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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Станом на 1 січня 2018 р. площа земель України 

складає 60,35 млн га, з них 41,46 млн га – це землі сільськогосподарського 

призначення, що становлять 68,7 % від загальної прощі земель в Україні
1
 та є 

основним засобом виробництва у сільському господарстві, гарантією 

продовольчої безпеки держави та її економічного зростання. Проте внаслідок дії в 

Україні з 2001 р. заборони на купівлю-продаж та інші способи відчуження деяких 

видів земель сільськогосподарського призначення, фізичні та юридичні особи 

можуть набувати такі землі переважно у користування на правах оренди, 

суборенди, емфітевзису та постійного користування. Крім цього, суб’єкти 

сільськогосподарського землекористування можуть мати земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення на праві довічного успадкованого 

землеволодіння, правове регулювання якого в даний час відсутнє. 

За статистичними даними, протягом 2015-2017 років було укладено більше 

3,6 мільйонів угод щодо переходу права власності чи користування землями, 

89,5% з яких – щодо сільськогосподарських земель. Серед угод щодо переходу 

права власності чи права користування сільськогосподарськими землями оренда 

склала 76,1 %, емфітевзис – 0,8 %
2
. Тобто, право оренди земель 

сільськогосподарського землекористування займає домінуючу позицію серед 

інших видів прав сільськогосподарського землекористування, окрім того є 

найбільш врегульованим законодавством, оскільки існує спеціальний Закон 

України «Про оренду землі» в редакції від 2 жовтня 2003 р. Право користування 

земельними ділянками для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) існує в 

законодавстві України більше 15 років, проте воно не набуло істотного 

поширення у сфері сільськогосподарського землекористування. 

Питання реалізації права постійного користування земельними ділянками, 

які були надані для створення та ведення селянського (фермерського) 

господарства, залишається неврегульованим з 2008 р., в результаті чого більше 

25 тис. осіб ризикують втратити права на такі землі в майбутньому
3
. При 

реалізації права на земельну часту (пай) на практиці виникають проблеми при 

користуванні нерозподіленими (невитребуваними) земельними частками (паями), 

несільськогосподарськими угіддями ліквідованих колективних 

сільськогосподарських підприємств. 

Правове регулювання набуття, реалізації та захисту перерахованих вище 

видів права сільськогосподарського землекористування врегульовано із значними 

юридичними дефектами, зокрема в даний час відсутня правова можливість 

землевласників та землекористувачів передати земельні ділянки у  

короткострокове користування третім особам за обставин, які унеможливлюють 

реалізацію ними власних повноважень на користування земельними ділянками 

впродовж короткого періоду часу. Також існують правові прогалини 

                                                                 
1
 Сільське господарство України: статистичний збірник за 2017 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата 

звернення: 01.06.2019). 
2
 Моніторинг земельних відносин в Україні: 2016–2017. URL: www.kse.org.ua (дата звернення: 01.06.2019). 

3
 Кабмін передав землі постійного користування (0,5 млн га) у власність фермерів. URL: 

http://minagro.gov.ua/uk/node/25564 (дата звернення: 01.06.2019). 
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законодавчого регулювання передачі у вторинне користування земельних 

ділянок, які набуті на праві емфітевзису чи постійного користування. Зазначене 

ускладнює консолідацію сільськогосподарських угідь, в результаті чого суб’єкти 

сільськогосподарського землекористування вдаються до укладання удаваних 

правочинів щодо набуття права короткострокового землекористування та до 

обміну правами  користування земельними ділянками. Також на практиці 

залишаються не врегульованими відносини щодо відчуження та набуття прав 

сільськогосподарського землекористування при укладанні угод із злиття та 

поглинання у агробізнесі, що стримує процес залучення інвестицій у сільське 

господарство. 

Потребують спеціального дослідження також особливості реалізації права 

сільськогосподарського землекористування сімейними фермерськими 

господарствами, які є новими суб’єктами агробізнесу, агрохолдингами, правовий 

статус яких не визначений законодавством, хоча вони є найбільшими 

сільськогосподарським землекористувачами в Україні, а також державними 

підприємствами, які користуються найбільш цінними землями 

сільськогосподарського призначення. 

