майнові правовідносини, серед яких 

особливе місце займають аграрні земельні відносини у силу специфіки 

їхнього об’єкта. Змістовну складову аграрних майнових відносин автор 

відзначає сільськогосподарську діяльність, що зумовлена суспільними 

потребами і суспільним розподілом праці виробничо-господарська 

активність сільськогосподарських товаровиробників з виробництва 

сільськогосподарської продукції, що забезпечується використанням 

відповідного ресурсного потенціалу і проявляється у діях з виробництва 

сирої продукції рослинництва і тваринництва, її первісної переробки, 

реалізації виробничого споживання, які здійснюються у специфічних умовах, 

що визначаються сукупністю природних, технологічних, соціально-

економічних та юридичних чинників [41, с. 25].  

Уркевич В.Ю. аграрні правовідносини розглядає як врегульовані 

нормами права (аграрного та інших галузей) комплексу суспільних відносин, 

що виникають між сільськогосподарськими товаровиробниками (суб’єктами 

аграрного господарювання), з одного боку, та іншими видами 

господарюючих суб’єктів, членами сільськогосподарських підприємств і їх 

найманими працівниками, органами державної влади й органами місцевого 

самоврядування, з другого, з приводу конкретних об’єктів (майна, земель, 

праці тощо) на підставі певних юридичних фактів і які надають їх учасникам 

взаємозумовлені права й обов’язки у сфері сільськогосподарської й 

пов’язаної з нею діяльності. Аграрні правовідносини становлять собою 

комплекс приватноправових і публічно-правових правовідносин, а тому вони 

характеризуються як правовідносини приватно-публічні [232, с. 11]. 
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В економічному аспекті аграрні відносини розглядаються як одна з 

найважливіших сторін виробничих відносин у різних суспільно-економічних 

системах з приводу використання землі та інших природних багатств. 

Реальною особливістю аграрних відносин є те, що в кожному конкретному їх 

суб’єкті на практиці можуть втілюватися риси багатьох ролей. Наприклад, 

підприємливий господар-селянин (фермер) може бути одночасно не тільки 

працівником, але і власником землі і засобів виробництва, тобто капіталу 

[144]. 

Також варто відзначити, що предмет аграрного права постійно 

змінюється. Цей процес є закономірним. Як зазначає М.В. Шульга, суспільні 

відносини як предмет правового регулювання будь-якої галузі права 

характеризується динамічністю. Зміни у правовій регламентації суспільних 

відносин обумовлені не тільки розширенням чи звуженням кола, 

ускладненням змісту, а й внутрішньою трансформацією певних суспільних 

відносин [250, с. 25]. 

Варто погодитись із твердженням М.В. Шульги щодо появи нових 

суспільних відносин, оскільки з переходом до ринкових умов економіки, 

появою нових форм власності на землю,а також сучасними (інноваційними) 

тенденціями ведення сільськогосподарського виробництва, з’являються нові 

(раніше не відомі) суб’єкти та об’єкти аграрних правовідносин, до таких 

можна віднести і сільськогосподарське садівництво як вид товарного 

сільськогосподарського виробництва або ж як галузь рослинництва у 

сільському господарстві. 

Наведені вище наукові підходи до характеристики аграрних 

правовідносин підтверджують, що не дивлячись на проведену у науці 

аграрного права класифікацію аграрних правовідносин на різні види, у 

структурі аграрних правовідносин вчені поки що не виокремлюють суспільні 

відносини, що виникають у зв’язку із здійсненням права на ведення 

сільськогосподарського садівництва у промислових масштабах як різновид 



67 
 

аграрних правовідносин. Проте сучасний стан виробництва і реалізації 

плодової і ягідної продукції сільськогосподарськими товаровиробниками 

показує, що у сільському господарстві поступово відбувається формування 

особливого виду суспільних відносин, які виникають у зв’язку з 

використанням сільськогосподарських земель для закладення садів та 

виробництва продукції садівництва, залученням інвестицій у розвиток 

виробничої інфраструктури садівництва, забезпеченням санітарного і фіто 

санітарного контролю за виробництвом і реалізацією продукції садівництва, 

виробництва якісної органічної продукції садівництва тощо. Відповідно такі 

суспільні відносини потребують правового регулювання і тому їх можна 

розглядати як різновид аграрних правовідносин. 

Такий висновок підтверджується тим, що у Галузевій програмі 

розвитку садівництва на період до 2025 року основними виробниками 

плодоягідної продукції мають стати фермерські господарства і приватні 

сільськогосподарські підприємства, які відповідно до чинного ЗК України 

можуть набувати у власність чи користування земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, різновидом якого є 

сільськогосподарське або ж як зазначається у згаданій Програмі промислове 

садівництво. 

В теорії аграрного права детальний аналіз поняття «товарне 

сільськогосподарське виробництво» здійснила С. І. Марченко, яка визначила 

його таким чином: «товарне сільськогосподарське виробництво – це 

врегульований нормами аграрного та інших галузей права вид господарської 

діяльності сільськогосподарських товаровиробників, пов’язаної з 

обов’язковим використанням земель сільськогосподарського та іншого 

призначення, природних ресурсів, живих організмів з метою виробництва, 

переробки та реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому та 

зовнішньому аграрних ринках» [121, c. 15]. На нашу думку, таке визначення 

поняття товарного сільськогосподарського виробництва може бути 
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використано для характеристики сільськогосподарського (промислового) 

садівництва як аграрно-правової категорії. 

Резюмуючи проведений науково-теоретичний аналіз юридичної 

природи сільськогосподарського садівництва як аграрно-правової категорії 

можна стверджувати, що відповідно до Конституції України громадяни та 

юридичні особи можуть використовувати на титулі права власності чи права 

користування земельні ділянки сільськогосподарського та іншого 

призначення для закладення саду та його ефективного використання у 

процесі здійснення права на вільну і не заборонену законом підприємницьку 

діяльність з виробництва, переробки, зберігання і реалізації плодової і ягідної 

продукції на внутрішньому і зовнішньому аграрних ринках з метою 

одержання прибутку та задоволення інших потреб і охоронюваних законом 

інтересів сільськогосподарських товаровиробників. 

З точки зору теорії аграрного права сільськогосподарське садівництво 

можна визначити як врегульовану нормами права виробничо-господарську 

діяльність суб’єктів аграрного 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. 

Виходячи із загальнотеоретичного розуміння суб’єктивного права 

можна сформулювати право на ведення сільськогосподарського садівництва 

як 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.  

Здійснення суб’єктивного права на ведення сільськогосподарського 

садівництва породжує виникнення, зміну і припинення особливого виду 
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суспільних відносин, які потребують правової регламентації, оскільки 

характеризуються специфічним колом суб’єктів, об’єктами, змістом та 

підставами виникнення, зміни та припинення і тому їх доцільно розглядати у 

системі аграрного права як окремий різновид аграрних правовідносин. 
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2.2. Об’єкти сільськогосподарського садівництва 

 

В структурі аграрних правовідносин у сфері сільськогосподарського 

садівництва важливо визначатись з об’єктним складом, оскільки від цього 

залежить розробка відповідної юридичної моделі правового регулювання 

аграрних правовідносин у сфері виробництва, переробки, зберігання і 

реалізації плодової і ягідної продукції на аграрних ринках України та інших 

держав. 

У філософській науці під об’єктом розуміють те, що протистоїть 

суб’єкту в його предметно-практичній і пізнавальній діяльності. При цьому 

об’єкт права розглядається крізь призму суспільних відносин, які можуть 

бути предметом правового регулювання і потребують його. В загальній теорії 

права під об’єктом правовідносин розуміються матеріальні або нематеріальні 

блага, задля одержання, передачі або використання яких виникають права і 

обов’язки учасників правовідносин.  

Об’єкти правовідносин конкретні й індивідуалізовані, вони пов’язані з 

правами і обов’язками суб’єктів правовідносин, можливістю користуватися і 

розпоряджатися будь-чим і дають змогу претендувати на певні за характером 

дії інших осіб. Залежно від характеру і видів правовідносин їх об’єктами є: 1) 

предмети матеріального світу: частини матеріальної природи, природні 

ресурси, земля, надра, ліс тощо; 2) речі і цінності: засоби виробництва і 

споживання, будівлі, цінні папери, гроші та ін., які є об’єктами майнових 

правовідносин; 3) особисті немайнові блага: життя, безпека, честь, гідність, 

відпочинок, освіта, здоров’я, свобода, право на ім’я, недоторканність житла 

та інші [47, c. 343]. Також під об’єктом правовідносин розуміються 

матеріальні і нематеріальні блага, з приводу яких суб’єкти вступають у 

правовідносини, здійснюючи свої суб’єктивні юридичні права і суб’єктивні 

юридичні обов’язки. [205, с. 365]. 
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У сучасному трактуванні об’єкта правовідносин існує декілька 

підходів, однак центральною категорією при цьому завжди залишається 

предмет чи людина, тому основними є дві концепції – моністична («речова») 

і плюралістична («поведінкова») теорії. Представники «речової» теорії 

визначають об’єкт правовідносин як «реальні предмети матеріального світу, 

продукти духовної творчості в об’єктивованій формі». [241, с. 214]. Подібна 

думка висловлена В.М. Єрмоленком, який вважає об’єктами правовідносин 

матеріальні та нематеріальні блага. [45, с. 136]. 

У складі об’єктів аграрних майнових правовідносин В.М. Єрмоленко 

розглядає наступні: майно сільськогосподарських підприємств, як системо 

утворюючий об’єкт аграрних майнових правовідносин; сільськогосподарську 

продукцію, до якої відносить всю сиру продукцію культурного 

рослинництва, тваринництва і рибництва, одержувану від 

сільськогосподарської діяльності, та продукти її первісної переробки, 

здійснюваної безпосереднім її виробником; селекційні досягнення [41, с. 14-

16]. 

Аграрні правовідносини як органічний комплекс врегульованих 

нормами права взаємопов’язаних земельних, трудових, майнових, 

організаційно-управлінських і соціальних відносин у сфері 

сільськогосподарської діяльності вирізняються не тільки своїм комплексним 

характером, але і своєрідністю кожного із структурних елементів складу цих 

правовідносин.  

Так, наприклад, М. Ващишин вказує, що об’єкти аграрних 

правовідносин за юридичною природою поділяються на галузеві і 

міжгалузеві. Ті об’єкти аграрних правовідносин, які мають комплексний 

(міжгалузевий) характер, є глибоко спеціалізованими (землі 

сільськогосподарського призначення, ферми, кормоцехи тощо). Крім того, до 

об’єктів аграрних правовідносин належать такі матеріальні і нематеріальні 

блага, залучення яких в інших (не аграрних) правовідносинах є виключеними 
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або дуже обмеженим (земельні та майнові паї агрохімікати, 

сільськогосподарська продукція) [17, с. 258]. До об’єктів аграрних 

правовідносин автор відносить землі сільськогосподарського призначення, 

сільськогосподарські тварини та рослини, селекційні досягнення, пестициди 

та агрохімікати. Автор вважає, що домінуючу роль серед об’єктів аграрних 

правовідносин відіграють землі сільськогосподарського призначення, що 

використовуються як основний засіб виробництва. Об’єкти аграрних 

правовідносин за юридичною природою є земельно-правовими, 

природоресурсними, майновими, особистими немайновими і виключно 

аграрними [17, с. 263].  

Досліджуючи теорію аграрних правовідносин в Україні, зокрема 

внутрішні і зовнішні аграрні правовідносин В.Ю. Уркевич визначає наступні 

об’єкти: сільськогосподарські рослини, сільськогосподарські технології, 

продовольство, майнові об’єкти (речі), окремих випадках – загальнопоширені 

корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об’єкти [232, с. 17].  

В науці аграрного права виокремлюють особливі (специфічні) об’єкти 

аграрних правовідносин, до яких відносять наступні: землі 

сільськогосподарського призначення, сільськогосподарська продукція, 

засоби виробництва, сільськогосподарські тварини, земельні й майнові 

частки (паї) [230, с. 79]. 

Специфіка аграрних відносин полягає в тому, що основним об’єктом в 

теорії аграрного права визнається є земля (спеціальний об’єкт) з її 

неповторними якостями. Земля, як найважливіший об'єкт аграрних 

правовідносин, відіграє винятково важливу роль у сільськогосподарському 

виробництві. Вона є головним засобом виробництва сільськогосподарської 

продукції і базисом будь-якої діяльності, в тому числі селян, чиє життя 

пов'язане з землею як у виробництві, так і в побуті. 

Саме тому майже всі правовідносини в аграрному секторі прямо чи 

побічно залежать від правовідносин, що виникають між суб'єктами стосовно 
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землі як основного засобу виробництва. Об'єктами аграрних правовідносин, 

окрім землі, можуть бути і такі природні ресурси, як ліси,води, 

загальнопоширені корисні копалини тощо, характер і межі використання 

яких визначаються спеціальним законодавством.  

Крім названих вище об’єктів аграрних правовідносин В.В. Носік, 

формулюючи визначення предмета аграрного права, до об’єктів аграрних 

правовідносин відносить не лише землю, а й людську працю та знання 

людини [140, с. 27]. 

Окреслюючи сучасну структуру предмета аграрного права України, 

О.М. Савельєва вирізняє наступні об’єкти аграрного права: аграрне 

виробництво на землях сільськогосподарського призначення; 

сільськогосподарська діяльність з використанням водних об’єктів; 

сільськогосподарська продукція, продовольча продукція, органічна 

продукція, органічна продукція аквакультур і традиційна (неорганічна) 

продукція, лісові насадження й водні об’єкти; майно сільськогосподарського 

призначення тощо; членство в сільськогосподарському підприємстві, 

сільськогосподарські технології, земельні та майнові (паї), а також права на 

них [189, с. 6].  

Наведені вище науково-теоретичні підходи до розуміння юридичної 

природи об’єктів аграрних правовідносин дозволяють стверджувати, що не 

дивлячись на різне розуміння вченими об’єктів аграрних правовідносин, 

загальним для всіх наукових підходів є розуміння того, 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. 

Тому наявні у сучасній науці аграрного права загально-теоретичні 

дослідження об’єктів аграрних правовідносин можуть бути прийнятними для 
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визначення об’єктів правовідносин у сільськогосподарському 

(промисловому) садівництві. 

Здійснення сільськогосподарського (промислового) садівництва з 

необхідністю потребує використання землі як головного засобу виробництва 

у сільському господарстві, багаторічних насаджень як біологічної основи 

вирощування сільськогосподарської продукції садівництва, а також водних 

ресурсів, як життєво необхідної речовини для всіх живих організмів.  

Названі чинники у поєднанні з працею людини та її знаннями 

створюють передумови для розвитку конкурентоспроможного 

сільськогосподарського (промислового) садівництва у ринкових умовах. 

Здійснення сільськогосподарського (промислового) садівництва у 

товарному сільськогосподарському виробництві потребує вирішення 

комплексу організаційних, земельних, майнових, виробничих, фінансових і 

правових питань, оскільки для її вирощування, заготівля, переробка, 

зберігання і реалізація передбачає використання землі, інших природних 

ресурсів, майна і коштів суб’єктів аграрного підприємництва. 

У чинному земельному законодавстві України відсутні правові норми, 

які б регламентували підстави, умови і порядок надання земельних ділянок 

суб’єктам аграрного виробництва для вирощування фруктових та ягідних 

багаторічних насаджень. У нормах аграрного і господарського законодавства 

України також відсутні нормативні положення, які б регулювали суспільні 

відносини з виробництва, переробки, зберігання і реалізації продукції 

садівництва. 

У цьому зв’язку постає питання щодо того, які землі можуть бути 

відведені для закладання багаторічних насаджень суб’єктами аграрного 

підприємництва. Враховуючи, що земельному законодавстві про це нічого не 

сказано, можна припустити, що багаторічні насадження можуть 

культивуватися на землях сільськогосподарського призначення. 
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Пояснюється це тим, що в Україні сільськогосподарські угіддя, які 

використовується під штучно створені древо-кущові або трав’янисті 

багаторічні насадження, призначені для отримання врожаю плодово-ягідної, 

продукції, охоплюються поняттям «багаторічні сільськогосподарські 

насадження». До багаторічних сільськогосподарських насаджень 

відносяться: сади, ягідники, хмільники, виноградники, плодові розплідники, 

плантації [26]. 

Згідно Земельного кодексу України, багаторічні насадження входять до 

складу категорії земель сільськогосподарського призначення і визнаються 

законом як особливо цінні землі з відповідним правовим режимом щодо їх 

використання і охорони. 

Такий правовий режим земель сільськогосподарського призначення 

спрямований на виконання двох головних завдань: забезпечення  родючості 

ґрунтів, запобігання зменшенню площ сільськогосподарських угідь, також 

сюди відносяться заходи щодо збереження і підвищення родючості ґрунтів, 

захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення тощо.  

Це означає, що особливій правовій охороні мають підлягати не лише 

земельні ділянки, а й багаторічні насадження, оскільки у чинному 

земельному, аграрному, законодавстві ці питання не врегульовані належним 

чином. Тому багаторічні насадження на землях сільськогосподарського 

призначення підлягають правовій охороні так само, як і ґрунти. 

У цьому зв’язку варто зазначити, що у чинному земельному 

законодавстві України не закріплений суб’єктний склад осіб, які можуть 

займатись сільськогосподарським садівництвом, а також не визначено 

категорії і склад земель, які можуть надаватись у користування чи 

відчужуватись у власність для закладення фруктових та ягідних багаторічних 

насаджень. Як показує практика, ягідництвом та садівництвом займаються 

сільськогосподарські товариства різних форм власності та господарювання і 

використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення з 
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цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та для ведення фермерського господарства. 

Досліджуючи правове регулювання використання земель 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, Г.М. Беженар зазначає, що за умов 

проведення земельної та аграрної реформ землі сільськогосподарського 

призначення набули нових правових ознак, їхній правовий режим став 

значно багатшим, змінилися його юридичні акценти, а саме: по-перше, ці 

землі стали не лише об'єктом вкладення праці (переважно колективної на 

землях, що монопольно належали державі), а й капіталу, через те, що 

виникли різноманітні форми власності на них, у тому числі, приватна 

власність; по-друге, ці землі вперше було включено у сферу підприємництва, 

тобто діяльність, що безпосередньо пов'язана з цілеспрямованим одержанням 

прибутку [175]. При цьому автор не дає відповіді на питання щодо 

можливості закладення багаторічних насаджень на землях 

сільськогосподарського призначення для ведення сільськогосподарського 

садівництва у промислових масштабах. 

Створенню ягідника чи саду передує підготовка необхідної земельної 

ділянки. Як було зазначено раніш, зазвичай для садівництва мають 

використовуватись земельні ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва або ж для ведення фермерського 

господарства. У подальшому на основі відповідного проекту землеустрою 

така ділянка може бути переведена у земельну ділянку, зайняту 

багаторічними насадженнями, тобто в інший вид функціонального 

використання сільськогосподарських угідь. При цьому цільове призначення 

земельної ділянки залишається незмінним. 

Досліджуючи співвідношення категорій «цільове призначення» та 

«цільове використання» земельної ділянки В. Уркевич та О. Браніцький 

зазначають, що при зміні цільового використання земельної ділянки 
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відбувається те, що земельна ділянка, залишаючись в одній і тій самій 

категорії землі (наприклад, землі сільськогосподарського призначення), 

змінить лише своє функціональне використання. Наприклад, із земельної 

ділянки, призначеної для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, її цільове використання зміниться на земельну ділянку, 

призначену для ведення особистого селянського господарства. Очевидно, що 

на названу земельну ділянку й надалі поширюватиметься правовий режим 

земель сільськогосподарського призначення [231, с. 92]. Такий висновок 

підтверджується змістом Класифікації видів цільового призначення земель. 

Так, відповідно до його положень, землі сільськогосподарського призначення 

поділяються на землі:для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва; для ведення фермерського господарства; для ведення 

особистого селянського господарства; для ведення підсобного сільського 

господарства; для індивідуального садівництва; для колективного 

садівництва; для городництва; для сінокосіння та випасання худоби; для 

дослідних і навчальних цілей; для пропаганди передового досвіду ведення 

сільського господарства; для надання послуг у сільському господарстві; для 

розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції; 

для іншого сільськогосподарського призначення; для збереження та 

використання земель природно заповідного фонду [179]. 

