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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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Україна є потужною аграрною державою, що підтверджується ста
тистичними даними. Так, на сьогодні наша держава є третім найбіль
шим у світі експортером кукурудзи (17,6 млн тонн) і ячменю (4,2 млн
тонн), а також шостим найбільшим експортером пшениці (10,5 млн
тонн). Україна також займає перше місце у світі за обсягами експорту
соняшникової олії. За останні десять років загальні обсяги виробни
цтва зерна і насіння олійних культур в Україні зросли на 56 відсотків
і досягай рекордної позначки у 79 млн тонн. За цей період експорт
зерна, насіння олійних культур і продуктів їхньої переробки зріс на
250 відсотків і досяг 35 млн тонн. Зростання продуктивності та вироб
ництва в сільському господарстві посилили його роль в українській
економіці. Частка сільського господарства у ВВП (включаючи лісове
і рибне господарство) зросла з 7,5 відсотка у 2008 році до 10,3 відсо
тка. Частка сільського господарства у структурі зайнятості населення
України залишилася практично незмінною - 18 відсотків у 2000 році
і 17 відсотків у 2013 році (не враховуючи сільських домогосподарств).
Сільське населення складає 31 відсоток (14 млн осіб) від загальної
кількості населення держави [2].
Незважаючи на зростаючу тенденцію, продуктивність сільського
господарства в Україні все ще істотно відстає від інших країн. Су
часні проблеми функціонування сільського господарства значною
мірою зумовлені недосконалістю правового регулювання аграрних
відносин. Оскільки на сьогодні відсутній єдиний нормативно-пра
вовий акт, який би комплексно регулював земельні, майнові, тру
дові, управлінські, фінансові та інші відносини, що виникають в
процесі виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської
продукції.
Натомість існує велика кількість нормативно-правових актів, які
регулюють різні види аграрних відносин, зокрема щодо:
1) загальних засад здійснення аграрного виробництва та розви
тку соціальної сфери села (Закон України від 17 жовтня 1990 р. «Про
пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комп
лексу в народному господарстві» (в редакції від 15 травня 1992 р.);
2) державно-правового регулювання сільського господарства (За
кон України від 18 січня 2001 р. «Про стимулювання розвитку сіль
ського господарства на період 2001- 2004 років»; Закон України від
24 червня 2004 р. «Про державну підтримку сільського господарства
України» (в редакції від 5 квітня 2015 р.); Закон України від 18 жовтня
2005 р. «Про основні засади державної аграрної політики на період до
2015 року»);
3) правового становища сільськогосподарських товаровиробни
ків (Закон України від 17 липня 1997 р. «Про сільськогосподарську
кооперацію» (в редакції від 20 листопада 2012 р.); Закон України
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від 15 травня 2003 р. «Про особисте селянське господарство»; Закон
України від 19 червня 2003 р. «Про фермерське господарство»; Закон
України від 14 лютого 1992 р. «Про колективне сільськогосподарське
підприємство»);
4)
напрямів виробничо-господарської діяльності (Закон України
від 15 грудня 1993 р. «Про племінну справу у тваринництві»; Закон
України від 22 лютого 2000 р. «Про бджільництво»; Закон України від
4 липня 2002 р. «Про зерно та ринок зерна в Україні»; Закон України
від 26 грудня 2002 р., Закон України від 6 лютого 2003 р. «Про рибу,
інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»; Закон України
від 24 червня 2004 р. «Про молоко та молочні продукти»; Закон Укра
їни від 18 вересня 2012 р. «Про аквакультуру» та ін.).
Разом із тим, сучасне аграрне законодавство характеризується
надмірною кількістю нормативно-правових актів різної юридичної
сили при відсутності єдиного спеціалізованого нормативно-право
вого акта, що призводить до недосконалого регулювання аграрних
відносин. Така ситуація вимагає систематизації аграрного законодав
ства шляхом прийняття спеціального комплексного нормативного
акту - закону України «Про сільське господарство».
При цьому доцільно зазначити, що прийняття зазначеного зако
ну зумовлюється не лише потребою регламентування аграрних від
носин, а й прикладами існування законів про функціонування інших
галузей національної економіки, зокрема, Закону України від 18 лис
топада 2003 р. «Про телекомунікації», Закону України від 16 жовтня
1997 р, «Про електроенергетику», Закону України від 15 травня 1996 р.