Науково-теоретичною базою проведеного дисертаційного дослідження 

стали праці фахівців у галузі земельного, екологічного та аграрного права, 

зокрема, В.І. Андрейцева, Г.М. Беженар, Є.С. Бердникова, Г.І. Балюк, 

Д.В. Бусуйок, М.Я. Ващишин, О.А. Вівчаренка, Н.С. Гавриш, А.П. Гетьмана, 

О.В. Глотової, В.Я. Даниліва, М.А. Дейнеги, К.О. Дремлюги, А.В. Духневича, 

В.Ф. Жаренка, В.М. Єрмоленка, Н.В. Ільків (Ільницької), І.І. Каракаша, 

Т.О. Коваленко, Т.Г. Ковальчук, О.С. Комарової, І.О. Костяшкіна, 

М.В. Краснової, П.Ф. Кулинича, Т.В. Курман, О.П. Куцевич, В.І. Лебідя, 

А.В. Луняченка, Н.Р. Малишевої, А.М. Мірошниченка, В.Л. Мунтяна, 

В.В. Носіка, В.М. Правдюка, І.О. Прогляди, А.І. Ріпенка, Д.В. Саннікова, 

В.І. Семчика, А.М. Статівки, В.Д. Сидор, Н.І. Титової, В.Ю. Уркевича, 

Т.Є. Харитонової, Т.М. Чурилової, Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульги, В.З. Янчука 

та інших. 

У роботі також використані праці таких вітчизняних вчених з інших галузей 

права, як А.І. Берлача, А.Г. Брунь, В.В. Гутьєвої, О.Л. Зайцева, Р.О. Мовчана, 

О.В. Розгон, О.І. Сліпченко та інших. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць з проблем права 

користування земельними ділянками, а також досліджень специфіки правового 

режиму земель сільськогосподарського призначення, в даний час в доктрині 

земельного права України відсутнє комплексне дослідження права 

сільськогосподарського землекористування, оскільки у наукових працях 

аналізувались лише певні проблемні аспекти окремих різновидів права 

сільськогосподарського землекористування. З огляду на це в даний час 

актуальним є завдання проведення комплексного наукового дослідження 

специфіки набуття та реалізації права сільськогосподарського землекористування 

в Україні в умовах обмеженого ринку земель, пошуку шляхів законодавчого 

врегулювання існуючих відносин щодо набуття та реалізації прав користування 
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сільськогосподарськими землями з метою гарантування та захисту прав 

землевласників та землекористувачів. 

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

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до державної бюджетної науково-

дослідної роботи за темами «Теорія та практика адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС» (номер державної реєстрації № 16 БФ 042-01, що діяла з 01 

січня 2016 року по 31 грудня 2018 року) та «Розробка системного вчення про 

основні права людини з метою втілення в Україні європейських правових 

цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства» (номер державної 

реєстрації № 1205-32 від 29.12.2018, що діє з 01 січня 2019 по 31 грудня 2021 

року), які виконуються на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексне розроблення науково-теоретичних засад права 

сільськогосподарського землекористування в Україні для вирішення проблем 

земельно-правової доктрини та практики правозастосування, обґрунтування 

пропозицій щодо вдосконалення земельного законодавства України в частині 

правового регулювання суспільних відносин щодо набуття, реалізації та захисту 

права сільськогосподарського землекористування в системі права користування 

землями. 

Мета дослідження конкретизується в його завданнях: 

- виявити особливості формування наукових засад права 

сільськогосподарського землекористування у доктрині земельного права України 

- дослідити історію розвитку законодавства у сфері 

сільськогосподарського землекористування; 

- обґрунтувати поняття та визначити види права 

сільськогосподарського землекористування; 

- з’ясувати особливості правового становища суб’єктів права 

сільськогосподарського землекористування; 

- встановити специфіку правового режиму об’єктів права 

сільськогосподарського землекористування; 

- з’ясувати особливості змісту права сільськогосподарського 

землекористування; 

- розкрити особливості реалізації окремих видів права 

сільськогосподарського землекористування в Україні; 

- виявити особливості розвитку ринку права сільськогосподарського 

землекористування; 

- сформулювати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

законодавства України у сфері реалізації права сільськогосподарського 

землекористування. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо набуття, реалізації та 

захисту права сільськогосподарського землекористування в Україні. 

Предметом дослідження є право сільськогосподарського 

землекористування в Україні. 
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Методи дослідження. Для досягнення зазначеної мети та вирішення 

поставлених завдань використовувалися загально-наукові та спеціально-наукові 

методи наукового пізнання:  діалектичний, аналізу і синтезу, системно-

структурний, формально-логічний, герменевтичний, історико-правовий, 

порівняльно-правовий, формально-юридичний.  

Діалектичний метод пізнання був базовим на всіх стадіях дослідження, 

зокрема, завдяки його можливостям була встановлена еволюція права 

сільськогосподарського землекористування. Метод аналізу і синтезу використано 

при дослідженні змісту нормативно-правових актів, аналітичних матеріалів, 

концепцій та точок зору вчених з окремих питань, які входили до предмету 

дослідження. Системно-структурний метод дав змогу визначити структуру 

права сільськогосподарського землекористування та кожного його виду 

(підрозділ 1.2.). Формально-логічний метод використовувався для тлумачення 

змісту правових норм, які регулюють відносини щодо реалізації права 

сільськогосподарського землекористування (розділ 3). Герменевтичний метод 

використовувався для визначення правової природи явищ і процесів, які мають 

місце при виникненні, реалізації та припиненні права сільськогосподарського 

землекористування, а також для формулювання нових наукових положень по темі 

дослідження (розділ 2, 3). За допомогою історико-правового методу 

здійснювалось дослідження розвитку законодавства, яке регулює право 

сільськогосподарського землекористування в Україні (підрозділ 1.3.). 