Отже, при зміні цільового використання земельної ділянки в межах 

земель сільськогосподарського призначення, зміна її цільового призначення 

не відбувається; вона продовжує перебувати у складі земель 

сільськогосподарського призначення. Висловлена позиція знаходить своє 

підтвердження й у правозастосовній діяльності. Так, у березні 2008 р. 

позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до Васильківської 

районної державної адміністрації Київської області, в якому просив визнати 

протиправною відмову відповідача у задоволенні заяви щодо зміни 

функціонального використання земельної ділянки для ведення товарного 
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сільськогосподарського виробництва на ведення особистого селянського 

господарства та покладення на відповідача зобов’язання розглянути заяву та 

прийняти рішення про зміну цільового використання земельної ділянки,яка 

належить йому на праві власності та розташована на території Митницької 

сільської ради Васильківського району Київської області. Позовні вимоги 

обґрунтовувалися тим, що відповідач неправомірно відмовив у зміні 

функціонального використання земельної ділянки, оскільки зміна 

використання не призводить до зміни її цільового призначення і земельна 

ділянка залишається такою,що належить до земель сільськогосподарського 

призначення. Постановою Васильківського міськрайонного суду Київської 

області від 15.04.2008 р. позов було задоволено. Постановою Київського 

апеляційного адміністративного суду від 10.08.2010 р. апеляційна скарга 

Васильківського міжрайонного прокурора задоволена, постанова суду першої 

інстанції була скасована й ухвалено нове рішення про відмову в задоволенні 

позову. Вищий адміністративний суд України по справі 08.12.2010 р. 

скасував постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 

10.08.2010 р. та залишив у силі постанову Васильківського міськрайонного 

суду Київської області від 15.04.2008 р. [239]. Тим самим Вищий 

адміністративний суд України підтвердив можливість зміни функціонального 

(тобто цільового) використання земельної ділянки в межах однієї категорії 

земель [231, с. 93]. 

Віднедавна в Земельному кодексі України з’явилась норма, яка 

передбачає, що земельні ділянки, які призначені для ведення особистого 

селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування 

юридичним особам України і використовуватися ними для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни 

цільового призначення цих земельних ділянок.  

Тому можна припустити, що для закладання багаторічних насаджень з 

метою ведення сільськогосподарського садівництва, суб’єкти 
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господарювання можуть використовувати землі сільськогосподарського 

призначення із наступними видами цільового використання: для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення фермерського 

господарства, для ведення особистого селянського господарства, без 

наступного їхнього переведення у склад угідь під назвою «багаторічні 

насадження». У цьому зв’язку вбачається за доцільне у ЗК України 

передбачити, що для ведення сільськогосподарського садівництва надаються 

земельні ділянки подібно до того, як це зроблено для індивідуального і 

колективного садівництва, а саме закріпити сільськогосподарське 

(промислове) садівництво як окремий вид функціонального використання 

земель сільськогосподарського призначення. 

Враховуючи агротехнологічні процеси вирощування плодово-ягідної 

продукції, здійснення сільськогосподарського (промислового) садівництва 

може здійснюватися не тільки на землях сільськогосподарського 

призначення. Зокрема, вирощування лохини садової потребує кислого 

ґрунту. Для звичайних у нас, нейтральних ґрунтів необхідно додаткове 

підкислення. Рихлість і хороша повітропроникність ґрунту забезпечать 

харчування коренів і безперешкодний доступ вологи.  

Існують два способи посадки саджанців: в колодязі і на гребінь. У 

першому випадку викопують ями глибиною до 40 см і шириною 60-150 см. 

Якщо ґрунт субпіщаний, достатньо буде 60-80см завширшки, при важких 

ґрунтах величина повинна становити до 1,5 м. Іноді на стінки застеляють 

поліетиленову плівку і засипають колодязі сумішшю описаної раніше. При 

висаджуванні на гребінь виймається ґрунт на глибину 10 см. В траншею 

шириною 1-1,2 м засипають субстрат у вигляді горбка або гребеня. Зверху 

висаджують кущ малини і поливають водою [201]. 

В обох випадках, враховуючи українські нейтральні ґрунти, необхідно 

створити спеціальне середовище,що виключає необхідність використання 

саме земель сільськогосподарського призначення.  
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Також існує спосіб посадки лохини в контейнерах. Ця система 

виробництва застосовується там, - де немає ґрунту, придатного для 

вирощування лохини в ґрунті. Вирощування лохини в контейнерах має на 

увазі і великі інвестиції (необхідна установка системи поливу та добрива, 

шпалера для рослин), а також потребу в придбанні знань з вирощування 

лохини за такою технологією. Як правило, пересаджують у контейнери 

місткістю 15-20л., які будуть здатні рости в них протягом найближчих двох-

трьох років. Після закінчення цього терміну ви повинні пересадити їх в 50-

60-літрові контейнери [145]. В такому випаду земля для вирощування лохини 

необхідна тільки як просторовий базис, і не потребує використання якоїсь 

спеціальної (окремої) категорії земель. 

Також до об’єктів можна віднести набуті у встановленому законом 

порядку несільськогосподарські угіддя під господарськими будівлями і 

дворами. 

Одним з складових елементів в структурі аграрних правовідносин у 

сфері сільськогосподарського садівництва, без якого не може відбуватись 

виробництво плодово-ягідної продукції,є багаторічні насадження як 

біологічна основа здійснення сільськогосподарського садівництва. 

Проблема встановлення правової природи такого об’єкта, як 

багаторічне насадження, пов’язана з невизначеністю на законодавчому рівні 

відповідного поняття, яке має багатогранну специфіку. З точки зору 

земельних відносин за п. 27 ГОСТ 26640-85 «Землі. Терміни та визначення», 

який затверджено постановою Державного комітету СРСР із стандартів від 

28 жовтня 1985 р. №3453, багаторічне сільськогосподарське насадження 

тлумачиться як сільськогосподарське угіддя, що використовується під 

штучно створені деревні, кущові або трав’янисті багаторічні насадження, 

призначені для отримання врожаю плодово-ягідної та лікарської продукції, а 

також для декоративного оформлення територій. До багаторічних 

сільськогосподарських насаджень належить сад, виноградник, ягідник, 
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плодовий розплідник та ін. Відповідно до ч. 2 ст. 79 Земельного кодексу 

України та ч. 3 ст. 373 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року 

регламентується єдність земельних ділянок та розміщених на них водних 

об’єктів, лісів та багаторічних насаджень.  

Водночас відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку 

бюджетних установ, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 

за № 611 від 26.06.2013 року багаторічні насадження розглядаються як 

основні засоби виробництва поряд із земельними ділянками, які 

обліковуються на окремих субрахунках (101 «Земельні ділянки»; 108 

«Багаторічні насадження»). 

В науці аграрного і земельного права, а також у застосуванні 

земельного законодавства немає єдності щодо того,чи можна розглядати 

багаторічні насадження самостійним об’єктом правовідносин чи у складі 

земельної ділянки.  

Проаналізувавши різні наукові підходи до співвідношення 

багаторічних насаджень як довголітніх культур із земельними ділянками, де 

вони розташовані, Я.О. Самсонова, вважає, що такі рослини за чинним 

законодавством України слід розглядати складовою частиною відповідної 

земельної ділянки як головної речі в силу їх фізичної та юридичної 

неподільності, що слідують принципу їх «єдиної долі». Виходячи з цього, з 

метою уникнення непорозумінь, які виникають в практичній діяльності при 

укладенні правочинів, поняття багаторічних насаджень та їх класифікацію 

слід визначити і закріпити на законодавчому рівні [193, с. 298-299]. 

При дослідженні правової охорони сільськогосподарських угідь, 

зайнятих багаторічними насадженнями О.Я. Костецька висловлює думку про 

те, що власне багаторічними насадженнями необхідно вважати 

сільськогосподарського призначення культури тривалого циклу 

вирощування, які відновлюються в процесі взаємодії людини і природи, 

виконують екологічні функції та виступають об’єктом господарського 
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використання і правової охорони, нерозривно пов’язані із землею, а також 

стан яких впливає на стан земельної ділянки. У складі багаторічних 

насаджень, окрім одиночних сільськогосподарських рослин та насаджень, 

самостійне місце посідає порівняно велика сукупність таких рослин та 

насаджень, яка являє собою частину агроландшафту та займає певну площу 

сільськогосподарських угідь. Ця сукупність має бути юридично оформлена, 

тобто визнана садом, виноградником, ягідником та ін. у встановленому 

законодавством порядку. Також автор досліджує правовий зв’язок 

багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення із земельною 

ділянкою, на якій вони ростуть, та вказує, що такі насадження мають 

визнаватися приналежністю цієї ділянки [100, с. 7]. 

Виходячи із розуміння багаторічних насаджень як багатолітніх рослин, 

слід зауважити, що їх природний зв'язок із землею як єдиного цілого об’єкта 

не підлягає сумніву. Водночас у правовому значенні не завжди можна 

стверджувати, аналізуючи чинне законодавство, про органічне поєднання 

правової долі землі і багаторічних плодових насаджень. 

Зокрема, Міністерство аграрної політики України у Листі від 

04.03.2005 р. № 37-17-2-16/2570 зазначає, що громадяни, власники земельних 

часток (паїв) відповідно до нормативно-правових актів набули права 

власності на земельні ділянки, що знаходяться під багаторічними 

насадженнями, як на сільськогосподарські угіддя, проте не отримали права 

власності на майно – багаторічні насадження. Самостійне використання 

земельної ділянки власником землі, де вже визначена така ділянка, приводить 

до порушення права власності на майно (насадження). У свою чергу, зміна 

власника майна (насадження), наприклад, продажу державної власності, не 

призводить до припинення права власності на землю [116]. 

Проте згідно ч. 4 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не підлягають державній 

реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, рослини, а 
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також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, 

розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх 

знецінення та зміни призначення.  

До 2014 року в Наказі Міністерства юстиції України від 14.04.2009 N 

660/5 (Втратив чинність) «Про затвердження Методичних рекомендацій 

стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на земельних 

ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації», було 

вказано, що основним критерієм віднесення майна до об'єктів нерухомості є 

втрата його якісних і функціональних характеристик при переміщенні в інше 

місце. Переміщення в інше місце такого об'єкту, як наприклад, виноградний 

кущ, можливе без втрати його якостей [116]. 

Твердження про те, що переміщення виноградного куща без втрати 

його якостей є сумнівним. Варто зауважити, що у сільськогосподарському 

садівництві здебільшого вирощуються деревні, а не кущові багаторічні 

насадження, тому спробуємо з’ясувати, можливість переміщення деревних 

багаторічних насаджень без втрати якісних властивостей. 

Як зазначається у спеціальній літературі, пересадка дорослих дерев є 

досить складною і трудомісткою справою. Вона ускладняється об’ємом 

ручних земляних робіт і великими фінансовими затратами. В перші два роки 

після посадки дерев цвіт варто зривати, щоб сприяти загоєнню ран та 

посилити приріст. Пересаджені дерева при високій агротехніці зазвичай 

приживаються протягом двох років і на третій рік починають давати 

товарний врожай плодів. З 10-15 річної яблуні на 3 -4-й рік можна отримати 

15-40 кг плодів [145, с. 57-58]. 

Перш ніж визначитись з можливістю пересадження саду без втрати 

якісних властивостей, варто зазначити, що сільськогосподарське садівництво 

здійснюється з метою отримання прибутку, тому, варто виходити не тільки із 

критерію втрати якісних властивостей, а й економічної доцільності таких дій.  
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Відтак, пересадження дерев є фізично можливим, але при цьому сад не буде 

плодоносити мінімум чотири роки, що означає втрату фінансового доходу 

суб’єкта сільськогосподарського садівництва. Також при пересадці дерев 

необхідно здійснити демонтаж шпалерної системи, та системи краплинного 

зрошення, яка знаходиться під землею, що є не менш трудомістким і 

фінансово затратним процесом. Закладення 1 га сучасного, інтенсивного 

саду, вартуватиме від 300 до 500 тис. грн. [190]. 

Тому, якщо підсумувати вартість всіх процесів, які необхідно здійснити 

для пересадження саду, отримаємо результат, що за витрачені кошти на 

пересадку, доцільніше закласти новий сад.  

Питання щодо визнання багаторічних насаджень окремим об’єктом 

права власності неодноразово ставали предметом судових спорів. Крапку з 

цього питання поставив Верховний Суд України, який Постановою від 25 

лютого 2015 року № 6-14цс15 постановив, що багаторічні насадження не 

можуть розглядатись як окремий об’єкт права власності без земельної 

ділянки, на якій вони розташовані [158].  

Водночас не можна однозначно погодитись з такою правовою позицією 

Верховного Суду України, оскільки у практиці використання земель 

сільськогосподарського призначення з розташованими на них багаторічними 

плодовими насадженнями виникають ситуації, коли багаторічні насадження 

закладаються на орендованих землях, а згодом договір оренди землі з тих чи 

інших причин розривається, і в такому випадку постає питання про 

юридичну долю багаторічних насаджень, (саду) які є власністю орендаря 

земельної ділянки. 

Як уже відзначалася, правовий зв'язок багаторічних насаджень із 

землею як єдиного цілісного об’єкта є безспірним. Проте це не означає, що 

правовий режим земель та багаторічних насаджень має бути однаковим 

завжди в усіх суспільних відносинах, які виникають з приводу земель та 

багаторічних плодових насаджень. 
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Аналіз норм чинного земельного законодавства, судової практики 

вирішення земельно-майнових спорів щодо земельних ділянок з 

багаторічними садами дозволяє стверджувати, що за певних обставин 

юридичну долю багаторічних насаджень не завжди доцільно поєднувати з 

правовим режимом земель сільськогосподарського призначення. Тому 

вбачається за доцільне законодавчо закріпити положення, за якими визнавати 

багаторічні насадження окремим об’єктом цивільних прав, що дозволить 

захистити конституційне право фізичних і юридичних осіб на володіння, 

користування та розпорядження багаторічними насадженнями як окремими 

об’єктами права приватної власності. 

В структурі аграрних правовідносин у сфері сільськогосподарського 

садівництва одним з важливих об’єктів є водні ресурси як (життєво 

необхідна речовина для всіх живих організмів). Адже забезпечення 

довговічності та продуктивності дерев та саду в цілому, особливо в районах 

недостатнього і нерегулярного зволоження потребує зрошення, оскільки 

нормальний ріст та розвиток рослин забезпечується при рівномірній 

впродовж вегетації оптимальній вологості ґрунту – 70-80 % найменшої 

вологоємкості [23].  

За таких агротехнологічних умов очевидною є потреба у використанні 

об’єктів водного фонду або підземних вод для поливу садів, що зобов’язує 

власників землі і землекористувачів вирішувати також питання набуття і 

реалізації суб’єктивних прав на спеціальне водокористування відповідно до 

вимог водного та іншого природоресурсного законодавства України. 

Відповідно до ч. 2 ст. 48 Водного кодексу України, спеціальне 

водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами 

насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для 

господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, та 

інших потреб.  
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Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі 

дозволу. У дозволах на спеціальне водокористування встановлюються 

гранично можливі об’єми забору води. Тому водні ресурси необхідно 

розглядати як один з об’єктів здійснення сільськогосподарського 

садівництва.  

Окрім земель та водних об’єктів здійснення сільськогосподарського 

(промислового) садівництва передбачає використання також будівель, 

споруд, іншого нерухомого і рухомого майна. Наприклад, за законом «Про 

фермерське господарство» до складу майна фермерського господарства 

(складеного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, 

матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в 

результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на 

підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та 

іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також 

інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові 

кошти, які передаються членами фермерського господарства до його 

складеного капіталу. 

Наведений перелік майна та майнових прав фермерських господарств є 

прийнятним для визначення майнових об’єктів сільськогосподарського 

(промислового) садівництва. При цьому вбачається, що до цього переліку 

майнових об’єктів аграрних правовідносин у сфері сільськогосподарського 

садівництва можуть бути додані й інші матеріальні цінності, які 

використовуються у садівництві. 

Агротехнологічний процес створення саду передбачає наявність 

шпалерної системи, системи краплинного зрошення, захисної сітки яка 

захищає від граду та сонячних променів. Для зберігання вирощеної продукції 

необхідна наявність спеціальних холодильних камер із регульованим газовим 

середовищем, а також сортувальні та пакувальні лінії вирощеної продукції.  
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Також до об’єктів сільськогосподарського садівництва необхідно 

віднести працю і знання фізичних осіб – членів і найманих працівників. 

Використання праці у садівництві породжує виникнення, зміну і припинення 

аграрно-трудових правовідносин, які потребують правового регулювання як 

нормами аграрного, так і трудового законодавства. При цьому варто 

зазначити, що в сучасній теорії аграрного права питання щодо особливостей 

правового регулювання аграрно-трудових відносин у сфері 

сільськогосподарського виробництва залишають не дослідженими. 

Підсумовуючі розглянуті науково-теоретичні і практичні аспекти 

об’єктного складу у аграрних правовідносинах у сфері 

сільськогосподарського садівництва можна стверджувати, що здійснення 

суб’єктивного права на ведення сільськогосподарського садівництва 

передбачає використання земель як сільськогосподарського призначення, так 

і інших категорій земель, а також водних об’єктів, об’єктів інженерної 

інфраструктури, рухомого і нерухомого майна, людської праці, внаслідок 

чого виникають аграрно-земельні, аграрно-водні, аграрно-майнові, аграрно-

трудові та інші суспільні відносини, які потребують правового регулювання 

нормами спеціального закону «Про сільськогосподарське садівництво в 

Україні». 

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. 
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2.3. Суб’єкти сільськогосподарського садівництва. 

 

В структурі аграрних правовідносин, що виникають, змінюються і 

припиняються у сфері сільськогосподарського (промислового) садівництва, 

самостійними елементами є суб’єкти, які займаються виробництвом, 

переробкою, реалізацією плодово-ягідної продукції на аграрних ринках 

України та інших держав. 

В загальній теорії права суб’єкти визначаються як учасники правових 

відносин, які мають суб’єктивні права та виконують юридичні обов’язки [46 

с. 192]. В інших джерелах суб’єкт правовідносин визначається як учасник 

суспільних відносин, який виступає як носій юридичних прав і обов’язків [47 

с. 338]. Суб’єктів правовідносин поділяють на індивідуальні чи колективні, 

які використовують свою правосуб’єктність у конкретних правовідносинах, 

виступаючи реалізаторами суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, 

повноважень і юридичної відповідальності.  

До індивідуальних суб’єктів (фізичні особи) відносяться: громадяни, 

тобто індивіди, що мають громадянство даної країни; іноземні громадяни; 

особи без громадянства (апатриди); особи з подвійним громадянством 

(біпатриди).  

До колективних суб’єктів (юридичні особи) відносяться: державні 

органи, організації, установи, підприємства; органи місцевого 

самоврядування; комерційні організації (акціонерні товариства, приватні 

форми тощо – вітчизняні, іноземні, міжнародні); громадські об’єднання 

(партії, профспілкові організації тощо). 

Для позначення суб’єкта в цивільному праві існує поняття «особа» – 

фізична і юридична особа. Саме особа набуває правоздатності і дієздатності , 

внаслідок чого стає суб’єктом правовідносин [242 c. 64].  

Термін особа – це родове поняття суб’єктів цивільного права, який 

включає фізичних і юридичних осіб. Фізична особа – це людина як учасник 
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цивільних відносин. Поняття фізична особа включає наступні категорії 

суб’єктів: громадянин України; іноземець; особа без громадянства [84 c. 49]. 

Юридична особа, відповідно до ст. 80 ЦК України – це організація створена і 

зареєстрована в установленому законом порядку. Для того, щоб та чи інша 

організація могла бути учасником цивільного обігу, тобто могла набувати 

цивільних прав та обов'язків, захищати свої права, вона повинна бути 

визнана суб'єктом цивільного права – юридичною особою [84 с. 58]. 

Поняття суб’єкта господарського права обґрунтоване теорією 

господарського права, яка виходить з того, що суб’єктами господарського 

права є учасники господарських відносин згідно з ст. 2 ГК учасниками 

відносин у сфері господарювання є: а) суб’єкти господарювання, б) 

споживачі, в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

наділені господарською компетенцією, г) громадяни, громадські та інші 

організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи 

здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі 

відносин власності. Таким чином, усіх вищезазначених суб’єктів можна 

розглядати як суб’єктів господарського права.  