«Про трубопровідний транспорт», Закону України від 4 липня 1996 р.
«Про залізничний транспорт» та ін.
Крім того, відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України «Про створення робочих груп з розробки за
конопроектів» від ІЗтравня 2011 р. № 177 було передбачено створен
ня робочих груп із розроблення проектів нормативно-правових актів
щодо сільського господарства та земельної реформи, серед яких була
створена робоча група з розроблення закону України «Про сільське
господарство України». Проект зазначеного закону було оприлюд
нено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продо
вольства, а 24 квітня 2012 року на базі Міністерства відбулося Все
українське зібрання вчених економістів-аграріїв у формі засідання
Науково-експертної ради Мінагрополітики України. У ході заходу
обговорювалось положення проекту Закону України «Про сільське
господарство». За результатами обговорення було прийнято рішен
ня активізувати співпрацю Мінагрополітики України з пронідними
профільними науковими установами та аграрними вищими навчаль
ними закладами щодо підготовки конкретних пропозицій до проекту
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Закону України «Про сільське господарство» [2). Проте подальших
дій із впровадження законопроекту гак і не відбувалось.
Однак у науковій юридичній літературі неодноразово вислов
лювались пропозиції щодо необхідності прийняття закону Украї
ни «Про сільське господарство України», а також пропонувався сам
проект зазначеного закону. Вказувалось на те, що цей закон повинен
визначати правові, економічні та соціальні засади функціонування
сільського господарства України як сфери економіки, що виробляє
винятково значущу, незамінну сільськогосподарську продукцію в
життєдіяльності людини та суспільства (3,4].
Таким чином, важливість прийняття зазначеного закону зумов
люється необхідністю створення умов для виробництва високоякіс
ної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на
внутрішньому і зовнішньому ринках, а також для забезпечення ра
ціонального використання й охорони земель сільськогосподарського
призначення, сталого розвитку аграрного виробництва та сільських
територій.
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ЗАСТАВА ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ
Під час провадження виробничо-господарської діяльності сіль
ськогосподарські товаровиробники використовують земельні ді
лянки, відповідні майнові об’єкти, трудові ресурси. При цьому такі
особи для організації власного виробництва потребують значних ма
теріальних та фінансових ресурсів, що можуть бути отриманні сіль
ськогосподарським товаровиробником з видачею аграрної розписки.
У даній доповіді ми зупинимося на правовій характеристиці відносин
застави, що складаються при видачі аграрної розписки.
Суспільні відносини, що виникають під час оформлення, видачі,
обігу, виконання аграрних розписок, регламентовано Законом Украї
ни «Про аграрні розписки» від 6 листопада 2012 р. Ма 5479-УІ (далі Закон). Аграрна розписка - це товаророзпорядчий документ, що фік
сує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою,
здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити
грошові кошти на визначених у ньому умовах (абз. 2 ч. 1ст. 1 Закону).
У цьому визначенні наведено різноманітні характеристики аграрної
розписки, проте ми зупинимося на забезпеченості зобов’язання за
таким товарорознорядчим документом заставою.
Остання, як відомо, є способом забезпечення зобов’язань, в силу
якого кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання
боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання
одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно пе
ред іншими кредиторами (ст. І Закону України «Про заставу» від 2
жовтня 1992 р. № 2654-ХН). Звідси можна констатувати, що при кре
дитуванні за участю сільськогосподарських товаровиробників з ви
дачею аграрної розписки виникає комплекс правовідносин: а) щодо
виконання основного кредитного зобов’язання; б) щодо виконання
зобов’язань за аграрною розпискою; в) щодо виконання зобов’язань
стосовно заставленого майна у разі прострочення боржника.
При цьому останній різновид правовідносин (той, що стосується
застави майна боржника) характеризується значними особливостя
ми, закріпленими у ст ст, 7 і 8 Закону, серед яких можна назвати такі:
1)
предметом застави за аграрною розпискою може бути виключ
но майбутній врожай сільськогосподарської продукції. А звідси на
момент видачі аграрної розписки відповідні сільськогосподарські
культури вже мають бути посіяними, проте їх урожай ще не зібраний
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