Порівняльно-правовий метод використовувався для з’ясування особливостей 

кожного з видів права сільськогосподарського землекористування (підрозділ 1.2, 

розділ 2, 3). Формально-юридичний метод застосовувався при визначенні 

правової природи явищ, які виступали предметом дослідження, та формуванні 

відповідних юридичних понять застосовувався (підрозділ 1.2, розділ 2, 3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

вперше в науці земельного та агарного права України здійснено комплексне 

наукове дослідження специфіки права сільськогосподарського землекористування 

в Україні, на підставі чого обґрунтовано нові наукові положення, рекомендації, 

висновки, які виносяться на захист. 

Вперше у межах здійсненого дослідження: 

1) обґрунтовано визначення права сільськогосподарського 

землекористування у об’єктивному розумінні як системи правових норм, які 

спрямовані на регулювання відносин щодо здійснення (набуття, реалізації, 

захисту) права на користування землями сільськогосподарського призначення, 

придатними для сільськогосподарських потреб землями та земельними частками 

(паями) з метою виробництва як товарної сільськогосподарської продукції, так і 

продуктів харчування для задоволення особистих потреб людини, проведення 

досліджень та навчання у сільському господарстві, розміщення виробничої 

інфраструктури та інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської 

продукції, охорони цих земель, здійснення державного і самоврядного 

регулювання у вказаній сфері; 

2) доведено формування субінституту права сільськогосподарського 

землекористування у складі інституту права землекористування, що зумовлено: 
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а) особливим предметом правового регулювання відносин у сфері 

сільськогосподарського землекористування, яким є врегульовані нормами 

земельного права суспільні відносини, які мають своїм об’єктом землі 

сільськогосподарського призначення;  

б) домінуванням права землекористування у системі прав на землі 

сільськогосподарського призначення; 

в) існуванням особливих суб’єктів права сільськогосподарського 

землекористування; 

г) особливим методом правового регулювання відносин у сфері 

сільськогосподарського землекористування, яким є синтез імперативних та 

диспозитивних засобів правового впливу; 

д) особливим суспільним та державним інтересом щодо існування в державі 

ефективного правового механізму здійснення права сільськогосподарського 

землекористування для забезпечення доступу до землі сільськогосподарського 

призначення, збереження кількості та якості сільськогосподарських земель, 

виробництва достатньої кількості та належної якості сільськогосподарської 

продукції для гарантування конституційного права кожного на достатнє 

харчування та забезпечення продовольчої безпеки держави; 

3) обґрунтовано визначення права сільськогосподарського 

землекористування у суб’єктивному розумінні як гарантованої земельно-

правовими нормами можливості доступу до землі юридичних та фізичних осіб з 

метою виробництва як товарної сільськогосподарської продукції, так і продуктів 

харчування для задоволення особистих потреб людини, проведення досліджень та 

навчання у сільському господарстві, розміщення виробничої інфраструктури та 

інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, шляхом 

здійснення повноважень володіння, користування та часткового розпорядження 

земельними ділянками сільськогосподарського призначення, земельними 

ділянками, придатними для сільськогосподарського використання, та земельними 

частками (паями) на засадах оптимального балансу раціонального  використання 

та охорони таких земель; 

4) обґрунтовано необхідність у законодавчому закріпленні зобов’язального 

права короткострокового сільськогосподарського землекористування, яке: 

а) виникає з моменту підписання договору сторонами, б) здійснюється в інтересах 

землевласника та/або землекористувача, в) має строк до одного року, г) може 

мати оплатний або безоплатний характер та д) спрямоване на задоволення: 

інтересів суб’єктів, які мають намір набути право сільськогосподарського 

землекористування на короткий період (для розміщення пасік, випасання худоби, 

збирання врожаю), а також консолідувати сільськогосподарські землі до моменту 

появи правової можливості набути права оренди, суборенди чи емфітевзису на 

такі земельні ділянки; інтересів землевласників та землекористувачів, які з певних 

причин не можуть здійснювати господарську діяльність на сільськогосподарських 

землях впродовж сільськогосподарського виробничого циклу; 

5) доведено необхідність скасування законодавчих приписів про 

мінімальний строк оренди сільськогосподарських земель внаслідок їх 

неефективності та закріплення правових механізмів стимулювання 
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землекористувачів до використання технології точного землеробства шляхом 