Найбільшу i найважливішу для господарської діяльності групу 

суб’єктів господарського права складають суб’єкти господарювання [253 с. 

100].  

У цьому зв’язку О. М. Вінник доходить висновку, що не всі категорії 

осіб, перелічені в ст. 2 Кодексу, є суб’єктами господарських правовідносин 

(господарського права). Такими суб’єктами є лише ті учасники відносин у 

сфері господарювання, яким притаманна сукупність необхідних для цього 

ознак (рис), а саме: безпосереднє здійснення господарської діяльності або 

керівництво нею; створення (набуття статусу суб’єкта господарських 

відносин) у встановленому законом порядку; наявність майна, необхідного 

для здійснення господарської діяльності чи керівництва нею; наявність 

господарської правосуб’єктності [252, c. 60–61]. Поряд із цим В. С. Щербина 
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констатує, що є всі підстави розглядати терміни «суб’єкти господарського 

права» і «учасники господарських відносин» як тотожні [252, c. 9]. 

В теорії аграрного права суб’єктами вважаються виробники 

сільськогосподарської продукції, що володіють відособленим майном, 

наділені спеціальною правоздатністю і дієздатністю (правосуб’єктністю), 

господарська діяльність яких здійснюється при використанні землі як 

основного засобу виробництва для забезпечення населення міста і села 

необхідними продуктами харчування, сировиною і продовольством 

рослинного та тваринного походження [1 с. 48-49]. 

В теорії аграрного права до суб’єктів аграрних правовідносин відносять 

також органи державної влади, до компетенції яких належить регулювання 

сільського господарства в Україні, юридичні особи всіх форм власності, 

громадяни (іноземні громадяни) та особи без громадянства, що 

господарюють на землі, а також займаються виробництвом, переробкою, 

реалізацією сільськогосподарської продукції та обслуговування 

сільськогосподарських товаровиробників.  

В структурі суб’єктів аграрного права в теорії аграрного права 

вирізняють суб’єктів організаційно-господарських повноважень у сфері 

управління господарською діяльністю та суб’єктів господарювання. До 

першої групи належать органи державної влади та місцевого 

самоврядування, які безпосередньо або опосередковано здійснюють 

управлінські та організаційно-господарські функції в аграрному секторі 

економіки України. Друга група представлена суб’єктами аграрного 

господарювання, тобто аграрними формуваннями всіх форм власності та 

громадянами-підприємцями, які безпосередньо вирощують і виробляють 

сільськогосподарську продукцію (сільськогосподарські товаровиробники), 

юридичними особами та підприємцями, що забезпечують діяльність 

сільськогосподарських товаровиробників, а також різними фінансово-
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кредитними, страховими та посередницькими структурами, які надають свої 

послуги сільськогосподарським товаровиробникам. [2, с. 94].  

Зокрема, В.Ю. Уркевич пропонує поділяти суб’єктів аграрних 

правовідносин на приватних осіб і публічні органи, юридичні особи 

публічного права. До першої групи, на думку вченого, належать 

сільськогосподарські підприємства (за винятком державних і комунальних), 

їх члени і наймані працівники, а також суб’єкти господарювання 

несільськогосподарського профілю, до другої – органи державної влади й 

органи місцевого самоврядування, державні й комунальні (у тому числі 

сільськогосподарські) підприємства [237 с. 13]. 

У науці аграрного права суб’єкти аграрного права поділяються також 

на фізичних і юридичних осіб, до яких належать члени особистих селянських 

господарств, автори селекційних досягнень (сорту рослин чи породи тварин), 

суб'єкти насінництва і розсадництва, садівництва, бджолярі-пасічники 

тощо[128 c. 77].  

Юридичними особами як суб'єктами аграрного права є 

сільськогосподарські підприємства, організації й установи. Крім 

сільськогосподарських підприємств, які безпосередньо здійснюють 

виробництво, переробку й реалізацію сільськогосподарської продукції, 

суб'єктами аграрного права є організації та установи, які здійснюють функції 

організаційно-управлінського та матеріально-технічного забезпечення 

аграрної політики [128 c. 77]. Також до юридичних осіб суб’єктів аграрного 

права варто віднести державні сільськогосподарські підприємства, основним 

видом діяльності яких є виробництво товарної сільськогосподарської 

продукції рослинного і тваринного походження [118 с. 7]. 

Досліджуючи суб’єктний склад у аграрних правовідносинах, 

Єрмоленко В.М.,до таких суб’єктів відносить приватні сільськогосподарські 

підприємства; фермерські господарства; сільськогосподарські виробничі 
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кооперативи; сільськогосподарські товариства; приватно-орендні 

підприємства [41].  

Розглядаючи проблеми правового статусу сільськогосподарських 

товаровиробників, В.В. Янчук зазначав, що поняття «суб’єкт господарювання 

(господарюючий суб’єкт)» має інтерпретуватися як похідне від поняття 

«суб’єкт права», «суб’єкт господарювання». Саме як суб’єкт аграрного права 

та чи інша особа (маючи загальну правоздатність) уже в силу своєї 

спеціальної правоздатності наділений правом бути господарюючим на землі 

суб’єктом, учасником саме аграрних ринкових суспільних відносин [123, с. 

91]. 

Досліджуючи суб’єктів права на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва С.І. Марченко відзначає, що 

необхідною умовою участі в правовідносинах, в тому числі і в сфері 

товарного сільськогосподарського виробництва, є наявність правового 

статусу, до складу якого входить правосуб’єктність, тобто можливість 

виступати в якості суб’єкта прав і обов’язків в різних сферах суспільних 

відносин і безпосередньо права та обов’язки в реальних відносинах [123, с. 

92].  

Наведені вище науково-теоретичні підходи до розуміння суб’єктів у 

структурі аграрних правовідносин дозволяє стверджувати, що зроблені у 

сучасній теорії аграрного права висновки щодо поняття, правового 

становища, класифікації суб’єктів аграрних правовідносин становлять 

теоретичну основу для визначення суб’єктного складу, а також особливостей 

правового становища таких суб’єктів у аграрних правовідносинах, що 

виникають, змінюються і припиняються у зв’язку із здійсненням фізичними і 

юридичними особами права на ведення сільськогосподарського садівництва, 

а також забезпечення державою заходів з підтримки розвитку садівництва в 

Україні. 
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У 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. В теорії аграрного права також 

не знаходимо відповіді на те, кого слід вважати суб’єктами товарного 

сільськогосподарського садівництва. 

Досліджуючи правове становище суб’єктів товарного 

сільськогосподарського виробництва, С.І. Марченко зазначає, що одним з 

юридичних фактів виникнення правовідносин у сфері товарного 

сільськогосподарського виробництва є юридичний склад, який утворює 

державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта 

підприємництва, закріплення в статуті господарюючого суб’єкта – 

юридичної особи положення про те, що основним видом діяльності є ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, набуття господарюючим 

суб’єктом земельної ділянки на праві власності або користування, а також 

отримання необхідних дозвільних документів на провадження окремих видів 

сільськогосподарської діяльності в залежності від обраної спеціалізації [123, 

c. 68-70 ]. 

Як бачимо, правове становище суб’єктів аграрних правовідносин 

поєднується з веденням товарного сільськогосподарського виробництва на 

відведених у встановленому законом порядку земельних ділянках з 

відповідним правовим титулом. Водночас для визнання 

сільськогосподарського підприємства чи фермерського господарства 

суб’єктом сільськогосподарського садівництва недостатньо буде встановити 

лише той факт, що особа має у власності чи користуванні земельні ділянки. 

Важливо у цьому зв’язку встановити факт наявності на земельні ділянці 
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плодових багаторічних насаджень чи факту закладення саду на земельній 

ділянці подібно до того, як це передбачено для визначення правового 

становища суб’єктів у галузі виноградарства. 

Відповідно до Закону України «Про виноград та виноградне вино» [49] 

суб’єктами виноградарства можуть бути будь-які сільськогосподарські 

товаровиробники незалежно від форм власності та організаційно-правової 

форми господарювання. Однією з умов зайняття виноградарством є наявність 

у суб’єкта господарювання виноградника на праві власності чи оренди [177, 

с. 120]. Згідно ст. 1 названого закону виноградниками визнаються промислові 

насадження винограду для виноробства площею понад 0,5 гектара. Після 

набуття такого статусу, чинне законодавство покладає низку обов’язків на 

суб’єктів виноградарства, а також визначає особливості опорядження 

виноградників.  

Виходячи з того, що сільськогосподарське садівництво є різновидом 

товарного сільськогосподарського виробництва, такий вид виробничо-

господарської діяльності необхідно розглядати як законодавчо забезпечену 

можливість юридичних і фізичних осіб набути у встановленому законом 

порядку на відповідному правовому титулі земельну ділянку/земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення за функціональним 

використанням - для ведення сільськогосподарського садівництва з метою 

здійснення підприємницької виробничо-господарської діяльності з 

використанням, у разі потреби, водних об’єктів, майнових, фінансових, 

інноваційних, інвестиційних, трудових та інших ресурсів у сфері 

виробництва, переробки, зберігання і реалізації якісної, безпечної, плодово-

ягідної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Тому вбачається за доцільне визнавати суб’єктами 

сільськогосподарського (промислового) садівництва тих суб’єктів аграрного 

підприємництва, які відповідають таким вимогам: 
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- здійснили державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – 

суб’єкта підприємництва; 

- набули земельну ділянку на праві власності або користування з 

можливістю закладати багаторічні насадження; 

- мають намір споруджувати системи краплинного зрошення, шпалерної 

системи та здійснити закладення власне самих багаторічних насаджень. 

Відтак 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 земельні ділянки для ведення 

сільськогосподарського садівництва, а також сформували на таких земельних 

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

Оскільки суб'єкти сільськогосподарського садівництва вирізняються 

між собою особливостями свого правового становища, то їх можна 

класифікувати на види за тими чи іншими критеріями. В теорії аграрного 

права правове становище суб’єктів аграрних правовідносин вирізняється за 

різними критеріями. Зокрема, С.І. Марченко суб’єктів товарного 

сільськогосподарського виробництва поділяє на дві групи: перша - це 

юридичні та фізичні особи, для яких товарне сільськогосподарське 

виробництво є основним видом діяльності, тобто сільськогосподарські 

підприємства та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності; друга 

– це суб’єкти, для яких товарне сільськогосподарське виробництво є 

другорядним або допоміжним видом діяльності, тобто особи, які ведуть 

особисте селянське господарство, сільськогосподарські науково-дослідні 

установи та навчальні заклади, підсобні сільські господарства 

несільськогосподарських підприємств, установ, організацій, релігійних 

організацій, об’єднань громадян, військових частин тощо [123, с. 73]. 

Вбачається, що застосування такого критерію, як основний чи другорядний 
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вид діяльності сільськогосподарського товаровиробника може бути 

прийнятний і до класифікації суб’єктів сільськогосподарського садівництва. 

На думку автора, суб’єктів сільськогосподарського садівництва теж 

доцільно поділити на дві групи. Перша група - це фізичні та юридичні особи, 

для яких вирощування плодово-ягідної продукції (промислове садівництво) є 

основним видом діяльності, тобто сільськогосподарські підприємства різних 

організаційно-правових форм, фермерські господарства, та фізичні особи – 

суб’єкти підприємницької діяльності. До другої групи належать фізичні і 

юридичні особи, які сприяють здійсненню сільськогосподарського 

(промислового) садівництва, а саме: сільськогосподарські обслуговуючі 

кооперативи, які створюються для організації обслуговування, спрямованого 

на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під 

час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх 

економічних інтересів, а також сільськогосподарські дорадники задля 

підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового 

ведення господарства суб'єктів господарювання. 

При цьому не можуть відноситись до суб’єктів сільськогосподарського 

(промислового) садівництва особи, які здійснюють свою діяльність без 

створення юридичної особи та особи, які здійснюють індивідуальне та 

колективне садівництво у контексті змісту норми ст. 35 ЗК України. 

Виробництвом плодів і ягід в Україні займаються різні категорії 

господарств, основними серед яких є великі господарства, зокрема 

недержавні сільськогосподарські підприємства, акціонерні товариства, 

спеціалізовані державні сільськогосподарські підприємства, а також 

фермерські господарства, сімейні фермерські господарства, дрібні 

садівницькі товариства. 

Більшість садівницьких і виноградарських господарств у процесі 

роздержавлення і приватизації майна змінила форму власності, 

перетворились у колективні сільськогосподарські підприємства (79%) і 
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відкриті акціонерні товариства (19%). У державній власності залишились 

здебільшого виноградарські та садівницькі радгоспи – заводи [141]. 

Серед основних важелів, які сприяють розвитку садівництва, 

підвищенню його ефективності в ринкових умовах провідне місце посідає 

формування багатоукладності та реформування сільськогосподарських 

підприємств у раціональні організаційно-правові структури [23]. 

В сучасних умовах здійснення сільськогосподарського (промислового) 

садівництва найбільш адаптованими до ринкових умов є господарські 

товариства засновані на приватній формі власності. Найпоширенішими 

організаційно-правовими формами господарювання у 

сільськогосподарському садівництві є наступні форми: товариство з 

обмеженою відповідальністю, приватні підприємства, акціонерні товариства 

та фермерські господарства. 

Всіх суб’єктів сільськогосподарського садівництва за формою 

організації можна поділити на три види:приватні (унітарні) підприємства 

(фермерські господарства, приватні підприємства); підприємства 

кооперативної форми (обслуговуючі кооперативи, споживчі кооперативи, 

сільськогосподарські кооперативи та сільськогосподарські обслуговуючі 

кооперативи); підприємства корпоративної форми, (товариства з обмеженою 

відповідальністю, приватні підприємства, фермерські господарства, публічні 

і приватні акціонерні товариства; 

Окремо слід зупинитись на такому суб’єкті сільськогосподарського 

(промислового) садівництва, як фермерське господарство, оскільки у 

Програмі розвитку садівництва до 2025 року саме фермерські господарства 

визнаються як одна з основних форм виробництва плодово-ягідної продукції. 

Порядок створення та діяльності фермерських господарств врегульований 

спеціальним нормативно-правовим актом аграрного права – Законом України 

«Про фермерські господарства». Відповідно до ст. 1 цього Закону, 

фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, 
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які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, 

здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на 

земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі 

в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного 

сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, 

відповідно до закону. 

Зокрема 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. Фермерське господарство, зареєстроване як юридична 

особа, діє на основі Статуту. У новій редакції норм ч. 5 ст. 1 закону 

передбачено, що фермерське господарство, зареєстроване як юридична 

особа, має статус сімейного фермерського господарства за умови, що в його 

підприємницькій діяльності використовується праця членів такого 

господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї, відповідно до ст. 3 

Сімейного кодексу України. Фермерське господарство без статусу юридичної 

особи організовується на основі діяльності фізичної особи підприємця і має 

статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці 

членів такого господарства, якими є виключно ФОП та члени його сім’ї, 

відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України. Головою сімейного 

фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї. 

Відтак, наведені вище 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. 

Очевидно, що законодавець впроваджує сімейні фермерські господарства, 
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пропонуючи їм самоорганізуватися на основі фізичної особи-підприємця, 

яким оформляється один із членів господарства [20]. 

Фермерське господарство є досить успішною формою здійснення 

сільськогосподарського садівництва. Як зазначав О.О. Погрібний, 

фермерське господарство – одна із перспективних організаційно-правових 

форм ведення сільського господарства, яка сприяє самостійності й 

зацікавленості виробника в кінцевих результатах роботи [4, с. 287]. Тому, на 

думку автора, фермерські господарства у різних формах їх створення, 

займатимуть велику частку серед всіх суб’єктів сільськогосподарського 

садівництва. 

Відповідно до Галузевої програми розвитку садівництва на період до 

2025 року, де відзначається, що основними виробниками плодів і ягід будуть 

фермерські господарства і приватні підприємства з площею насаджень 15-20 

га, які з метою ефективного використання техніки, виробничих споруд 

кооперуватимуться між собою. 

Пояснюється це тим, що з об’єктивних причин дрібні виробники, такі 

як фермерські господарства і приватні підприємства, не володіють 

достатніми фінансовими ресурсами, які необхідні для спорудження 

холодильних камер із регульованим газовим середовищем, придбання 

сортувальних ліній та переробних цехів, тощо. Тому створення виробничих, 

обслуговуючих та торгівельних об’єднань є запорукою ефективного 

використовування не тільки фінансових ресурсів. Саме кооперативи можуть 

вирішити питання просування продукції садівництва на внутрішньому та 

зовнішніх ринках [95].  

В Україні створені всі умови для розвитку кооперації в 

сільськогосподарського садівництві, зокрема прийнято Закон України «Про 

кооперацію» [61], та Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» 

[72]. Проте розвиток кооперативних відносин у сільськогосподарському 

садівництві відбувається надзвичайно повільно і залишається на досить 
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низькому рівні, що негативно впливає на виробництво плодово-ягідної 

продукції та її реалізації на аграрних ринках. 

В аграрному секторі народного господарства України серед 

господарюючих суб’єктів у сфері сільськогосподарського (промислового) 

садівництва варто відзначити сільськогосподарське підприємство як суб’єкт 

аграрних правовідносин, що самостійно розпоряджається і володіє 

відособленим майном, у комплексі якого основним засобом виробництва є 

природне тіло – земля, що використовується ним для виробництва 

садівницької продукції (предмету його діяльності), а також її переробки.  

Поняття сільськогосподарського підприємства сформульовано В.Ю. 

Уркевичем на основі таких критеріїв: якісний – основний вид діяльності 

(вирощування й переробка сільськогосподарської діяльності) і кількісний – 

обсяг такого основного виду діяльності має становити не менше 75 % від 

загального обсягу діяльності [238. с. 84]. 

Аграрні товариства з обмеженою відповідальністю є крупними та, як 

правило, багатопрофільними господарюючими суб’єктами. Вони отримують 

більші доходи, мають можливість купувати та впроваджувати найбільш 

сучасні технології, можуть зберігати й переробляти вироблену продукцію та 

реалізовувати її без посередників. Створення аграрних товариств з 

обмеженою відповідальністю дало можливість зберегти цілісність 

матеріально-технічної бази колишніх колективних сільськогосподарських 

підприємств [150, с. 210]. 

Перехідною формою аграрного господарювання, в тому числі у 

сільськогосподарському садівництві, є правовий статус так-званих приватно 

– орендних сільськогосподарських товариств, основним виробничим 

ресурсом яких є орендовані в селян земельні частки (пай) або земельні 

ділянки, а також орендовані у селян майнові паї, за які підприємство віддає 

істотну частину своїх доходів, у вигляді орендної плати. Ми погоджуємось із 

думкою П.Ф. Кулинича, що приватно – орендне підприємство не є окремим 
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видом юридичної особи, а сам термін «приватно – орендне підприємство», – 

це не юридичне а економічне поняття. Воно означає, що створена в процесі 

реструктуризації колективного сільськогосподарського підприємства 

юридична особа є: по-перше, не державною, а приватною, та по-друге, 

більшість використовуваних нею виробничих ресурсів – узяті в оренду. 

Отже, приватно-орендне підприємство може бути створене у вигляді будь-

якої юридичної особи [108, с. 320]. 

В сучасних умовах сільськогосподарського виробництва, в тому числі 

при здійснені сільськогосподарського садівництва, підприємства та 

організації різних організаційно-правових форм по факту є «приватно-

орендними» і здебільшого орендують земельні частки пай у селян. 

Земельний фонд підприємств, які займаються сільськогосподарським 

садівництвом, здебільшого сформований із орендованих земельних часток 

пай. 

У результаті реструктуризації й здійснення земельних перетворень у 

сільському господарстві України виникли принципово нові організаційно-

правові форми господарювання [127, с. 55]. Нові форми господарювання в 

аграрному секторі економіки набирають сили й за ними майбутнє на шляху 

збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, покращення її 

якості, забезпечення продовольчої безпеки [28, с. 50]. 

Так, відповідно до Галузевої програми розвитку садівництва на період 

до 2025 року, в галузі будуть функціонувати великі спеціалізовані 

підприємства з площами насаджень 500-600 га, створені в основному за 

рахунок залучення значних інвестицій [23]. 

Новою тенденцією в сільському господарстві України є така 

організаційно-правова форма, як агрохолдинги. Спеціальне правове 

регулювання створення та діяльності агрохолдингів в Україні відсутнє. Закон 

України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 р., № 3528-

IV[131] визначає холдингову компанію як акціонерне товариство, яке 
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володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними 

пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств. 

