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дає в процесі навчання студенту можливість безпосередньої роботи
з клієнтом, який потребує правової допомоги. В умовах сьогодення
актуалізується також дистанційне навчання, хоча варто визнати ряд
його негативних наслідків, обумовлених відсутністю прямого та зво
ротнього контакту викладач-студент, а також неможливістю переві
рити самостійних виконаних студентом завдань.
Таким чином, методика викладання навчальної дисципліни «Зе
мельне право» повинна бути направлена на розвиток навиків само
стійної роботи студентів шляхом підготовки науково-дослідниць
ких проектів, аналізу судової та адміністративної практики в галузі
земельних відносин, особистої участі в юридичній практиці тощо.
У результаті такого діалогового навчання студенти отримують прак
тичний досвід. Адже лише творчий підхід та самостійне осмислення
вивченого матеріалу є передумовою отримання глибоких знань.
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УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ЗАКОН
«ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО*
Сільське господарство України, як основа аграрного сектору еко
номіки, є системоутворюючим у національній економіці, формує за
сади збереження суверенності держави - продовольчу та у визначе
них межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує
розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та
формує соціально-економічні основи розвитку сіл ьських територій.
Крім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпеч
ним, доступним продовольством, сільське господарство нашої дер
жави спроможне на вагомий внесок у розв’язання світової проблеми
голоду ПІ- Подальше входження до світового економічного простору,
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі потребує адап
тації до умов, що постійно змінюються, а відповідно - подальшого
удосконалення аграрної політики нашої держави.
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низьку ефективність норм права, появу прогалин у правовій регла
ментації, порушення прав сільськогосподарських товаровиробників
та ін. Отже, відносини у сфері сільськогосподарського виробництва
потребують особливого правового регулювання. В якості такого осо
бливого регулятора і виступає аграрне право.
Четвертою ознакою сільськогосподарського виробництва є те,
що воно провадиться в межах агросфери при використанні потенці
алу останньої. Агросфера - це складна аграрно-правова категорія,
яка лежить в основі предмета аграрного права і включає наступні
елементи: а) об’єкти аграрних правовідносин (культурні рослини,
сільськогосподарські тварини, оброблений ґрунт під сільськогоспо
дарські культури); б) певне коло їх суб’єктів - сільське населення в
особі фізичних осіб, які можуть працювати у сільськогосподарських
підприємствах за трудовим договором, бути членами чи учасниками
таких підприємств або займатися веденням особистого селянського
господарства; в) сферу реалізації аграрних прав і обов’язків, а отже й
виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин - сіль
ські території, сільськогосподарське виробництво тощо.
П’ятою ознакою сільськогосподарського виробництва слід вва
жати його спрямованість на досягнення певних цілей. Як вбачаєть
ся, цільова спрямованість сучасного сільськогосподарського ви
робництва має характеризуватися поєднанням як приватних цілей
сільськогосподарських товаровиробників (насамперед, отримання
прибутку), так і загальних цілей - досягнення суспільно-корисно
го результату, задоволення потреб населення у якісних та безпечних
продуктах харчування та продовольстві; забезпечення продовольчої
безпеки держави; розвиток агросфери на умовах сталості та ін. Тобто
метою ведення сільськогосподарського виробництва є як досягнення
економічних, так і соціальних результатів, тобто має місце об’єктивне
поєднання приватних і публічних інтересів.
Враховуючи викладені ознаки, можна сформулювати сучасне
поняття сільськогосподарського виробництва як аграрно-правової
категорії, під яким слід розуміти врегульований нормами аграрного
права специфічний вид господарської діяльності у межах та з вико
ристанням потенціалу агросфери щодо виробництва сільськогоспо
дарської продукції, виконання сільськогосподарських робіт та на
дання сільськогосподарських послуг, спрямований як на реалізацію
підприємницьких цілей, так і на досягнення суспільно-корисного
результату.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ
За період проведення земельної реформи значна кількість пробле м
у сфері земельних відносин не лише не розв’язана, а й загострилася.
Якісний стан земельного фонду постійно погіршується. Негативні
процеси як природного, так і техногенного характеру впливають на
стан земель сільськогосподарського, лісогосподарського та іншого
призначення. Це потребує вжиття комплексу відоовідних адекватних
заходів. Серед них самостійне місце займають рекультивація, консер
вація, відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподар
ського виробництва та ін.
Відновлення земель можливе не тільки в межах окремої категорії.
Відновлення - це і поліпшення якісного стану земель сільськогоспо
дарського та лісогосподарського призначення, які використовуються
в якості основного засобу виробництва. Йдеться про відновлення їх
якісного стану, зокрема про відновлення родючості ґрунтів, підви
щення продуктивності земель. Певна специфіка притаманна і від
новленню особливо охоронюваних земель. Штучно створені земель
ні ділянки також підлягають відновленню.
Зазначимо, що терміни «відновлення» і «відтворення» не є тотож
ними.
Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української
мови, термін «відновлювати» означає надавати попереднього вигляду
чому-небудь пошкодженому, зіпсованому, зруйнованому [1, с. 175].
Водночас термін «відтворення», зокрема «відтворення природних ре
сурсів» - штучне підтримання кількості природних ресурсів на пев
ному рівні |1, с. 182].
Проте відновлення повинно стосуватися не тільки якісного стану
земель, а й інших параметрів, наприклад, відновлення порушених зе
мель. Воно має здійснюватися у різних правових формах.
Так, порушені землі потребують проведення рекультивації. Як
слушно зазначають деякі науковці, рекультивацією земель є законо
давчо забезпечений комплекс організаційно-правових, технічних,
фінансових, землевпорядних та інших дій, пов’язаних з виконанням
органами державної влади та місцевого самоврядування належних їм
функцій і повноважень, а також власниками землі і землекористува
чами прав і обов’язків щодо використання й охорони земель різних
категорій з метою відтворення порушеного внаслідок антропогенно
го впливу природного стану і функціонального призначення землі,
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як об’єкта права власності українського народу й основного націо
нального багатства, що перебуває під особливою охороною держави.
Деградовані та малопродуктивні землі, господарське викорис
тання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним,
потребують проведення заходів консервації, спрямованих на віднов
лення їх якісного стану, шляхом припинення їх господарського вико
ристання на визначений термін та залуження або заліснення.
Однак у певних випадках йдеться і про відтворення земель як
складової їх відновлення. Так, про відтворення земель йдеться у разі
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва.
Визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва та підстави їх відшкодування містяться у ст. 207 Земель
ного кодексу України. Так, відповідно до ст. 207 Земельного кодексу
України втрати сільськогосподарського і лісогосподарського вироб
ництва включають: а) втрати сільськогосподарських угідь, лісових
земель та чагарників; б) втрати, завдані обмеженням у землекористу
ванні та погіршенням якості земель; в) втрати сільськогосподарських
угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовшц),
лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в
сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх
для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподар
ським виробництвом; г) втрати, завдані обмеженням прав власників
землі і землекористувачів, у тому числі орендарів; ґ) втрати, завдані
погіршенням якості угідь внаслідок негативного впливу, спричине
ного діяльністю громадян, юридичних осіб, органів місцевого само
врядування або держави; д) втрати, завдані у зв’язку з виключенням
сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників із господар
ського обігу внаслідок встановлення охоронних, санітарних та інших
захисних зон.
Головним компонентом втрат виступають сільськогосподарські
угіддя, у першу чергу рілля (ґрунти) як найцінніїпа складова земель
сільськогосподарського призначення. До цієї категорії втрат нале
жать також багаторічні насадження, перелоги, сінокоси, пасовища
тощо.
Вилучення (викуп) сільськогосподарських угідь, лісових земель
і чагарників для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським чи
лісогосподарським використанням, безпосередньо пов’язано з ви
ключенням їх з останнього. Зазначене означає, що сільськогоспо
дарські й лісові угіддя перестають виконувати роль основного засо
бу сільськогосподарського виробництва чи лісового господарства.
У результаті виключення їх з обігу власники несуть певні втрати, що
полягають у неодержанні певної частини сільськогосподарської й
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лісогосподарської продукції (доходів), що обумовлено зменшенням
площі сільськогосподарських угідь і лісових земель, які раніше вико
ристовувались як основний засіб виробництва в сільському чи лісо
вому господарстві.
Як слушно наголошується у наукових працях, правовий режим
земель сільськогосподарського призначення покликаний насам
перед забезпечити Грунтову родючість земель, тобто охорону якості
сільськогосподарських угідь (якісний аспект), і по-друге, збережен
ня площі цих земель і запобігання зменшенню їх площ (йдеться про
кількісний аспект) [2].
Якщо перше завдання вирішується здійсненням комплексу захо
дів збереження й підвищення родючості ірунтів, захисту земель від
ерозії, селів, підтоплення, заболочування; інших процесів, що при
зводять до деградації земель (меліорації), а також інших заходів, пе
редбачених статтями 166, 171 і 172 Земельного кодексу, то друге за
вдання забезпечується іншим шляхом (як правило, регулюванням
надання й вилучення (викупу) цих земель, установленням обмежень
для їх переведення до несільськогосподарських) [3, с. 264].
Заходи щодо відновлення земель зазвичай мають екологічну спря
мованість. Проте у чинному земельному законодавстві залишаються
недостатньо врегульованими суспільні відносини у сфері відновлен
ня земель. Правові норми з питань виконання заходів з відновлення
якісного стану порушених внаслідок промислової та іншої діяльності
земель, закріплені у нормативно-правових актах різної юридичної
сили, мають переважно загальний чи декларативний характер, несистематизовані, що призводить до виникнення юридичних прогалин та
колізій у механізмі правового регулювання земельних правовідносин.
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