При цьому холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) становить 

собою пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, який 

перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує право 

вирішального впливу на господарську діяльність корпоративного 

підприємства.  

На думку В.Ю. Уркевича, агрохолдинги є доволі вдалою формою 

інтеграції та кооперування в сільському господарстві, оскільки вони 

об’єднують як безпосередніх виробників аграрної продукції 

(сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства), так і мають у 

своєму складі заготівельні, переробні, торгівельні підприємства, що 

забезпечують замкнений цикл виробництва й переробки 

сільськогосподарської продукції, випуск напівфабрикатів і готової продукції, 

продуктів харчування, їх реалізацію споживачам. Агрохолдинги є активними 

учасниками інвестиційних правовідносин, що складаються у сфері сільського 

господарства, а значна їх частина є прикладом залучення іноземних 

інвестицій, адже їх активи утворені з використанням коштів іноземних 

інвесторів [236].  

Враховуючи той факт, що виробництво плодово-ягідної продукції є 

надзвичайно трудомісткий та фінансово затратний вид діяльності, а дрібні 

виробники, такі як фермерські господарства і приватні підприємства, не 

володіють достатніми фінансовими ресурсами, які також необхідні для 

спорудження холодильних камер із регульованим газовим середовищем, 

придбання сортувальних ліній та переробних цехів, тощо, агрохолдинги, як 

суб’єкти сільськогосподарського садівництва, є досить вдалою формою 

кооперації, інтеграції та залучення іноземних та національних інвестицій у 

розвиток садівництва. 
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Підсумовуючи викладене зазначимо, що в структурі аграрних 

правовідносин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері 

сільськогосподарського садівництва важливим є визначення правового 

становища суб’єктів здійснення права на ведення сільськогосподарського 

садівництва, оскільки від цього залежатиме вирішення організаційно-

правових проблем, пов’язаних з визнанням фізичної чи юридичної особи 

суб’єктом товарного сільськогосподарського садівництва, наданням 

внутрішньої державної підтримки таким суб’єктам, наданням податкових 

пільг та інших преференцій, пов’язаних з стимулюванням розвитку 

виробництва плодово-ягідної продукції та її реалізації на аграрних ринках. 

Проведений аналіз правового становища різних організаційно-

правових форм сільськогосподарських товаровиробників, які можуть 

займатися веденням сільськогосподарського садівництва дозволяє 

стверджувати, що суб’єктами права на ведення сільськогосподарського 

садівництва мають визнаватись фізичні і юридичні особи, які у 

встановленому законом порядку визнаються сільськогосподарськими 

товаровиробниками, набули у власність чи користування земельні ділянки 

для ведення садівництва, заклали на земельній ділянці сад або ж займаються 

виробництвом плодово-ягідної продукції у створеному саду та реалізують її 

на аграрних ринках. 

В сучасних умовах у сільськогосподарському (промисловому) 

садівництві розвиватимуться різні організаційно-правові форми товарного 

вирощування плодів і ягід. При цьому основною спрямованістю має бути 

поглиблення спеціалізації виробництва, розвиток ефективних форм 

агропромислової інтеграції, виробничої кооперації, формування належної 

виробничої та ринкової інфраструктури. Найбільш пристосовані до реалізації 

інтеграційного процесу, інвестиційних проектів, створення спільних 

підприємств з іноземними інвесторами господарські (в тому числі 

акціонерні) товариства. При цьому основним виробниками продукції 
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садівництва мають стати фермерські господарства, сільськогосподарські 

кооперативи. 
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2.4. Зміст сільськогосподарського садівництва. 

 

Дослідження основних елементів аграрних правовідносин, які 

виникають, змінюються і припиняються у сільськогосподарському 

(промисловому) садівництві, зумовлює до необхідності розкриття їх змісту, 

який становлять суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників цих 

правовідносин. 

В загальній теорії права, зміст правовідносин розглядається як 

сукупність суб'єктивних прав і юридичних обов'язків учасників даних 

правовідносин [21, с. 120]. Окрім суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків, що належать до юридичного змісту правовідносин, деякими 

вченими виокремлюється ще й їх матеріальний зміст [27, с. 75; 81 с. 217-219]. 

На думку С.С. Алєксєєва, матеріальний зміст правовідносин – це така 

фактична поведінка, яку управомочений може, а правозобовязаний має 

здійснити [5, с. 223].  

Зміст аграрних правовідносин, які виникають у сфері виробництва 

плодово-ягідної продукції, детермінований об’єктним складом, правовим 

становищем суб’єктів та залежить від виду правовідносин у сфері 

сільськогосподарського садівництва. 

В аграрному праві під змістом правовідносин розуміють суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки. У найпростішому вигляді перші тлумачаться як 

міра дозволеної поведінки, що належить суб’єктам і забезпечується 

державою, а другі – як міра належної, необхідної поведінки, приписаної цим 

суб’єктам. Найпоширенішою на сьогодні концепція, згідно з якою кожні 

правовідносини мають свій специфічний матеріальний і юридичний зміст: 

матеріальний – це та фактична поведінка, дія (бездіяльність), яку 

правомочний може, а право зобов’язаний повинен здійснити; юридичний – 

це суб’єктивні юридичні права та обов’язки [1, с. 38]. 
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Розглянуті теоретичні підходи до розуміння змісту аграрних 

правовідносин є прийнятним для характеристики змісту правовідносин у 

сфері сільськогосподарського (промислового) садівництва в Україні.  

Варто відзначити, що спеціального нормативно-правового акту, який 

би регулював земельні, екологічні, майнові, фінансові та інші суспільні 

правовідносини в сільськогосподарському (промисловому) садівництві, в 

Україні не прийнято, тому залишаються не закріпленими на законодавчому 

рівні права та обов’язки суб’єктів сільськогосподарського садівництва 

подібно до того, як це зроблено стосовно суб’єктів виноградарства. Так, 

наприклад, суб’єктивні права та юридичні обов’язки товаровиробників 

виноградної продукції, що визначають зміст аграрних правовідносин, які 

складаються в процесі виробництва виноградної продукції, врегульовані 

Законом України «Про виноград та виноградне вино». 

Тому спробуємо охарактеризувати права і обов’язки суб’єктів 

сільськогосподарського (промислового) садівництва виходячи із того, що 

здійснення сільськогосподарського садівництва об’єктивно потребує 

використання таких чинників як: земля (головний засіб вирощування 

сільськогосподарської продукції), багаторічні насадження (біологічна 

основа) та водні ресурси (життєво необхідна речовина для всіх живих 

організмів) також до таких чинників варто віднести людську працю та 

знання. 

Ґрунтуючись на вищевказаних чинниках, зміст правовідносини з 

ведення сільськогосподарського (промислового) садівництва (права і 

обов’язки) можна класифікувати на такі види: земельно-екологічні; аграрно-

майнові; екологічно-природоресурсні.  

Як уже зазначалося, спеціального правового регулювання 

сільськогосподарського (промислового) садівництва в Україні немає, тому 

права і обов’язки суб’єктів сільськогосподарського садівництва закріплені у 

чинному земельному, аграрному законодавстві, а саме: у Земельному кодексі 
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України [78], законах України «Про оренду землі» [65], «Про фермерське 

господарство» [73], «Про насіння і садивний матеріал» [64], «Про карантин 

рослин» [59], «Про пестициди та агрохімікати» [69], «Про безпечність та 

якість харчових продуктів» [48], «Про охорону прав на сорти рослин» [68] та 

іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами.  

Всі права і обов’язки, які передбачені названими законами можна 

характеризувати як загальні, які поєднуються з використанням земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення, водних об’єктів, нерухомого 

майна тощо. Проте у процесі здійснення сільськогосподарського садівництва, 

виникають спеціальні права і обов’язки суб’єктів по відношенню до об’єктів, 

які притаманні виключно виробникам плодово-ягідної продукції і не 

закріплені на законодавчому рівні.  

До спеціальних прав суб’єктів сільськогосподарського (промислового) 

садівництва можна віднести наступні: 

1) закладання багаторічних насаджень;  

2) облаштування земельної ділянки системою краплинного зрошення;  

3) встановлення шпалерної системи;  

4) встановлення сітки над всією площею земельної ділянки для захисту 

плодів від можливого пошкодження градом, птахами або можливими 

стихійними природно-кліматичними чинниками. 

До спеціальних обов’язків суб’єктів сільськогосподарського 

садівництва можна віднести наступні:  

1) отримання дозволу від власника земельної на закладання 

багаторічних насаджень;  

2) використовувати сорти рослин, як дозволені до розповсюдження на 

території України;  

3) збереження сортової чистоти;  

4) забезпечення права власності на сорти рослин;  

5) раціональне використання землі як основного засобу виробництва;  
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6) запобігання погіршення стану рослин через шкідників, хвороби, 

бур’яни;  

7) відновлення системи внесення мінеральних і органічних добрив;  

8) гарантування безпечного для здоров’я людини й навколишнього 

природного середовища застосування пестицидів та агрохімікатів;  

9) забезпечення якісної та безпечної плодоягідної продукції;  

10) додержання вимог державних стандартів і технічних умов у процесі 

виробництва плодоягідної продукції;  

11) додержання фітосанітарного контролю;  

12) сертифікація плодоягідної продукції. 

Таким чином, особливості змісту правовідносин, які виникають у сфері 

виробництва плодоягідної продукції, обумовлюється їх суб’єктним складом, 

об’єктами і видами цих правовідносин. Із вищезазначених особливостей 

елементів правовідносин, що складаються при здійсненні 

сільськогосподарського садівництва, випливає їх визначення як відносин, 

врегульованих нормами аграрного та інших галузей права, що виникають у 

зв’язку з використанням земель сільськогосподарського призначення 

виробниками плодоягідної продукції, а також між ними та іншими 

господарюючими суб’єктами, членами (учасниками) цих товаровиробників 

та їх найманими працівниками, органами державної влади й органами 

місцевого самоврядування з приводу відповідних об’єктів (землі, 

багаторічних насаджень, плодоягідної продукції, праці, майна, тощо) при 

яких суб’єкти наділяються взаємозумовленими правами і обов’язками [192, 

ст. 84-85]. 

Аналіз чинного земельного та аграрного законодавства показує, що на 

рівні законів та нормативно-правових актів, спеціальних суб’єктивних прав 

та обов’язків суб’єктів по відношенню до об’єкта, не закріплено, а правове 

регулювання, здійснення сільськогосподарського (промислового) 
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садівництва відбувається загальними нормами законодавства, тому 

реалізацію цих прав і виконання обов’язків не можна вважати досконалими. 

Тому вбачається за доцільне всі спеціальні права та обов’язки, які 

виникають при вирощуванні плодово-ягідної продукції, закріпити на 

законодавчому рівні у пропонованому законі України «Про 

сільськогосподарське садівництво», який доцільно розробити і прийняти в 

Україні. 
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2.5.Правові підстави та умови здійснення сільськогосподарського 

садівництва 

 

Ведення сільськогосподарського (промислового) садівництва залежить 

перш за все від того, як у законі будуть визначатись правові підстави та 

умови здійснення такого виду сільськогосподарської діяльності, який 

органічно поєднується передусім з використанням сільськогосподарськими 

товаровиробниками земель сільськогосподарського призначення, водних та 

інших природних ресурсів, майна та цілісних майнових комплексів у процесі 

виробництва, зберігання, переробки і реалізації продукції садівництва на 

внутрішньому і зовнішньому аграрних ринках з метою одержання прибутку. 

Правові підстави ведення сільськогосподарського (промислового) 

садівництва, під якими у теорії земельного, аграрного права розуміються 

юридичні факти та юридичні склади, з якими закон пов’язує виникнення, 

зміну і припинення земельних, аграрних правовідносин, за об’єктним 

складом умовно можна поділити на три групи, а саме: а) підстави набуття 

суб’єктивних прав на землю на юридичному титулі права власності чи права 

землекористування; б) підстави набуття прав на використання водних та 

інших природних ресурсів; природні ресурси; в) підстави набуття аграрно-

майнових прав на об’єкти нерухомого і рухомого майна.  

Розвиток сільськогосподарського (промислового) садівництва в Україні 

об’єктивно потребує вирішення комплексу організаційно-правових та інших 

питань, пов’язаних із здійсненням прав та виконанням обов’язків 

сільськогосподарськими товаровиробниками у сфері використання і охорони 

земель, вод та багаторічних насаджень у садах. Пояснюється це тим, що в 

чинному законодавстві України не передбачено такого виду функціонального 

використання земель сільськогосподарського призначення, а також водних 

об’єктів як «ведення сільськогосподарського садівництва», що створює 

правові, економічні, екологічні та інші проблеми щодо забезпечення 
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суб’єктам господарювання вільного доступу до набуття і реалізації прав на 

використання земельних ділянок, реалізації права на спеціальне 

водокористування, збереження і охорони багаторічних насаджень у садах 

тощо. 

Через законодавчу невизначеність правового режиму земель для 

сільськогосподарського (промислового) садівництва сільськогосподарські 

товаровиробники набувають прав на земельні ділянки за таким 

функціональним використанням як «ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» чи «ведення фермерського 

господарства».  

У цьому вбачається одна з причин того, що в Україні 

сільськогосподарське (промислове) садівництво не розглядається як окрема 

галузь сільськогосподарського товарного виробництва, тому правове 

регулювання земельних, аграрних відносин у сфері виробництва 

плодоовочевої продукції здійснюється крізь призму законодавчого 

визначення правового режиму земель сільськогосподарського призначення 

разом з багаторічними плодовими насадженнями. При цьому у чинному 

законодавстві не враховується той факт, що сільськогосподарське 

(промислове) садівництво може ефективно розвиватись за наявності таких 

чинників, як: наявність земель сільськогосподарського призначення як 

головного засобу виробництва у сільському господарстві, призначених для 

закладення багаторічних фруктових насаджень та наявності водних ресурсів 

як необхідної речовини для всіх живих організмів у садівництві.  

У цьому зв’язку вбачається за доцільне передбачити у чинному 

земельному законодавстві, що у разі набуття прав на земельні ділянки для 

сільськогосподарського (промислового) садівництва земельні ділянки 

відводяться «для закладання багаторічних насаджень сільськогосподарського 

(промислового) саду, що дозволить законодавчо визначити особливості 
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використання і охорони таких земель власниками землі і 

землекористувачами.  

Однією з підстав здійснення сільськогосподарського (промислового) 

садівництва є здатність таких сільськогосподарських товаровиробників 

набувати суб’єктивні права на водні та інші природні ресурси, оскільки 

агротехнологічний процес створення фруктового саду передбачає виконання 

комплексу агротехнічних та інших виробничо-господарських заходів, серед 

яких у спеціальній літературі з питань садівництва називають закладення 

багаторічних насаджень; облаштування земельної ділянки системою 

краплинного зрошення; встановлення шпалерної системи; встановлення сітки 

над всією площею земельної ділянки для захисту плодів від можливого 

пошкодження градом, птахами або можливим стихійними природно-

кліматичними чинниками. При цьому забезпечення довговічності та 

продуктивності дерев та саду в цілому, особливо в районах недостатнього і 

нерегулярного зволоження потребує зрошення, оскільки нормальний ріст та 

розвиток рослин забезпечується при рівномірній впродовж вегетації 

оптимальній вологості ґрунту – 70-80 % найменшої вологоємкості [23]. 

За таких агротехнологічних умов очевидною є потреба у використанні 

об’єктів водного фонду або підземних вод для поливу садів, що зобов’язує 

власників землі і землекористувачів вирішувати також питання набуття і 

реалізації суб’єктивних прав на спеціальне водокористування відповідно до 

вимог водного та іншого природоресурсного законодавства України. 

Відповідно до ст. 121 Земельного кодексу України громадяни України 

мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель 

державної або комунальної власності для ведення фермерського 

господарства в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів 

сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, 

селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на 

території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька 
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сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) 

визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності 

сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір 

земельної частки (паю) визначається як середній по району. Розміри 

земельної ділянки, яка може бути надана в оренду для ведення фермерського 

господарства, в чинному законодавстві не обмежуються. У статті 134 

Земельного кодексу України передбачено, що земельні ділянки державної чи 

комунальної власності або права на них, які передаються громадянам для 

ведення фермерського господарства, не підлягають продажу на конкурентних 

засадах. 

В 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. У земельно-правовій 

літературі не дається загального визначення поняття «умови набуття права 

власності на землю». В етимологічному значенні термін «умова» 

тлумачиться як необхідна обставина, яка унеможливлює здійснення, 

створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь, як обставини, 

особливості реальної дійсності, за яких відбувається чи здійснюється що-

небудь, або ж як правила, які існують чи встановлені в тій чи іншій галузі 

життя, діяльності, що забезпечують нормальну роботу чого-небудь [76, с. 86]. 

Виходячи з такого розуміння умов здійснення того чи іншого права, до 

умов набуття прав на землю, водні об’єкти та інші природні ресурси, які 

необхідні для здійснення сільськогосподарського (промислового) 

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 
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земельні ділянки, водні об’єкти та інші природні ресурси, чи прав на 

користування ними. 

Правові умови ведення сільськогосподарського (промислового) 

садівництва можуть визначатись також з урахуванням особливостей 

правового режиму земель, призначених не лише для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а й для ведення особистого 

селянського господарства, для садівництва на землях інших категорій земель, 

наприклад, лісогосподарського призначення. Ведення 

сільськогосподарського (промислового) садівництва може бути обумовлено 

правовими вимогами щодо забезпечення якості та безпечності продукції 

садівництва, виконання заходів боротьби з шкідниками, захисту рослин, 

сертифікації сільськогосподарської продукції, фіто санітарного контролю 

тощо. 

Крім правових умов, здійснення права на ведення 

сільськогосподарського (промислового) садівництва залежить також від 

інших чинників виробничого, економічного та іншого характеру, до яких 

можна віднести фактичну наявність земельних ресурсів, придатних для 

закладання багаторічних насаджень, раціональне розміщенням саду та 

спеціалізація у відповідності до агрокліматичних умов території, наявність 

наземних та підземних водних об’єктів, близькість споживачів, переробних 

потужностей, гуртово-роздрібних ринків, наявності переробних підприємств 

і плодосховищ, ринкового попиту на плодову продукцію, тобто ринкової 

інфраструктури.  

 

Висновки до II розділу. 

Проведене дослідження юридичної природи сільськогосподарського 

садівництва крізь призму визначення поняття «сільськогосподарське 

садівництво» як аграрно-правової категорії, формулювання права на ведення 

сільськогосподарського садівництва, об’єктів, суб’єктів. змісту, підстав та 
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умов виникнення, зміни і припинення аграрних правовідносин у сфері 

сільськогосподарського виробництва дозволяє сформулювати теоретичні 

висновки та зробити рекомендації щодо удосконалення чинного аграрного 

законодавства та правового регулювання суспільних відносин, які виникають 

у процесі виробництва, переробки, реалізації плотво-ягідної продукції. 

Сільськогосподарське садівництво необхідно розглядати як врегульовані 

нормами права суспільні відносини, що виникають, змінюються і 

припиняються у зв’язку із реалізацією фізичними і юридичними особами 

суб’єктивного права на ведення сільськогосподарського садівництва. 

1. Сільськогосподарське садівництво можна визначити як 

врегульовану нормами права виробничо-господарську діяльність суб’єктів 

аграрного 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 аграрних ринках. 

2. Право на ведення сільськогосподарського садівництва необхідно 

розглядати як закріплену у нормах чинного аграрного, земельного 

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. 

3. Здійснення сільськогосподарського садівництва з необхідністю 

потребує використання землі як головного засобу виробництва у сільському 

господарстві, багаторічних насаджень як біологічної основи вирощування 

сільськогосподарської продукції садівництва, а також водних ресурсів, як 

життєво необхідної речовини для всіх живих організмів. Названі чинники у 

поєднанні з працею людини та її знаннями створюють передумови для 
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розвитку конкурентоспроможного сільськогосподарського садівництва у 

ринкових умовах. 

4. Враховуючи агротехнічні особливості садівництва, можна 

стверджувати, що сільськогосподарське (промислове) садівництво можна 

здійснювати і на землях інших категорій, наприклад, лісогосподарського 

призначення, окремих ділянках земель промисловості, транспорту, 

рекреаційного, оздоровчого призначення, на землях підсобних сільських 

господарств промислових підприємств тощо. 

5. Пропонується вважати суб’єктами права на ведення 

сільськогосподарського садівництва в Україні фізичних і юридичних осіб, які 

у встановленому законом порядку вважаються сільськогосподарськими 

товаровиробниками, тобто ті суб’єкти, які набули право на земельні ділянки 

для ведення сільськогосподарського садівництва, а також сформували на 

таких земельних ділянках фруктові та/або ягідні багаторічні насадження 

(сад). 

6. За своїм правовим становищем суб’єкти сільськогосподарського 

садівництва можуть бути поділені на дві групи: а) фізичні та юридичні особи, 

для яких вирощування плодово-ягідної продукції (промислове садівництво) є 

основним видом діяльності, тобто сільськогосподарські підприємства, 

фермерські господарства, та фізичні особи – суб’єкти підприємницької 

діяльності, які мають на меті отримання прибутку;б) особи які сприяють 

здійсненню сільськогосподарського садівництва – сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи, які створюються для організації обслуговування, 

спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього 

кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та 

на захист їхніх економічних інтересів, а також сільськогосподарські 

дорадники задля підвищення рівня знань і вдосконалення практичних 

навичок прибуткового ведення господарства суб'єктів господарювання. 
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7. Здійснення права на ведення сільськогосподарського садівництва 

поєднується з виконанням суб’єктами аграрних правовідносин комплексу 

земельно-екологічних, земельно-природоресурсних, земельно-майнових та 

інших прав і обов’язків, а також спеціальних права і обов’язків, які 

виникають при вирощуванні плодово-ягідної продукції, які доцільно 

закріпити у спеціальному законі «Про сільськогосподарське садівництво». 
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РОЗДІЛ III 

ІНСТИТУЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

3.1. Системно-функціональне забезпечення сільськогосподарського 

садівництва в Україні 

 

Інституційно-функціональне забезпечення господарської діяльності і 

АПК України здійснюється на основі чинного законодавства, у якому 

юридично визначені інституційні та функціональні засади у сфері 

державного регулювання сільського господарства [177, с. 22].  

При дослідженні системно-функціонального забезпечення 

сільськогосподарського (промислового) садівництва в Україні варто 

звернутись до системного методу, який полягає в тому, аби можна було 

установити структуру певної правової системи, визначити функції кожного з 

її елементів, взаємозв’язки кожного елемента з іншими елементами тієї ж 

системи і більш загальною [47. с. 32]. За словником Д.М. Ушакова системою 

є «будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих і 

функціонуючих частин» [245]. Не менш важливим у дослідженні даного 

питання є функціональний підхід, який полягає у виділенні елементів 

взаємодій різноманітних суб'єктів або елементів, і визначенні їх місця і 

значення (функції) [30]. Таке розуміння системно-функціонального аналізу 

тих чи інших явищ дозволяє проаналізувати систему, структуру й функції 

органів державної влади, діяльність яких спрямована на забезпечення та 

реалізацію права на ведення сільськогосподарського садівництва.  

Відповідно до ст. 6 Основного закону [94], державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.  

В системі органів влади, важливе місце займає Верховна Рада України, 

як єдиний орган законодавчої влади в Україні. Верховна Рада України, у 
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відповідності до ст. 28 Конституції України, має ряд повноважень, які 

поширюються і на регулювання сільськогосподарського садівництва, а саме: 

прийняття законів; визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 

затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони 

довкілля. На думку В. Ф. Погорілка, Верховна Рада України здійснює низку 

функцій і має для їх реалізації відповідні повноваження, що передбачено 

Основним Законом України [92].  

Реалізуючи свою законодавчу функцію за період з 1990 року і по даний 

час, Верховна Рада України прийняла ряд законів, які були спрямовані на 

створення правових передумов для розвитку сільськогосподарського 

садівництва і стосувались правових засад використання землі, захисту 

рослин, приватизації майна, організації виробництва в сільському 

господарстві. Серед таких законі можна назвати, зокрема «Земельний Кодекс 

України», закони України «Про оренду землі» [65], «Про приватизацію 

державного майна» [70], «Про особливості приватизації майна в 

агропромисловому комплексі» [181], «Про насіння і садивний матеріал» [64], 

«Про карантин рослин» [180], «Про безпечність та якість харчових 

продуктів» [48],«Про колективне сільськогосподарське підприємство» [60], 

«Про особисте селянське господарство» [66], «Про фермерське 

господарство», «Про кооперацію» [61] «Про сільськогосподарську 

кооперацію» [72], «Про виноград та виноградне вино» [49]та інші.  

Крім названих законів, Верховна Рада України прийняла декілька 

законів, які також були спрямовані на врегулювання земельних відносин, 

застосування пестицидів та агрохімікатів, захист рослин, захист прав на 

сорти рослин, а саме: «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель» [53], «Про пестициди та агрохімікати» [69], «Про захист 

рослин» [56], «Про охорону прав на сорти рослин» [68], «Про безпечність та 

якість харчових продуктів» тощо [48].  
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При цьому Верховною Радою України не було прийнято спеціального 

закону, який би регулював комплекс суспільних відносин при здійсненні 

сільськогосподарського (промислового) садівництва в Україні. Мабуть 

єдиним спеціальним законом, який стосувався сільськогосподарського 

(промислового) садівництва, був закону України «Про збір на розвиток 

виноградарства, садівництва і хмелярства» від 09.04.1999 року, яким було 

передбачено справляння збору у розмірі 1,5 % від виручки – товарообороту з 

продажу алкогольних напоїв та пива на розвиток виноградарства, 

садівництва та хмелярства. Однак у 2013 році цей закон втратив чинність, а 

норми закону про стягнення збору були відтворені у Податковому кодексі 

України [152]. Проте наприкінці 2014 року збір на розвиток виноградарства 

садівництва і хмелярства було скасовано і починаючи з 2015 року цей збір не 

справляється. 

Важливе місце в системі органів виконавчої влади щодо забезпечення 

сільськогосподарського (промислового) садівництва займає Кабінет 

Міністрів України. Відповідно до ст. 116 Конституції України [94], Кабінет 

Міністрів України розробляє і здійснює загальнодержавні програми 

економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку 

України; організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності України, митної справи; спрямовує і координує роботу 

міністерств, інших органів виконавчої влади; утворює, реорганізовує та 

ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів 

виконавчої влади. 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

[58], основними повноваженнями цього органу влади є сприяння розвитку 

підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та 

соціальній спрямованості національної економіки, здійснює заходи щодо 

демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку 
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конкуренції та ринкової інфраструктури; забезпечення здійснення державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності; забезпечення 

захисту та підтримки національного товаровиробника; забезпечує 

проведення державної аграрної політики та продовольчої безпеку держави, та 

має інші повноваження. 

Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та 

через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, 

координує та контролює діяльність цих органів [58]. 

Зокрема, виконавча влада у галузі земельних ресурсів реалізується 

через Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру 

(Держгеокадастр). Ця служба є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра аграрної політики та продовольства України. Держгеокадастр 

України реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері 

Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в 

агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного 

законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм 

власності, родючості ґрунтів.  

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань 

геодезії, картографії та кадастру, яке затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, [154] основними завданнями цієї 

служби є реалізація державної політики у сфері земельних відносин, 

землеустрою, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі 

в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони 

земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. 

Чільне місце в структурі органів виконавчої влади у забезпеченні 

сільськогосподарського (промислового) садівництва є Міністерство аграрної 
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політики та продовольства України, яке є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України. 

Згідно п. 3 Положення про Міністерство аграрної політики і 

продовольства України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 листопада 2015 р. № 1119, основними завданнями 

Мінагрополітики є забезпечення: формування та реалізація державної 

аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з 

питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, 

тваринництва, рослинництва, розвитку сільських територій, садівництва, 

виноградарства, виноробства, хмелярства, сільськогосподарської дорадчої 

діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини) [155]. 

За ініціативою Міністерства аграрної політики Постановою Кабінету 

Міністрів України, від 16 березня 2000 р. N 503, прийнято рішення «Про 

утворення Українського державного концерну садівництва, виноградарства 

та виноробної промисловості» (концерн "Укрсадвинпром") [168].  

«Укрсадвинпром» був створений з метою виконання таких основних 

завдань: сприяння реформуванню аграрного сектору економіки для 

задоволення суспільних потреб у плодах, ягодах, винограді, виноробній та 

консервованій продукції; участь у здійсненні заходів щодо державної 

підтримки розвитку колективного садівництва та виноградарства; створення 

умов для підвищення ефективності використання землі, майна, коштів, 

сировинних та інших ресурсів; вироблення і реалізація єдиних технічних 

підходів у сфері садівництва, розсадництва, виноградарства та виноробної 

промисловості, спрямованих на досягнення світових рівнів технології 

виробництва та якості продукції; сприяння цільовому використанню коштів 

для розвитку виноградарства, садівництва і розсадництва у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України; координація роботи об'єднань, 

підприємств та організацій, що займаються вирощуванням саджанців, плодів, 
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ягід, винограду, виготовленням виноробної та консервованої продукції; 

налагодження взаємовигідних в’язків між вітчизняними і зарубіжними 

виробниками; проведення маркетингу існуючого ринку плодів, ягід, 

винограду та продуктів їх переробки, освоєння нових ринків збуту; 

оптимізація галузевої і міжгалузевої кооперації у сфері садівництва, 

виноградарства, розсадництва та виноробної промисловості. Проте, даний 

орган так і не розпочав виконання поставлених завдань та здійснення 

функції. Варто відзначити, що це не перший орган, який був створений з 

метою розвитку садівництва, і який так і не розпочав діяльності.  

Указом Президента України від 25 січня 1995 року N 82/95 було 

затверджено Положення про Державний комітет України з питань 

садівництва, виноградарства та виноробної промисловості (Держсадвинпром 

України) [228]. Згодом цей указ втратив чинність на підставі Указу 

Президента N 73/98 від 03.02.98 року, яким же було затверджено 

«Положення про Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної 

промисловості України» (Укрсадвинпром) [224]. 

«Держсадвинпром України» був центральним органом державної 

виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України. А 

«Укрсадвинпром» був центральним органом виконавчої влади, який 

підпорядковується Міністерству агропромислового комплексу України. 

Обидва органи мали схожі завдання і зводились вони до розвитку 

садівництва виноградарства та виноробства, проте так і не змогли виконати 

поставлених завдань. Указом Президента України N 772/2000 від 07.06.2000 

Положення про «Укрсадвинпром» втратило чинність [220].  

На даний час в Міністерстві аграрної політики та продовольства 

України функціонує департамент землеробства,основними завданнями якого 

є: участь у формуванні основних напрямків розвитку та реалізації державної 

політики з питань землеробства, хімізації та меліорації земель, виробництва 

продукції рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства, 
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насінництва, розсадництва, хмелярства, ліцензування окремих видів 

діяльності та ведення лісового господарства; розроблення і координація 

виконання загальнодержавних, регіональних та галузевих програм розвитку 

рослинництва, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, 

насінництва та виробництва садивного матеріалу з урахуванням кон'юнктури 

аграрного ринку та екологічних вимог; розроблення пропозицій щодо 

оптимізації територіального розміщення виробництва продукції 

рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, 

розсадництва, проведення технологічної політики, та інші завдання [153]. 

Проте, на думку автора, даний департамент є не ефективним у 

забезпеченні розвитку сільськогосподарського (промислового) садівництва, з 

огляду на його багатофункціональність, що не дозволяє зосередити зусилля 

для розвитку саме сільськогосподарського садівництва. Також доказом 

неефективності даного департаменту, є те, що всі завдання і функції 

залишається декларативними і залишаються не реалізованими у практиці 

організаційно-правового забезпечення виконання заходів щодо розвитку 

промислового садівництва в Україні. 

В системі органів виконавчої влади, діяльність яких має бути 

спрямована на забезпечення виконання заходів з розвитку 

сільськогосподарського садівництва модна назвати також Міністерство 

екології та природних ресурсів України. Відповідно до «Положення про 

Міністерство екології та природних ресурсів України» [162], яке затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 32, основними 

завданнями Мінприроди України щодо садівництва можна визначити: 

забезпечення поводження з пестицидами та агрохімікатами; раціональне 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів; охорона та 

раціонального використання земель; розвиток водного господарства і 

меліорації земель; державний нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства про раціональне використання, відтворення і охорону 
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природних ресурсів, відтворення та охорону земель, екологічну та радіаційну 

безпеку тощо.  

Аналіз змісту Положень про Мінагрополітики України та Мінприроди 

України показує, що у них закріплені загальні функції і повноваження щодо 

забезпечення екологічних вимог у сільському господарстві, які 

опосередковано стосуються і сільськогосподарського (промислового) 

садівництва.  

В системі органів державної влади, які мають забезпечувати виконання 

заходів з виробництва, зберігання і реалізації плодово-ягідної продукції 

важливе місце займає Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів, яка створена на базі 

реорганізованої Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, 

Державної інспекції з питань захисту прав споживачів і Державної санітарно-

епідеміологічної служби [165]. 

У цьому зв’язку варто зазначити, що прийняття рішення про об'єднання 

у одну державну службу було обумовлено потребами оптимізації державного 

управління сфері забезпечення якості та безпечності харчових продуктів. 

Адже до об'єднання ці органи перебували у підпорядкуванні трьох різних 

відомств. Зокрема, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної 

політики та продовольства України [226]. Державна інспекція України з 

питань захисту прав споживачів є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра економічного розвитку і торгівлі України [227]. Державна 

санітарно-епідеміологічна служба України є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України [229]. Також, 

привертає увагу тай факт, що всі три положення були затверджені окремими 



126 
 

Указами Президентом України [226, 227, 229], і ці положення залишаються 

чинними, не дивлячись на той факт, що уже створено 

Держпродспоживслужбу України [172]. 

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, основними 

завданнями Держпродспоживслужби [172] є реалізація державної політики у 

галузі ветеринарної медицини, у сферах безпечності та окремих показників 

якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та 

реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення, метрологічний нагляд, ринковий нагляд в межах сфери своєї 

відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації 

насіння і садивного матеріалу), державний нагляд (контролю) у сферах 

охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва, державний 

контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів і 

рекламу в цій сфері. 

Сьогодні важко давати оцінку проведеній реорганізації органів 

державної влади у сфері забезпечення якості та безпечності продуктів 

харчування, проте можна спрогнозувати, що об’єднання в одне відомство 

різних функцій ветеринарного, санітарного, фіто-санітарного контролю, не 

можна вважати виправданим, тому що система і структура органів влади до 

об’єднання була більш дієвою з точки зору здійснення державного 

регулювання відносин у сфері сільськогосподарського (промислового) 

садівництва, зокрема, забезпечення доступу до ринку продукції садівництва, 

експорту сільськогосподарської продукції, забезпечення фіто-санітарного 

контролю тощо. 

Важливе місце у забезпеченні сільськогосподарського садівництва на 

регіональному, місцевому рівні займають місцеві державні адміністрації. 

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», до відання 
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місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених 

Конституцією і законами України, належить вирішення питань щодо 

використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; управління 

майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та інші питання, 

віднесені законами до їх повноважень [63]. Аналіз основних функцій і 

повноважень місцевих державних адміністрацій показує, що до компетенції 

цих органів державної влади належить забезпечення реалізації державної 

політики у сільському господарстві, що в свою чергу не виключає 

забезпечення виконання Програми розвитку садівництва на період до 2025 

року, а також виконання інших заходів, пов’язаних з використанням 

земельних, водних, трудових та інших ресурсів для розвитку 

сільськогосподарського садівництва на місцевому рівні.  

В системно-структурному забезпеченні розвитку 

сільськогосподарського (промислового) садівництва важливе місце займають 

органи місцевого самоврядування. Відповідно до ст. 26 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [62] до виключних повноважень сільських 

селищних, міських рад належить: вирішення відповідно до закону питань 

регулювання земельних відносин; затвердження ставок земельного податку 

відповідно до Податкового кодексу України; вирішення відповідно до закону 

питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів 

місцевого значення, а також про скасування такого дозволу. 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать делеговані повноваження, а саме: здійснення контролю за 

додержанням земельного та природоохоронного законодавства, 

використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного 

та місцевого значення, відтворенням лісів; погодження клопотань про 

надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів 

загальнодержавного значення; організація і здійснення землеустрою, 

погодження проектів землеустрою та інші повноваження.  
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Аналіз наведених вище повноважень органів місцевого самоврядування 

показує, що всі вони безпосередньо або опосередковано стосуються 

забезпечення здійснення сільськогосподарського (промислового) 

садівництва. 

Проведене дослідження системи та основних функцій органів 

державної влади у контексті сільськогосподарського (промислового) 

садівництва дозволяє зробити висновок про те, що в Україні створена 

відповідно до Конституції Украйни система та структура органів державної 

влади і місцевого самоврядування, які наділені повноваженнями щодо 

забезпечення розвитку сільськогосподарського садівництва, використання і 

охорони земель, водних та інших природних ресурсів із збереження довкілля. 

Разом з тим, аналіз функцій та повноважень органів державної влади та 

місцевого самоврядування показує, що питанням сільськогосподарського 

(промислового) садівництва у діяльності цих органів не приділяється 

належної уваги.  

У зв’язку з цим, а також враховуючи той факт, що в системі органів 

центральної влади України відсутній спеціальний орган, який би займався 

питаннями розвитку сільськогосподарського садівництва, 23 березня 2016 

року було створено галузеве самоврядне об’єднання – Асоціацію 

«Укрсадпром» [82]. За своїм правовим становищем Укрсадпром - це 

об’єднання садоводів, виробників продукції з плодів та ягід, виробників та 

постачальників посадкового матеріалу, обладнання, сировини, інших 

матеріалів і послуг для здійснення садівництва і виробництва продукції з 

плодів та ягід, інших господарських та громадських об’єднань в галузі 

садівництва та переробки плодово-ягідної сировини. 

Метою цієї організації є об’єднання зусиль учасників ринку для 

встановлення впливу в центральних органах державної влади та 

впровадження українських стандартів садівництва, визнання їх на 

міжнародному рівні, координація дій учасників ринку направлених на 
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виконання державних та місцевих галузевих програм розвитку садівництва, 

популяризація садівництва в Україні і за кордоном, а також становлення 

садівництва як здорової галузі України, удосконалення механізмів фінансової 

підтримки садівництва тощо. 

У цьому зв’язку, зважаючи на важливість і значення 

сільськогосподарського (промислового) садівництва в економіці України, 

вбачається доцільним створити в системі центральних органів державної 

влади спеціалізований орган (агенцію), діяльність якого буде спрямована на 

розвиток сільськогосподарського садівництва в Україні та забезпечення 

правового режиму об’єктів сільськогосподарського (промислового) 

садівництва, сприяння доступу продукції садівництва до внутрішнього і 

зовнішнього аграрних ринків, стимулювання виробництва екологічно чистої, 

якісної, безпечної продукції садів, сприяння зайнятості у сільській місцевості 

тощо. 
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3.2. Організаційно-правове забезпечення державної підтримки 

сільськогосподарського садівництва в Україні 

 

Розвиток сільськогосподарського (промислового) садівництва в 

сучасних умовах, коли Україна є учасником зони вільної торгівлі з країнами 

Європейського Союзу (ЄС), а також є членом Світової Організації Торгівлі 

(СОТ), зумовлює до необхідності вирішення комплексу організаційно-

правових та інших питань пов’язаних із внутрішньодержавною підтримкою 

розвитку сільськогосподарського (промислового) садівництва в Україні.  

Питання державної підтримки розвитку сільського господарства 

досліджувались у теорії аграрного права такими вченими як С.І. Марченко 

[121], А.М. Статівка [212], Т.О. Коваленко [86], П.Ф. Кулинич [103], І.П. 

Сафонов [200], Я.О. Самсонова [194], та іншими вченими. 

В юридичній літературі державна підтримка сільського господарства 

розглядається як врегульована нормами права сукупність організаційних, 

економічних, правових та інших засобів (пільг та переваг), які надаються 

державою в особі уповноважених органів за рахунок державних ресурсів, або 

шляхом відмови держави від отримання певних доходів, суб’єктами 

господарювання, діяльність яких пов’язана з сільськогосподарським 

виробництвом з метою з метою забезпечення продовольчої безпеки держави, 

розв’язання соціально-економічних проблем, сприяння соціальному 

розвиткові сільських територій, відновлення та підтримання екологічної 

рівноваги територій [121, с. 143]. 

На думку І.П. Сафонова під державною підтримкою сільського 

господарства слід розуміти законодавчо закріплені організаційні, економічні 

та правові механізми, завдяки яким аграрним товаровиробникам надається 

необхідна фінансова допомога державними компетентними органами з 

метою стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, 
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розвитку аграрного ринку й забезпечення продовольчої безпеки населення 

[200, с. 3]. 

Розглядаючи питання державної підтримки сільського господарства, 

П.Ф. Кулинич поділяє таку підтримку на дві форми – пряма та непряма. 

Пряма державна підтримку сільського господарства надається як 

безпосередня допомога держави сільськогосподарським товаровиробникам у 

здійсненні ними виробничої діяльності, до якої належить бюджетні 

трансфери та субсидії сільському господарству, пільгові ціни на 

енергоресурси,державні капіталовкладення. До непрямої форми державної 

підтримки сільського господарства автор відносить підтримку за допомогою 

регулювання ринкових цін на товари та послуги [103, с. 247]. 

В теорії аграрного права сформульовано поняття підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників як законодавчо визначена 

діяльність органів, уповноважених реалізовувати аграрну політику держави, 

що спрямована на створення сприятливих умов для діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників, підвищення якості та 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції з метою 

мінімізації природно-кліматичних та економічних ризиків 

сільськогосподарського виробництва та гарантування продовольчої безпеки 

держави [13, с. 96]. 

Автори словника з аграрного права зазначають, що державна підтримка 

сільського господарства України – це різноманітна, цілеспрямована 

діяльність держави з утворення і функціонування с/г товаровиробників, 

прийняття відповідних нормативних актів зі створення системи і визначення 

завдань, функцій і компетенції органів, які повинні здійснювати державну 

підтримку с/г у бюджетній, кредитній, ціновій, страховій, регулятивній та 

інших сферах державного управління щодо стимулювання с/г виробництва та 

розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки 

населення [206, с. 61]. 
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В науці аграрного права проблемам державної підтримки 

(протекціонізму) сільського господарства присвячена значна кількість робіт. 

Разом з тим зобов’язання державної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників, на відміну від податкових, страхових, договірних 

зобов’язань, в правовому сенсі є невизначеним [212, с. 26]. В наслідок цього 

відсутнє і не отримало легального визначення поняття «державна підтримка 

сільського господарства» у тексті Закону України від 24 червня 2004 р. «Про 

державну підтримку сільського господарства» [54]. 

З огляду на наведені вище наукові визначення державної підтримки 

сільського господарства можна стверджувати, що вони є прийнятним для 

аналізу державної підтримки розвитку сільськогосподарського 

(промислового) садівництва як окремої підгалузі рослинництва у сфері 

сільського господарства. 

Основним законодавчим актом, який регламентує питання державної 

підтримки сільського господарства поки що залишається закон України «Про 

державну підтримку сільського господарства», який визначає основи 

державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, регуляторній та інших 

сферах державного управління щодо стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також 

забезпечення продовольчої безпеки населення. 

Відповідно до цього закону, державна підтримка здійснюється за 

рахунок регулювання гуртових цін окремих видів сільськогосподарської 

продукції, фінансових та товарних інтервенцій а також тимчасового 

адміністративного регулювання цін та тимчасових бюджетних дотацій.  

За необхідності застосовуються інші види підтримки виробників 

сільськогосподарської продукції. Зокрема, це фінансова підтримка суб'єктів 

господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення 

кредитів та компенсації лізингових платежів. Така підтримка здійснюється за 

рахунок здешевлення кредитів в режимі кредитної субсидії та полягає у 
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субсидуванні частини плати (процентів) за використання кредитів, наданих 

банками в національній та іноземній валюті, та компенсації лізингових 

платежів, що полягає у частковому відшкодуванні сплачених суб'єктами 

господарювання агропромислового комплексу лізингових платежів за 

придбані техніку та/або обладнання для агропромислового комплексу на 

умовах фінансового лізингу. 

Підтримка сільськогосподарських товаровиробників незалежно від 

виду та обсягу продукції, яку вони виробляють, може надаватися шляхом: 

виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних 

угідь; часткового бюджетного відшкодування вартості висіяного 

високорепродукційного насіння сільськогосподарських культур; виконання 

цільових державних програм, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів, 

боротьбу із шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин і 

тварин, ведення сільського господарства на радіаційно забруднених 

територіях [54]. 

В чинному аграрному законодавстві діють інші закони, які 

забезпечують державну підтримку сільського господарства. Маються на 

увазі, зокрема закон України «Про державне регулювання імпорту 

сільськогосподарської продукції» [52], який встановлює порядок тарифного і 

нетарифного регулювання імпорту сільськогосподарської сировини та 

продуктів її переробки для створення рівних умов конкуренції між 

продукцією вітчизняного виробництва та продукцією нерезидентів, а також 

деякі методи цінової підтримки сільськогосподарських товаровиробників 

України. 

Не менш важливим законом у забезпеченні державної підтримки 

сільського господарства є також закон України «Про захист національного 

товаровиробника від субсидованого імпорту» [55], який визначає механізм 

захисту національного товаровиробника від субсидованого імпорту з інших 

країн, митних союзів або економічних угруповань, регулює засади і порядок 
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порушення та проведення антисубсидиційних розслідувань, а також 

застосування компенсаційних заходів. 

Також державна підтримка сільського господарства застосовується при 

страхуванні сільськогосподарської продукції. Закон України «Про 

особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою» [67] регулює відносини у сфері страхування 

сільськогосподарської продукції, що здійснюється з державною підтримкою, 

з метою захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників 

і спрямований на забезпечення стабільності виробництва в сільському 

господарстві. 

Сутність державної підтримки страхування сільськогосподарської 

продукції полягає у наданні з державного бюджету сільськогосподарським 

товаровиробникам грошових коштів у вигляді субсидій на відшкодування 

частини страхового платежу (страхової премії), фактично сплаченого ними за 

договорами страхування сільськогосподарської продукції [211, с. 120]. 

Всі вище названі закони можна розглядати як загальні, оскільки їх дія 

поширюється на всіх суб’єктів сільськогосподарського виробництва. 

Варто відзначити, що в Україні діє окремий документ, на підставі якого 

надається державна підтримка фермерським господарствам, що здійснюється 

через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, 

який є державною бюджетною установою та виконує функції з реалізації 

державної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку 

фермерських господарств. Відповідно до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки 

фермерським господарствам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.08.2004 № 1102, [164], фермерським господарствам надається 

фінансова підтримка на поворотній основі та конкурсних засадах терміном 

до 5 років у сумі до 250 тис. грн за бюджетною програмою «Надання 

кредитів фермерським господарствам». 
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Разом з тим, фермерські господарства можуть скористатися державною 

підтримкою за іншими програмами підтримки суб’єктів господарювання, які 

діють в агропромисловому комплексі. 

Правова регламентація суспільних відносин в Україні значною мірою 

обумовлюється міжнародними зобов’язаннями держави, які виникають у 

процесі інтеграції нашої країни до світових спільнот, таких як Європейський 

Союз та Світова організація торгівлі (далі – СОТ), до якої Україна 

приєдналась у 2008 році. Членство у цій організації зобов’язує узгодити 

вітчизняне законодавство з правом СОТ, зокрема і в частині регулювання 

сільськогосподарського виробництва. 

Основним документом, який регулює питання виробництва 

сільськогосподарської продукції, є Угода про сільське господарство СОТ, яка 

закріплює особливості регулювання реалізації сільськогосподарської 

продукції і механізми застосування заходів державної підтримки 

сільськогосподарського виробництва та субсидування експорту. Угодою 

визначено довгостроковим завданням забезпечення поступового зменшення 

підтримки та захисту сільського господарства [219], що спонукає членів СОТ 

реформувати свою аграрну політику, роблячи акцент не на державній 

підтримці сільського господарства, а на становленні міцних 

конкурентоспроможних аграрних товаровиробників. 

Сфера дії Угоди про сільське господарство поширюється на такі 

аспекти виробництва сільськогосподарської продукції, як внутрішня 

підтримка вітчизняного виробника та санітарні й фітосанітарні заходи [176, 

с. 239-241]. 

Усі питання стосовно сільського господарства регулюються Угодою 

про сільське господарство, що була укладена під час Уругвайського раунду 

та набула чинності з 01.01.1995 року. Тобто всі країни при вступі до СОТ 

мають прийняти на себе зобов’язання щодо скорочення внутрішньої 

підтримки сільського господарства в тій частині, яка справляє 
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спотворювальний ефект на торгівлю. Варто зазначити, що за Угодою не вся 

підтримка сільського господарства за рахунок бюджету підлягає скороченню. 

Усі заходи такої підтримки прийнято класифікувати за двома 

основними категоріями: 

− внутрішня підтримка, яка звільнена від зобов’язань щодо 

скорочення обсягів бюджетної підтримки; 

− внутрішня підтримка, яка є предметом зобов’язань щодо скорочення 

обсягів бюджетної підтримки [35, с. 2]. 

Внутрішня підтримка, яка звільнена від зобов’язань щодо скорочення 

обсягів фінансування з бюджету, у спеціальній літературі має назву «зеленої 

скриньки». Заходи «зеленої скриньки» представляють собою підтримку, яка 

не впливає на виробництво і торгівлю сільськогосподарською продукцією. 

Група заходів так званої «зеленої скриньки» охоплює заходи державної 

підтримки сільського господарства, що не спричиняють неефективний 

розподіл ресурсів в аграрній сфері. Державні витрати в межах «зеленої 

скриньки» можуть здійснюватися у наступних напрямках:  

- наукові дослідження, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів, 

інформаційно-консультаційне обслуговування;  

- ветеринарні та фітосанітарні заходи, контроль безпеки продуктів 

харчування; 

- сприяння збуту сільгосппродукції, включаючи збирання, обробку і 

розповсюдження ринкової інформації; 

- вдосконалення інфраструктури (будівництво шляхів, електромереж, 

меліоративних споруд) за виключенням операційних витрат на її утримання; 

- удосконалення землекористування, охорона навколишнього 

середовища, та в інших напрямках.  

Держава має право фінансувати заходи «зеленої скриньки» у будь-

якому необхідному обсязі залежно від можливостей свого бюджету [142, 23]. 
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Внутрішню підтримку, яка є предметом зобов’язань щодо скорочення обсягів 

бюджетної підтримки, прийнято називати Сукупним виміром підтримки, або 

СВП. СВП називають заходами «жовтої скриньки». 

До них відносяться:  

- дотації на продукцію тваринництва і рослинництва, на племінне 

тваринництво, на елітне насінництво; компенсація частини витрат на 

міндобрива і засоби захисту рослин, на енергоресурси; цінова підтримка: 

компенсація різниці між закупівельною і ринковою ціною на 

сільгосппродукцію; 

- надання виробнику товарів та послуг за цінами, нижчими за ринкові; 

закупівля у виробника товарів (послуг) за цінами, що перевищують ринкові; 

пільгове кредитування сільгоспвиробників за рахунок бюджету, списання 

боргів; пільги на транспортування сільгосппродукції; витрати лізингового 

фонду тощо. 

Стосовно заходів «жовтої скриньки» держава повинна взяти 

зобов’язання зі скорочення бюджетного фінансування. Сукупний вимір 

підтримки (СВП) – щорічна сума всіх видів державної підтримки, на які 

поширюються зобов’язання зі скорочення [142, с. 24-25]. 

Незважаючи на те, що зі вступом до СОТ держава мусила здійснити 

певну лібералізацію доступу до ринку, Україні вдалось відстояти свою 

позицію та досягти компромісу стосовно принципових питань.  

Зокрема, Україна не має зобов’язань перед СОТ по скороченню 

внутрішньої підтримки, що надається через «жовті» програми. Є лише 

зобов’язання не перевищувати домовлений річний сукупний вимір підтримки 

(СВП). Щорічний СВП, який акумулює в собі окремі «жовті» програми 

підтримки, не повинен перевищувати для України 3 млрд. 43 млн. грн. 

Додатково Україна може кожен рік витрачати на жовті програми до 5% від 

річної вартості виробництва валової продукції сільського господарства та до 

5% від річної вартості по кожному окремому продукту [35, с. 3]. 
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У цьому зв’язку можна припустити, що скасування збору на розвиток 

виноградарства, садівництва та хмелярства було здійснено саме в рамках 

зменшення внутрішньої державної підтримки сільського господарства. 

Варто відзначити, що у Галузевій програмі розвитку садівництва 

України на період до 2025 року, основні шляхи і способи розв’язання 

проблем у сільськогосподарському (промисловому) садівництві, здійснені в 

контексті вимог Угоди СОТ про сільське господарство. 

Зокрема, у цій Програмі зазначається, що для розвитку промислового 

садівництва необхідне поєднання організаційно-економічних чинників з 

технічними та технологічними. Головним напрямом докорінних змін 

економічної ситуації в галузі садівництва є поліпшення використання 

наявних ресурсів господарств і біокліматичного потенціалу регіонів завдяки 

впровадженню інтенсивних ресурсозберігаючих технологій вирощування 

плодоягідних культур, розширенню мережі підприємств спеціалізованих на 

виробництві плодів та ягід, удосконаленню розміщення садів, поліпшенню 

структури породного і сортового складу насаджень, розширенню переробки і 

зберігання продукції в місцях її вирощування, опрацюванню заходів щодо 

підвищення ефективності перспективних форм господарювання. 

Одним з основних стимулюючих чинників розширення вітчизняного 

промислового виробництва є всебічна підтримка держави в межах заходів, 

затверджених СОТ. Особливо важливою є підтримка так званих «зеленого» 

та «жовтого» кошиків, що передбачають заходи не пов’язані з торгівлею і 

виробництвом, а також заходи внутрішньої підтримки з непрямим впливом, 

зокрема: наукові дослідження, підготовка і підвищення кваліфікації кадрів, 

інформаційно-консультаційне обслуговування, сприяння збуту плодоягідної 

продукції через збирання, обробку і розповсюдження ринкової інформації; 

забезпечення гарантованого доходу товаровиробникам та удосконалення 

землекористування, сприяння структурній перебудові виробництва, дотації 

на плодоягідну продукцію, компенсація частини витрат на мінеральні 
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добрива і засоби захисту рослин, цінова підтримка, пільгове кредитування 

товаровиробників, списання боргів, пільги на транспортування плодоягідної 

продукції тощо [23]. 

Варто відзначити, що окрім загальнодержавної підтримки 

сільськогосподарського (промислового) садівництва, можливе 

впровадженням механізму підтримки садівництва та ягідництва на місцевому 

рівні. Зокрема, для підтримки галузі рослинництва на Закарпатті депутати 

облради прийняли відповідну обласну Програму на 2016-2020 роки. 

Основними заходами програми, щодо промислового садівництва є розвиток 

насінництва, садівництва, ягідництва, горіхоплідних культур та винограду 

[182]. Для реалізації даної програми передбачено майже 20 мільйонів 

гривень. Кошти будуть направлені на розвиток насінництва, садівництва, 

ягідництва, горіхоплідних культур та винограду, а також на розбудову 

інфраструктурних об’єктів, модернізації та оновлення матеріально-технічної 

бази сільськогосподарського виробництва, розвиток органічного 

землеробства [135]. 

Підсумовуючи викладене можна зробити загальний висновок про те, 

що державну підтримку розвитку сільськогосподарського (промислового) 

садівництва в Україні необхідно розглядати як законодавчо забезпечену 

діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування спрямовану 

на створення умов для вільного доступу суб’єкта аграрного підприємництва 

та іншим особам 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. 

Виходячи із вимог угоди про сільське господарство СОТ, та інших угод 

внутрішня державна підтримка сільськогосподарського (промислового) 

садівництва має базуватися на зменшенні державної підтримки та із 
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наступною відмовою від безпосереднього бюджетного субсидування 

сільськогосподарських товаровиробників, на двох принципах: 

Перший принцип - підтримка повинна надаватися через урядові 

програми, що фінансується за державний кошт (включаючи відмову уряду 

від отримання доходів), але не за кошти споживачів; 

Другий принцип - наслідком підтримки не повинне бути надання 

цінової підтримки виробникам. 

Аналіз прийнятих законів показує що система національного 

законодавства щодо підтримки сільськогосподарського (промислового) 

садівництва не повністю узгоджується із вимогами Світової організації 

торгівлі а також з вимогами законодавства Європейського союзу і тому в цій 

частині національне законодавство потребує вдосконалення. 
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3.3. Організаційно-правове забезпечення захисту рослин у 

сільськогосподарському садівництві 

 

Урожайність сільськогосподарських культур та прибутковість 

аграрного виробництва у сфері рослинництва значною мірою залежить від 

своєчасного вжиття заходів захисту сільськогосподарських рослин від 

шкідників, хвороб та бур’янів. Умовою застосування таких заходів є 

дотримання спеціальних вимог у сфері захисту рослин з метою забезпечення 

виробництва безпечної сільськогосподарської продукції [177].  

Сільськогосподарське виробництво щорічно втрачає від шкідників, 

хвороб та бур’янів до 30 відсотків валових зборів і зокрема, зернових – на 25 

– 30 %, цукрових буряків – 20 – 27, соняшнику – 23 – 25, сої, картоплі – 32 – 

35, овочів – 27, плодових насаджень – 48 і більше. Захист рослин від 

шкідливих організмів посідає одне із провідних місць серед технологічних 

прийомів вирощування сільськогосподарських культур. При технологіях 

вирощування сільськогосподарських культур без застосування пестицидів 

урожайність знижується на 35 – 50%, значно погіршується якість продукції 

[3, с. 330]. Відтак, втрати від шкідників, хвороб та бур’янів у плодових 

насаджень сягають – 48% і більше, у зв’язку із чим забезпечення захисту 

рослин в промисловому садівництві є особливо актуальним. 

На думку О.О. Погрібного, правовий інститут захисту рослин має 

більш аграрне, ніж екологічне, значення.  

В теорії агарного права питаннями захисту рослин присвячені праці 

В.М. Єрмоленка [3, с.330-334], В.Ю. Палатай та В.П. Станіславського [3, с. 

271-279], О.О. Погрібного [2, с. 426-430], та інших вчених. Праці 

вищевказаних вчених здебільшого присвячені правовому регулюванню 

захисту сільськогосподарських рослин без визначення особливостей захисту 

рослин у сільськогосподарському садівництві. 



142 
 

Як відомо, захист рослин здійснюється двома способами: перший 

передбачає застосування засобів захисту рослин; другий спосіб - це карантин 

рослин із застосуванням фітосанітарних заходів. В теорії аграрного права 

правовому регулюванню застосування захисту сільськогосподарських рослин 

присвячена праця К.А. Сакаджи [191], а еколого-правовому регулюванню 

карантину рослин присвячена праця В.В. Курзової [110].  

Водночас правовим питаннями захисту рослин у 

сільськогосподарському (промисловому) садівництві не приділялось 

належної уваги.  

У Галузевій програмі розвитку садівництва на період до 2025 року, 

захисту рослин присвячений окремий розділ, а саме: «захист плодових і 

ягідних насаджень від шкідників і хвороб». В Даному розділі відзначається, 

що одним з важливих заходів забезпечення врожайності, поліпшення якості 

плодоягідної продукції, забезпечення тривалої продуктивності багаторічних 

насаджень є інтегрований захист плодових і ягідних культур від шкідників і 

хвороб. 

Серед багатьох організаційно-господарських заходів, які в процесі 

експлуатації саду мають надзвичайно важливе профілактичне значення у 

зменшенні витрат на захист рослин від шкідливих організмів, є закладання 

багаторічних насаджень на придатних для тієї чи іншої культури ділянках з 

використанням високоякісного оздоровленого садивного матеріалу імунних, 

стійких та толерантних до хвороб і шкідників сортів. Ці особливості 

необхідно враховувати ще на етапі проектування садів. У зонах достатнього 

й надмірного зволоження (Полісся, Північний Лісостеп, Прикарпаття, 

Закарпаття) потрібно обмежувати промислове вирощування хоча й цінних, 

але нестійких проти парші сортів яблуні та груші. Серед багатьох хвороб 

яблуні парша була й залишається однією з найважливіших, які визначають 

стратегію і тактику системи захисту цієї провідної в Україні плодової 

культури. В Україні у зоні достатнього зволоження (Північний Лісостеп, 



143 
 

Полісся, Прикарпаття і Закарпаття) проти парші яблуні та груші 

рекомендується проводити 7-9 обприскувань, у південних областях – 5-7. 

Найбільш оптимальним, екологічно безпечним і економічно вигідним є 

вирощування імунних до хвороб сортів плодових і ягідних культур. За 

рахунок впровадження у виробництво таких сортів не тільки зменшуються 

затрати на проведення захисних заходів, а й поліпшується екологічна 

ситуація в садах. 

Дослідження показують, що більшість імунних до парші сортів яблуні 

уражуються борошнистою росою, тому потребують розробки 

диференційованої системи захисту від цієї та інших хвороб. 

У зв’язку зі зміною клімату у бік потепління спостерігаються значні 

зміни в особливостях розвитку шкідників плодових культур, зокрема 

яблуневої плодожерки. На відміну від парші, яка є домінуючою у зонах з 

підвищеною вологістю повітря, яблунева плодожерка, завдаючи значних 

збитків у цих зонах, є набагато небезпечнішою у південних областях 

України. Розвиваючись у двох, а іноді і трьох поколіннях, вона вимагає 

збільшення кількості хімічних обробок насаджень. У південній зоні України 

останнім часом помітно зросла шкідливість східної плодожерки, гусениці 

якої пошкоджують молоді пагони, а також плоди, особливо у персика та 

яблуні у стадії повної стиглості, чим завдають ще більших збитків, ніж 

яблунева плодожерка. Уточнення особливостей розвитку цих ентомологічних 

об’єктів та удосконалення систем захисту насаджень від них – один з 

важливих напрямів наукових досліджень на найближчу перспективу. 

З метою подальшої екологізації захисту плодових культур від хвороб і 

шкідників більше уваги необхідно приділяти агротехнічним заходам, зокрема 

не допускати надмірного ущільнення насаджень і загущення крон дерев. 

Незважаючи на недоліки хімічних засобів захисту рослин, застосування їх у 

садах та ягідниках збережеться і на найближчий час [23]. 
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Резюмуючи положення, які зазначені в даній програмі, можна 

констатувати, що програмою встановлюються агротехнологічні моменти у 

вирощуванні саду, виконання яких дозволяє частково забезпечити захист 

рослин, або зменшить необхідність у застосуванні засобів захисту рослин. 

На думку автора, всі ці заходи, що передбачаються галузевою програмою, 

можна назвати превентивними заходами щодо захисту рослин у 

сільськогосподарському (промисловому) садівництві.  

Проте, як уже відзначалося, використання засобів захисту рослин, а 

також виконання карантинних заходів, все ж є необхідними у здійсненні 

сільськогосподарського садівництва.  

Нормативну основу для забезпечення захисту рослин у 

сільськогосподарському (промисловому) садівництві складають ряд законів 

та підзаконних нормативно-правових документів. Основним документом у 

сфері захисту рослин є закон України «Про захист рослин» [56], який 

регулює правовідносини, пов'язані із захистом рослин 

сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових 

насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, продукції 

рослинного походження від шкідників, хвороб та бур'янів, визначає права і 

обов'язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян, 

повноваження органів виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері.  

Відповідно до ст.4 ЗУ «Про захист рослин» , основними вимогами 

щодо захисту рослин є: а) додержання технології вирощування рослин 

сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових 

насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту; б) екологічне та 

економічне обґрунтування доцільності захисту рослин від шкідливих 

організмів; в) обов'язковість здійснення заходів щодо захисту рослин 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та 

громадянами, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, лісом, 

водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого 
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призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, 

рослинності закритого ґрунту, а також реалізацією, переробкою,зберіганням і 

використанням рослин та продукції рослинного походження; г) суворе 

додержання регламентів зберігання, транспортування, торгівлі та 

застосування засобів захисту рослин; д) збереження корисної флори і фауни; 

е) недопущення пошкодження рослин, погіршення їх стану та забруднення 

продукції рослинного походження і довкілля засобами захисту рослин. 

Відповідно до ст. 1 цього закону, захист рослин – це комплекс заходів, 

спрямованих на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану 

рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і 

лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, 

продукції рослинного походження через шкідників, хвороби і бур'яни.  

На думку В.М. Єрмоленка таке широке визначення захисту рослин 

охоплює всі галузі економіки, які використовують у своїй виробничо-

господарській діяльності рослини. Тому більш прийнятним є поняття захисту 

саме сільськогосподарських рослин, яке закріплено у законі України «Про 

пестициди та агрохімікати» [69]. Захист сільськогосподарських рослин – це 

комплекс заходів щодо попередження і зменшення втрат врожаю 

сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб та бур’янів.  

На наш погляд, дослідження організаційно-правового забезпечення 

захисту рослин у сільськогосподарському (промисловому) садівництві варто 

здійснити за способами захисту рослин. 

Як уже відзначалося, одним з способів захисту рослин є застосування 

засобів захисту рослин. За законом України «Про захист рослин» засоби 

захисту рослин – це препарати, які вміщують одну або декілька діючих 

речовин і використовуються з метою захисту рослини або продукції 

рослинництва від шкідливих організмів та знищення небажаних рослин або 

окремих частин рослин. 
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Застосування засобів рослин має здійснюватися відповідно до закону 

України «Про пестициди та агрохімікати», який регулює правові відносини, 

пов'язані з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, 

транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров'я людини 

і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і 

агрохімікатів, визначає права і обов'язки підприємств, установ, організацій та 

громадян, а також повноваження органів виконавчої влади і посадових осіб у 

цій сфері. 

Основними принципами державної політики у сфері діяльності, 

пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, є:  

- пріоритетність збереження здоров'я людини і охорони навколишнього 

природного середовища по відношенню до економічного ефекту від 

застосування пестицидів і агрохімікатів;  

- державна підконтрольність їх ввезення на митну територію України, 

реєстрації, виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі і 

застосування; 

- обґрунтованість їх застосування; мінімалізація використання 

пестицидів за рахунок впровадження біологічного землеробства та інших 

екологічно безпечних, нехімічних методів захисту рослин; безпечність для 

здоров'я людини та навколишнього природного середовища під час їх 

виробництва, транспортування, зберігання, випробування і застосування за 

умови дотримання вимог, встановлених державними стандартами, 

санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами. 

З метою забезпечення реалізації вище названих принципів Постановою 

Кабінету Міністрів України № 295 від 4 березня 1996 року було затверджено 

«Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та 

перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів дозволених до 

використання в Україні» [166]. Цей Порядок встановлює вимоги до 

проведення державних випробувань та державної реєстрації пестицидів та 
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агрохімікатів. Державні випробування нових препаратів проводяться з метою 

біологічної, токсиколого - гігєнічної та екологічної оцінки і розроблення 

нормативів та регламентів їх безпечного використання в Україні.  

Державні випробування препаратів із новою діючою речовиною 

проводяться протягом двох повних вегетаційних періоди, а препарати які 

містять діючу речовину, яка входить до складу вже зареєстрованого 

препарату того ж призначення і для тієї ж групи культур, термін державних 

випробувань може бути скорочений до одного повного вегетаційного 

періоду. 

Аналіз порядку державних випробувань та державної реєстрації 

пестицидів та агрохімікатів показав, що у організаційно-правовому механізмі 

забезпечення використання пестицидів і агрохімікатів залишається ще досить 

чимало інституційно - правових та інших чинників, які породжують 

корупційні та бюрократичні явища, внаслідок чого збільшуються терміни 

випробувань та можливості проведення реєстрації пестицидів і агрохімікатів, 

а також збільшують вартість проведення такої реєстрації. 

Так, наприклад, в сучасному садівництві застосовують в основному 

пестициди і агрохімікати, які були зареєстровані відповідно до санітарно - 

гігієнічних та інших вимог у минулому. Водночас можливість використання 

нових препаратів у сільськогосподарському (промисловому) садівництві 

України є дещо проблематичним з огляду на формальні і бюрократичні 

процедури їх випробування та реєстрації, що негативно впливає на 

підвищення врожайності продукції садівництва, не дозволяє ефективно 

забезпечувати виконання вимог екологічного законодавства щодо 

збереження довкілля, ґрунтів, здоров’я людей. У цьому зв’язку вбачається за 

доцільне переглянути існуючі правові механізми державно-правового 

регулювання використання пестицидів і агрохімікатів у 

сільськогосподарському (промисловому) садівництві з врахуванням вимог 
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щодо адаптації українського аграрного, природоохоронного, екологічного 

законодавства до стандартів ЄС. 

Другим способом захисту рослин є карантин рослин. В Україні діє 

закон України «Про карантин рослин» [59], який визначає правові, 

організаційні та фінансово-економічні основи карантину рослин, 

повноваження органів державної влади, їх посадових осіб, права і обов'язки 

юридичних та фізичних осіб, спрямовані на запобігання занесенню та 

поширенню відсутніх на території України регульованих шкідливих 

організмів, і становить частину законодавства України щодо захисту життя 

та здоров'я рослин.  

У названому законі карантин рослин визначається як система заходів, 

спрямованих на запобігання занесенню та/або поширенню регульованих 

шкідливих організмів або забезпечення контролю за ними (локалізації). 

Завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері карантину рослин, є: охорона території України 

від занесення регульованих шкідливих організмів; виявлення, локалізація і 

ліквідація регульованих шкідливих організмів; запобігання проникненню 

регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих 

шкідливих організмів на території України; здійснення державного контролю 

за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів з карантину 

рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, 

зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання. 

Одним із інструментів захисту рослин є фітосанітарні заходи, які 

визначаються як - будь-які заходи, включаючи усі відповідні закони, інші 

нормативно-правові акти, фітосанітарні правила, вимоги та процедури, що є 

обов'язковими для виконання органами державної влади та особами. 

Приєднання України до Світової організації торгівлі фактично стало 

приєднанням до наявної в цій організації системи прав та обов’язків. 

Вступивши до СОТ, Україна разом з іншими членами цієї організації 
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відповідно до ст. 14 Угоди про сільське господарство СОТ узяла на себе 

зобов’язання надати чинності Угоді про застосування санітарних і 

фітосанітарних заходів [218].  

Поняття санітарного та фітосанітарного заходу визначається в Додатку 

А до Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів, відповідно 

до якої – санітарний або фітосанітарний захід - будь-який захід, що 

проводиться: для захисту життя або здоров'я тварин чи рослин на території 

держави-члена СОТ від ризиків, що виникають у результаті проникнення, 

укорінення чи поширення шкідників, хвороб, організмів, які є носіями 

хвороб, а також хвороботворних організмів; для захисту життя або здоров'я 

людей чи тварин на території Члена СОТ від ризиків, що виникають від 

добавок, забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних організмів, 

які містяться у продуктах харчування, напоях чи кормах; для захисту життя 

або здоров'я людини на території Члена СОТ від ризиків, що виникають у 

результаті хвороб, які переносяться тваринами, рослинами або продукцією, 

що виробляється з них, або в результаті проникнення, укорінення чи 

поширення шкідників; для уникнення чи обмеження іншої шкоди на 

території Члена СОТ, що завдається в результаті проникнення, укорінення 

або поширення шкідників. 

У системі організаційно-правового забезпечення застосування 

фітосанітарних заходів у сільськогосподарському садівництві, важливе місце 

посідає Міжнародна конвенція про захист рослин [129]. Відповідно до п. 2 ст. 

4 цієї конвенції передбачено створення офіційної національної організації із 

захисту рослин, до обов’язків якої належать видача сертифікатів на вантажі 

рослин, рослинних продуктів й інших регульованих об'єктів стосовно 

фітосанітарних правил договірної сторони, що імпортує; спостереження за 

рослинами у період вегетації, у тому числі як в оброблюваних зонах (зокрема 

полях, плантаціях, розсадниках, садах, теплицях і лабораторіях), так і в зонах 

дикоростучої флори, а також рослин і рослинних продуктів, що зберігаються 
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або транспортуються, зокрема, з метою інформування про зустрічальність, 

появу і поширення шкідників, а також боротьби з цими шкідниками, у тому 

числі для інформування; огляд вантажів рослин і рослинних продуктів, що 

перевозяться міжнародним сполученням, і у випадках, коли це є доцільним, 

огляд інших регульованих об'єктів, зокрема, з метою запобігання введенню 

до складу рослинного чи тваринного світу і/або поширенню шкідників; 

дезінсекція або дезінфекція вантажів рослин, рослинних продуктів і інших 

регульованих об'єктів, що перевозяться міжнародним сполученням для того, 

щоб вони відповідали фітосанітарним вимогам; захист зон, що знаходяться в 

небезпеці, позначення, збереження й спостереження за зонами без шкідників 

і зонами з низькою поширеністю шкідників; проведення аналізу 

небезпечності шкідників; забезпечення за допомогою відповідних процедур 

того, щоб фітосанітарна безпечність вантажів після сертифікації щодо 

складу, заміни і повторного зараження підтримувалася до експорту; та 

навчання і розвиток персоналу. 

З точки зору інституційно-функціонального забезпечення, центральним 

органом виконавчої влади який здійснює контроль по застосуванню засобів 

захисту рослин та здійснення карантину рослин є «Державна служба України 

з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», далі 

«Держпродспоживслужба» утворена відповідно до постанови КМУ від 10 

вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади» [165].  

Відповідно до Положення про Держпродспоживслужбу [167], 

основними завданнями даного органу є: 

- реалізація державної політики у сферах безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, 

санітарного законодавства, насінництва та розсадництва (в частині 

сертифікації насіння і садивного матеріалу); 



151 
 

- здійснення відповідно до закону вимог законодавства у сфері 

насінництва та розсадництва, законодавства щодо зберігання, 

транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин; 

- здійснення контролю за виконанням фітосанітарних заходів, та 

інші завдання, які відносяться до компетенції даного органу.  

Також цей орган погоджує плани державних випробувань пестицидів і 

агрохімікатів та переліки пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні. 

Також в системі органів, які здійснюють контроль за використанням 

засобів захисту рослин є Мінприроди України [162], завданнями якого є: 

забезпечення; поводження з пестицидами та агрохімікатами; раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Також Мінприроди 

України здійснює державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів; веде 

перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання, і щорічні 

доповнення до нього, затверджує регламенти їх застосування. 

При дослідженні системно-функціонального забезпечення 

сільськогосподарського (промислового) садівництва в Україні у першому 

підрозділі цього розділу роботи дана критика Держпродспоживслужбі в 

частині об’єднання в одне відомство різних функцій ветеринарного, 

санітарного, фіто-санітарного контролю. Водночас у контексті цього питання 

варто погодитись із доводами К.Б. Сакаджи, яка досліджуючи правове 

регулювання застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин, 

вказує на доцільність створення самостійного органу виконавчої влади в 

Україні у складі Міністерства аграрної політики та продовольства України – 

Департаменту із захисту рослин і прийняття Президентом України 

відповідного положення «Про Департамент із захисту рослин». Це стало б 

важливим правовим важелем на виконання Міжнародної конвенції про 

захист рослин від 6 грудня 1951р. щодо створення офіційної організації 
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захисту рослин й виконання передбачених нею зобов’язань з прийняття 

законодавчих, технічних та адміністративних заходів [191, с. 4].  

В організаційно-правовому забезпеченні захисту рослину 

сільськогосподарському садівництві залишаються проблемними питання 

щодо боротьби з поширенням надзвичайно небезпечних хвороб, серед яких 

особливо вирізняється така хвороба як бактеріальний опік плодових культур 

[23]. Збудником бактеріального опіку плодових (карантинного 

захворювання) є бактерія Ервінія аміловора (Erwinia amylovora) [37], яка є 

дуже шкідливою і швидко поширюється й позбутися якої можна лише 

радикальними методами і тому ервінію аміловору вважають 

найнебезпечнішим патогеном для плодових культур. 

Відповідно до ст. 14 закону України «Про захист рослин» у разі 

масового розвитку і поширення особливо небезпечних шкідливих організмів 

головні державні фітосанітарні інспектори (або їх заступники) упродовж 

однієї доби після виявлення масового поширення особливо небезпечних 

шкідливих організмів вносять подання про запровадження особливого 

режиму захисту рослин до відповідного органу місцевого самоврядування, 

місцевого органу виконавчої влади або Кабінету Міністрів України.  

Особливий режим захисту рослин – це особливий режим захисту 

рослин - особливий правовий режим діяльності місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, спрямований на локалізацію і ліквідацію особливо небезпечних 

шкідників і хвороб у межах населеного пункту, району, області, кількох 

областей. 

На території з особливим режимом захисту рослин здійснюються такі 

заходи: знешкодження особливо небезпечних шкідливих організмів; 

залучення та використання державних ресурсів (наукових, матеріальних 

тощо), а також ресурсів підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності та громадян для локалізації і ліквідації особливо небезпечних 
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шкідливих організмів з попереднім відшкодуванням їм понесених ними 

витрат. 

Важливим є тай факт, що в державному реєстрі пестицидів та 

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні [32] немає препарату, 

для боротьби із цим збудником. Є тільки мідьвмісні фунгіциди, які мають 

бактерицидні властивості, проте дані препарати застосовуються тільки для 

профілактики (зменшення ризику зараження) виникнення вищевказаного 

збудника і не призначені для ліквідації даного збудника.  

В такому випадку уповноважений орган державної влади немає 

належних інструментів для ліквідації карантинного захворювання і 

залишається тільки радикальні методи, викорчовування і спалювання 

плодових насаджень. Проте є і інші шляхи для боротьби із плодовими 

опіками, зокрема, в країнах ЄС зареєстрований і дозволений до використання 

препарат Ервіфаг (Erwiphage), який, щоправда, не вбиває збудника, але 

пригнічує його розвиток на 75 відсотків.  

Як уже відзначалося, що при здійсненні випробувань та державної 

реєстрації сучасних та інноваційних засобів захисту рослин існує ряд 

проблем, вирішення яких уже запропоновано К.Б. Сакаджи [191], і автор 

цілком поділяє цю пропозицію, яка полягає в тому, що реєстрацію засобів 

захисту рослин, дозволених до використання в Україні, адаптувати до 

відповідних нормативно-правових актів європейського співтовариства, 

зокрема, Директиви 91/414/ЄЄС, шляхом внесення змін до Закону України 

«Про пестициди та агрохімікати» в частині врахування міжнародних вимог і 

стандартів, у тому числі встановити подвійну систему оцінки пестицидів, 

запровадити обов’язковість для використання в Україні офіційного списку 

дозволених в ЄС пестицидів. На думку К.Б. Сакаджи це дозволить обмежити 

й деякою мірою проникнення в Україну неапробованих чи заборонених до 

використання в ЄС засобів захисту рослин, що на думку автора, є 
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надзвичайно важливим моментом у забезпеченні якості і безпечності 

сільськогосподарської продукції, зокрема плодової-ягідної продукції. 

Підсумовуючи можна сказати, що в Україні організаційно-правове 

забезпечення захисту рослин в сільськогосподарському (промисловому) 

садівництві здійснюється відповідно до законів та інших нормативно-

правових актів, які не враховують особливостей захисту плодово-ягідних 

рослин та потребують удосконалення.  
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3.4. Організаційно-правове забезпечення виробництва органічної 

продукції в сільськогосподарському садівництві 

 

Органічне виробництво є одним із пріоритетних напрямків розвитку 

сільського господарства у світі, оскільки серед широкого спектра методів 

господарювання є чи не єдиним, що не завдає негативного впливу 

навколишньому природному середовищу та здоров’ю людини [99, с. 26]. 

В умовах Євроінтеграції нашої країни гостро постає проблема 

конкурентоспроможності виробників і продукції, що спонукає до пошуку 

нових перспективних напрямків у сільському господарстві для використання 

технологій, безпечних для здоров’я людини, тварин і навколишнього 

природного середовища. У зв’язку з цим відбувається поступовий перехід від 

інтенсивного промислового сільськогосподарського виробництва до 

органічного (зокрема біологічного або екологічного), яке передбачає 

раціональні шляхи використання енергетичних ресурсів та зменшення 

забруднення довкілля, отримання високоякісної сільськогосподарської 

продукції, збереження і підвищення родючості ґрунту, безвідходне 

використання сільськогосподарської продукції [16].  

В країнах ЄС частка органічного вирощування невпинно зростає, 

зокрема і органічного виробництва яблук також. В Україні існують прекрасні 

можливості та природний і виробничий потенціал в сфері вирощування 

яблук. Виробники органічних яблук в країнах Західної Європи дуже 

задоволені своєю діяльністю – за останні 10 років ціна реалізації органічної 

продукції (яблук) не опускалась нижче позначки 1 Євро/кг. В цілому можна 

сказати, що рентабельність органічного виробництва яблук значно вища, ніж 

звичайного і типовим є попит на таку продукцію на ринку. Це є новою 

можливістю в Україні, яка тільки набирає обертів. Дослідження показують, 

що третім найважливішим фактором для споживачів є відсутність 

залишкових хімічних речовин в продукті [157]. 
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В теорії екологічного і аграрного права, науковцями приділяється 

значна увага виробництву органічної продукції. Теоретичні аспекти 

впровадження органічного сільського господарства розглядаються в працях 

таких науковців, як: В.М. Корнієнко [97], Т.О. Коваленко [85], П.Ф. 

Кулинича [104], Т.В. Курман [112], Т.К. Оверковської, Д.С. Піддубної [146, 

417], А.М. Статівки [210], В.Ю. Уркевича [233], В.М. Єрмоленка [42], та 

інших.  

Зокрема, В.М. Корнієнко досліджує загальнотеоретичні аспекти 

правового регулювання відносин у сфері органічного сільського 

господарства [97], Коваленко, досліджує виробництво органічної 

сільгосппродукції та сировини [85], П.Ф. Кулинич проводить дослідження 

виробництва органічної та екологічно чистої продукції в земельно-правовому 

аспекті [104], А.М. Статівка дослідив окремі питання виробництва 

сільськогосподарської продукції [210]. Актуальним правовим питанням 

органічного виробництва в Україні [233], присвячена праця В.Ю. Уркевича, 

також вчений досліджує особливості правового регулювання виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції [234] та здійснено дослідження 

принципів виробництва органічної сільськогосподарської продукції [235]. 

В.М. Єрмоленко дослідив правові проблеми органічного виробництва в 

Україні [42]. 

На монографічному рівні здійснено дослідження правового захисту 

органічної продукції від генетично модифікованих організмів в Україні Д.С. 

Піддубною [146], також автором досліджені поняття органічної продукції та 

процес її сертифікації в Україні [149], правове регулювання виноробства як 

складової частини органічного виробництва [147] та інші.  

Як вбачається, вченими у галузі аграрного права досліджуються різні 

аспекти виробництва органічної продукції, проте у їх наукових працях не 

приділялось належної уваги правовим проблемам виробництва органічної 

продукції садівництва. 
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Слід зазначити, що з розвитком вказаної сфери суспільного 

виробництва питанню нормативного забезпечення науковці приділяють все 

більше і більше уваги. Як зазначав О.О. Погрібний, «особливо стрімке 

накопичення нормативного матеріалу чекатиме на національне аграрне 

законодавство в царині забезпечення якості та безпечності 

сільськогосподарської продукції та продовольчої сировини з урахуванням 

європейських вимог щодо відповідності такої продукції і сировини певним 

вимогам та стандартам якості» [174, с. 56]. 

Основою нормативно-правового забезпечення здійснення органічного 

виробництва в Україні є Закон України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини», який визначає правові та 

економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини і спрямований на забезпечення належного 

функціонування ринку органічної продукції та сировини, а також на 

гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих 

як органічні [50].  

У цьому законі виробництво органічної продукції (сировини) 

визначається як - виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб (у тому 

числі з вирощування та переробки), де під час такого виробництва 

виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично 

модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, та на всіх етапах 

виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, принципи та 

правила, визначені цим Законом для отримання натуральної (екологічно 

чистої) продукції, а також збереження та відновлення природних ресурсів. 

У статті 16 цього закону визначені такі загальні правила виробництва 

органічної продукції та\або сировини, а саме: 

1) дотримуватися вимог цього Закону і правил виробництва та обігу 

органічної продукції та сировини та/або дикорослих рослин, 
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використовувати лише методи виробництва органічної продукції та/або 

сировини; 

2) забезпечувати відокремлення виробництва органічної продукції 

(сировини) від виробництва неорганічної продукції (сировини), продукції 

перехідного періоду; 

3) використовувати технології виробництва, які запобігають 

забрудненню або мінімізують будь-яке збільшення забруднення 

навколишнього природного середовища; 

4) враховувати місцевий та регіональний екологічний стан територій 

під час вибору продукції для виробництва; 

5) мінімізовувати використання невідновлюваних ресурсів та зовнішніх 

ресурсів; 

6) забезпечувати збереження та відтворення родючості ґрунтів. 

Також у цьому законі закріплені і правила виробництва органічної 

продукції. Згідно п. 2 статті 14 закону, детальні правила виробництва та обігу 

органічної продукції та сировини розробляються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну 

політику, та затверджуються Кабінетом Міністрів України. Детальні правила 

виробництва та обігу органічної продукції та сировини повинні відповідати 

вимогам цього Закону та встановлювати правила виробництва та обігу за 

такими напрямами щодо: виробництва органічної продукції (сировини) 

аквакультури; виробництва органічних морських водоростей; виробництва 

органічної продукції (сировини) бджільництва; збору дикорослих рослин, 

лісової продукції та водоростей, та за іншими напрямками.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 587 

було затверджено «Детальні правила виробництва органічної продукції 

(сировини) рослинного походження» [161]. Відповідно до п. 3 цієї постанови, 

у процесі виробництва органічної продукції її виробник повинен 

забезпечити: 
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- провадження господарської діяльності, що не має шкідливого впливу 

на стан земель та родючість ґрунтів, сприяє підвищенню їх родючості та 

збереженню інших якісних показників, зменшує негативний вплив на ґрунти, 

запобігає незворотній втраті гумусу, поживних речовин тощо; 

- мінімальне використання ресурсів, що не відновлюються, і продуктів 

несільськогосподарського походження; 

- використання переваг біологізації землеробства шляхом розширення 

посівів багаторічних трав і впровадження бактеріальних препаратів, 

збільшення площ сільськогосподарських культур, що посіяні на зелене 

добриво; 

- використання у виробництві процесів, що не завдають шкоди 

навколишньому природному середовищу та здоров’ю людей; 

- утилізацію відходів і побічних продуктів рослинного походження в 

ході виробництва органічної продукції; 

- урахування місцевого або регіонального екологічного балансу під час 

вибору продукції (сировини) для виробництва. 

Проте у цих правилах по відношенню до органічного виробництва 

продукції садівництва можливо застосувати тільки вимоги до садивного 

матеріалу, зокрема,для виробництва органічної продукції використовується 

насіння і садивний матеріал, отримані методом органічного виробництва, а 

саме материнські та батьківські форми рослин, вирощені протягом одного 

покоління, і багаторічні культури, вирощені протягом двох вегетаційних 

періодів; насіння і садивний матеріал, отримані під час перехідного періоду, 

а також отримані під час традиційного (неорганічного) виробництва, можуть 

використовуватися згідно із законодавством; насіння і садивний матеріал для 

виробництва органічної продукції повинні бути стійкими до хвороб та 

шкідників. 

Організаційно-правове забезпечення виробництва органічної продукції 

передбачає виконання дій, пов’язаних з веденням Реєстру виробників 
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органічної продукції відповідно до Порядку ведення Реєстру виробників 

органічної продукції (сировини). Ведення такого Реєстру та забезпечення 

опублікування офіційних відомостей про осіб, яким надано право виробляти 

(вирощувати, переробляти) органічну продукцію (сировину), здійснюється 

Держпродспоживслужбою [163]. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України 30 грудня 2015 року було 

схвалено «Концепцію Державної цільової програми розвитку аграрного 

сектору економіки на період до 2020 року». Відповідно до цієї Концепції, 

складна ситуація в аграрному секторі економіки викликана насамперед 

відсутністю мотивації у сільськогосподарських товаровиробників до 

розвитку трудомістких галузей та високою вартістю капіталу, що стримує їх 

розвиток, зокрема овочівництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, 

тваринництва, органічного виробництва.  

Проблему передбачається розв’язати шляхом сприяння створенню 

нових потужностей з виробництва та глибокої переробки 

сільськогосподарської продукції та модернізації існуючих, зокрема у сфері 

виробництва органічної продукції, садівництва, тваринництва, 

виноградарства, продукції дитячого харчування тощо [187].  

Проведений аналіз змісту цієї Концепції показує, що вона містить 

загальні положення і не передбачає чіткого плану дій з розвитку 

овочівництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, тваринництва та 

здійснення органічного виробництва.  

Відповідно до Галузевої програми розвитку садівництва на період до 

2025 року, стратегічною метою розвитку садівництва має бути розширення 

виробництва екологічно чистої продукції шляхом переходу від 

індустріально-хімічних методів ведення господарства до біологічних. Для 

одержання екологічно чистої продукції садівництва, придатної для 

дієтичного та дитячого харчування, необхідно активніше практикувати 
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закладання сировинних садів з використанням імунних сортів, що не 

потребують застосування хімічних засобів захисту від шкідників та хвороб. 

Для забезпечення ефективності цих систем, крім необхідності дотримання 

агротехнічних та інших заходів, вирощування імунних, стійких і толерантних 

до хвороб та шкідників сортів плодових і ягідних культур, не можна поки що 

обійтись без застосування хімічних засобів захисту рослин [23]. 

Відтак,виробництво органічної продукції можливе за умови закладання 

сировинних садів з використанням імунних сортів, що не потребують 

застосування хімічних засобів захисту від шкідників та хвороб. В такому 

випадку постає питання, чи можливе виробництво органічної продукції 

садівництва у вже існуючих садах, які закладені без використання імунних 

сортів.  

На думку Д.С. Піддубної, будь-яке запровадження чогось та його 

втілення потребує системного, комплексного підходу, і це не може 

стосуватися виключно правових позицій, адже необхідно враховувати і 

економічні – можливо вони є більш важливими та впливовими навіть ніж 

правові [148, с. 182].  

Погоджуючись з такою думкою варто додати, що окрім правових та 

економічних позицій потрібно зважати і на технологічні основи здійснення 

того чи іншого виду діяльності. У цьому зв’язку В.М. Меженсьий та Л.О. 

Меженська, досліджуючи сорти нетрадиційних плодових культур для 

виробництва органічної сировини, відзначають, що садівництво є галуззю з 

високим рівнем використання отрутохімікатів. Застосування нових 

технологій і менш токсичних пестицидів при переході на систему 

інтегрованого захисту сприяло зменшенню навантаження на довкілля, але 

надійний захист традиційних плодових культур поки що неможливий без 

використання хімічних засобів. Дослідження щодо розробки і впровадження 

оптимального поєднання різних систем садівництва свідчать, що 
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застосування принципів органічного садівництва до традиційних плодових 

культур не дає бажаного результату [126].  

Досліджуючи наукові аспекти вирощування продукції органічного 

садівництва, І.В. Гриняк, та П.В. Кондратенко зазначають, що ухвалення 

закону – це лише початок організації роботи з національної системи 

контролю за органічним сектором виробництва. Подальший його розвиток 

залежатиме від того, наскільки швидко будуть розроблені технічні 

регламенти та правила, які слід адаптувати до наявних міжнародних систем 

відповідності. Впровадження закону в життя стримує необізнаність 

споживачів стосовно органічної продукції, нечесна конкуренція виробників, 

перехідний період, упродовж якого потрібно повністю запровадити нові 

технології вирощування, та практично відсутність державної фінансової 

підтримки органічного виробництва. Перспективність вирощування 

органічної садівничої продукції полягає в тому, що завдяки чіткому 

регламентуванню процесу виробництва через застосування жорстких правил 

і стандартів, використанню речовин природного походження нова виробнича 

сфера дає змогу забезпечити збереження та відновлення природних ресурсів, 

біологічного різноманіття, активізувати випуск високоякісних продуктів з 

цінними харчовими та лікувальними властивостями [136]. 

На основі проведеного дослідження організаційно-правових аспектів 

виробництва органічної продукції сільськогосподарського садівництва 

встановлено, що в українській теорії аграрного, екологічного права питання 

виробництва органічної продукції сільськогосподарського садівництва не 

досліджувались.  

Відтак у чинному аграрному, земельному, екологічному законодавстві 

закріплені нормативні положення, які мають загальний характер щодо 

використання ґрунтів, багаторічних насаджень, засобів захисту рослин, 

пестицидів і агрохімікатів і не враховують особливостей вирощування 

органічної продукції сільськогосподарського садівництва.  



163 
 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що 

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. 

 

Висновки до III розділу 

Проведений науково-теоретичний аналіз організаційно-правового 

забезпечення сільськогосподарського садівництва в Україні дозволяє 

сформулювати висновки і рекомендації, які спрямовані на удосконалення 

механізму правового регулювання суспільних відносин, що виникають, 

змінюються і припиняються у сфері виробництва продукції садівництва та її 

реалізації на аграрних ринках. 

1. Системно-структурний аналіз інституційно-функціонального 

забезпечення сільськогосподарського садівництва показує, що в Україні 

створена система органів державної влади і місцевого самоврядування, які 

відповідно до Конституції України та інших законів у межах своїх функцій і 

повноважень мають забезпечувати реалізацію державної аграрної політики у 

сфері виробництва якісної безпечної продукції сільськогосподарського 

садівництва. 

2. Зважаючи на важливість і значення сільськогосподарського 

садівництва в економіці України, вбачається доцільним створити в системі 

органів державної влади спеціалізований орган (агенцію), діяльність якого 

має бути спрямована на забезпечення реалізації Галузевої програми розвитку 

садівництва на період до 2025 року щодо розвиток сільськогосподарського 

(промислового) садівництва в Україні. 

3. Проведене в Україні об’єднання в одне відомство різних функцій 

ветеринарного, санітарного, фіто-санітарного контролю, можна вважати не 

зовсім виправданим, оскільки система і структура органів державної влади до 
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об’єднання була більш дієвою з точки зору здійснення державного 

регулювання відносин у сфері сільськогосподарського садівництва, зокрема, 

забезпечення доступу до ринку продукції садівництва, експорту 

сільськогосподарської продукції, забезпечення здоров’я громадян, 

забезпечення фіто-санітарного контролю. 

4. Державну підтримку розвитку сільськогосподарського 

(промислового) садівництва в Україні розглядати як законодавчо забезпечену 

діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування спрямовану 

на створення умов для вільного доступу суб’єкта аграрного підприємництва 

та іншим особам 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 садівництва та забезпечення продовольчої безпеки. 

5. Внутрішня державна підтримка сільськогосподарського 

(промислового) садівництва має базуватися на зменшенні державної 

підтримки з наступною відмовою від безпосереднього бюджетного 

субсидування сільськогосподарських товаровиробників, на двох принципах: 

перший - підтримка повинна надаватися через урядові програми, що 

фіксуються за державний кошт (включаючи відмову уряду від отримання 

доходів), але не за кошти споживачів; другий - наслідком підтримки не 

повинне бути надання цінової підтримки виробникам. 

6. Система національного аграрного законодавства щодо підтримки 

сільськогосподарського (промислового) садівництва не повністю 

узгоджується із вимогами Світової організації торгівлі, а також з вимогами 

законодавства Європейського Союзу і тому в цій частині національне 

аграрне законодавство потребує вдосконалення. 

7. Виробництво органічної продукції садівництва можливе за умови 

закладання сировинних садів з використанням імунних сортів, що не 

потребують застосування хімічних засобів захисту від шкідників та хвороб. 



165 
 

8. В українській теорії аграрного, екологічного права питання 

виробництва органічної продукції сільськогосподарського садівництва не 

досліджувались. Відтак у чинному аграрному, земельному, екологічному 

законодавстві закріплені нормативні положення, які мають загальний 

характер щодо використання ґрунтів, багаторічних насаджень, засобів 

захисту рослин, пестицидів і агрохімікатів і не враховують особливостей 

вирощування органічної продукції сільськогосподарського садівництва. 
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ВИСНОВКИ 

За результатами дисертаційного дослідження, яке було проведено на 

підставі комплексного та системного аналізу наукових джерел, нормативно-

правової бази, матеріалів правозастосовної практики, автором 

сформульовано та науково доведено низку висновків та пропозицій, 

спрямованих на подальший розвиток правового регулювання аграрних 

відносин у сфері сільськогосподарського (промислового) садівництва в 

Україні. 

1. В умовах реформування земельних і аграрних відносин у сільському 

господарстві України відбувається поступове формування одного із 

важливих напрямків розвитку сільського господарства, а саме 

сільськогосподарського садівництва, яке має здійснюватися у промислових 

масштабах і забезпечувати виробництво, переробку і реалізацію продукції 

садівництва на внутрішніх і зовнішніх аграрних риках України та інших 

держав-членів СОТ, що зумовлює до необхідності наукового пошуку 

теоретичних і законодавчих засад правового регулювання суспільних 

відносин, що виникають у зв’язку з веденням сільськогосподарського 

садівництва у ринкових умовах.  

2. В сучасній теорії аграрного права України не було проведено 

комплексного наукового дослідження правових проблем 

сільськогосподарського садівництва, що негативно впливає на стан 

законодавчого забезпечення реалізації конституційних прав громадян і 

юридичних осіб у сфері набуття та реалізації права власності чи інших прав 

на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

садівництва у промислових масштабах, на виробництво і реалізацію 

продукції сільськогосподарського садівництва на аграрних ринках. 

3. В теорії аграрного права сільськогосподарське садівництво можна 

визначити як врегульовану нормами права виробничо-господарську 
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діяльність суб’єктів аграрного 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. 

4. Право на ведення сільськогосподарського садівництва можна 

розглядати як 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. 

5. Правовий режим сільськогосподарського садівництва як 

комплексного об’єкта правового регулювання складається з правового 

режиму земель сільськогосподарського призначення як головного засобу 

виробництва продукції садівництва, правового режиму багаторічних 

насаджень як біологічної основи такого садівництва, правового режиму 

водних ресурсів як життєво необхідних речовин для всіх живих організмів, а 

також правового режиму майна, коштів, інвестицій як економічної основи 

виробничо-господарської діяльності у сільськогосподарському садівництві; 

7. Для закладання багаторічних насаджень з метою ведення 

сільськогосподарського (промислового) садівництва суб’єкти 

господарювання можуть використовувати землі сільськогосподарського 

призначення з функціональним використанням для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, ведення 

особистого селянського господарства, а також землі інших категорій земель, 

які можуть бути придатні для товарного сільськогосподарського садівництва.  

8. Суб’єктами права на ведення сільськогосподарського 

(промислового) садівництва в Україні можуть бути фізичні і юридичні особи, 

які у встановленому законом порядку вважаються сільськогосподарськими 
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виробниками, тобто ті суб’єкти, які набули право на земельні ділянки для 

ведення сільськогосподарського (промислового) садівництва, а також 

сформували на таких земельних ділянках фруктові та/або ягідні багаторічні 

насадження (сад). 

9. Зважаючи на важливість і значення сільськогосподарського 

садівництва в економіці України, вбачається доцільним створити в системі 

органів державної влади спеціалізований орган (агенцію), діяльність якого 

має бути спрямована на забезпечення реалізації державної аграрної політики 

щодо розвитку сільськогосподарського садівництва в Україні. 

10. Державну підтримку розвитку сільськогосподарського 

(промислового) садівництва в Україні необхідно розглядати як законодавчо 

забезпечену діяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування, спрямовану на створення умов для вільного доступу 

суб’єкта аграрного підприємництва та іншим особам до використання землі, 

водних об’єктів 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. 

11. В умовах членства України в СОТ внутрішня державна підтримка 

сільськогосподарського садівництва має базуватися на зменшенні державної 

підтримки з наступною відмовою від безпосереднього бюджетного 

субсидування сільськогосподарських товаровиробників на двох принципах: 

перший - підтримка повинна надаватися через урядові програми, що 

фінансуються за державні кошти (включаючи відмову уряду від отримання 

доходів), але не за кошти споживачів; другий - наслідком підтримки не 

повинне бути надання цінової підтримки виробникам. 

12. В результаті проведених досліджень пропонується розробити і 

прийняти закон «Про сільськогосподарське (промислове) садівництво в 

Україні», у якому врегулювати організаційно-правові, фінансові, аграрно-



169 
 

майнові, аграрно-інвестиційні, земельні, стимуляційні, страхові та інші 

відносини з виробництва і реалізації продукції сільськогосподарського 

садівництва в умовах участі України в СОТ та ЗВТ Європейського Союзу. 
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