надання державної підтримки сільськогосподарським землекористувачам з 

часткової компенсації вартості техніки, обладнання та послуг з точного 

землеробства, задля забезпечення раціонального землекористування та 

збереження якості ґрунтів; 

6) запропоновано законодавчо закріпити правові інструменти, які 

стимулюватимуть залучення іноземних інвестицій для сталого розвитку сільських 

територій без набуття прав сільськогосподарського землекористування, а саме: 

державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 

інших сільськогосподарських та несільськогосподарських підприємств, які 

створені із залученням іноземних інвестицій; часткова компенсація державою 

будівництва потужностей із зберігання і переробки сільськогосподарської 

продукції; звільнення перевізників сільськогосподарської продукції річковим 

транспортом від сплати акцизного збору на пальне, що буде гарантувати право 

місцевого населення на доступ до земельних ресурсів, право на працю за місцем 

проживання та продовольчу безпеку держави; 

Удосконалено: 

7) наукові положення  про систему права сільськогосподарського 

землекористування в Україні (В.І. Адрейцева, Г.І. Балюк, Н.В. Ільків (Ільницької), 

А.М. Мірошниченка, І.І. Каракаша, П.Ф. Кулинича, В.В. Носіка, Н.І. Титової, 

Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульги та інших вчених) та доведено, що в даний час її 

складають право оренди та суборенди земель сільськогосподарського 

призначення, право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право довічного успадкованого 

володіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення, право 

постійного сільськогосподарського землекористування, право оренди земельної 

частки (паю); 

8) наукові пропозиції щодо правової долі земель сільськогосподарського 

призначення, які належать державним підприємствам, установам та організаціям 

на праві постійного користування (П.Ф. Кулинича, А.М. Мірошниченка, 

В.В. Носіка, В.І. Семчика, інших вчених). Встановлено, що сучасна правова 

модель користування сільськогосподарськими землями державними 

підприємствами, установами та організаціями є неефективною та суперечить 

принципу раціонального використання земель, а тому з огляду на це необхідно: 

а) провести інвентаризацію таких земель; б) припинити право постійного 

користування та оренди землями, які після проведення інвентаризації будуть 

визнані такими, що можуть бути передані у користування приватним 

підприємствам; в) передати такі землі у власність об’єднаним територіальним 

громадам, які зможуть надавати їх у користування приватним суб’єктам, а 

отримана плата за землекористування буде надходити до місцевих бюджетів; 

г) законодавчо закріпити можливість передачі земель, які надані на праві 

постійного користування, у вторинне землекористування; 

9) доктринальні положення щодо змісту права сільськогосподарського 

землекористування (Н.В. Ільків (Ільницької), А.М. Мірошниченка, М.В. Шульги, 

інших вчених) та доведено, що його становлять повноваження фізичних та 
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юридичних осіб щодо володіння, користування та часткового розпорядження 

земельними ділянками, придатними для сільськогосподарських потреб, правами 

на них та на земельні частки (паї) для виробництва як товарної 

сільськогосподарської продукції, так і продуктів харчування для задоволення 

особистих потреб людини, на засадах раціонального використання та охорони 

земель і ґрунтів як основних засобів аграрного виробництва, цінних природних 

ресурсів, основного національного багатства та власності Українського народу. 

Набули подальшого розвитку: 

10) теоретичні  ідеї про необхідність законодавчого закріплення різних 

правових моделей права сільськогосподарського землекористування, що 

забезпечить можливість суб’єктам агробізнесу обирати найбільш прийнятний 

варіант консолідації земель та збільшення розмірів земельних масивів законним 

шляхом, а також сприятиме детінізації ринку права сільськогосподарського 

землекористування; 

11) теоретичні положення про об’єкти права сільськогосподарського 

землекористування (О.М. Вовк, Т.О. Коваленко, П.Ф. Кулинича, В.В. Носіка, 

інших вчених), до яких пропонується віднести: а) землі сільськогосподарського 

призначення; б) придатні для сільськогосподарського використання землі 

(водного фонду, лісового фонду, оборони); в) земельні частки (паї); 

12) доктринальні положення (Т.Є. Харитонової) про необхідність 

законодавчого закріплення в ст. 407 ЦК України та ст. 102
1
 ЗК України як 

істотних умов договору емфітевзису його об’єкта, строку та плати. Встановлено, 

що об’єктом договору емфітевзису, окрім земель сільськогосподарського 

призначення, можуть бути землі лісогосподарського призначення та водного 

фонду; 

13) наукові висновки про необхідність законодавчого гарантування права 

всіх зацікавлених осіб на відчуження та придбання права користування землею за 

договором купівлі-продажу права сільськогосподарського землекористування 

шляхом доповнення ЗК України статтею 133
1
 «Купівля-продаж права 

сільськогосподарського землекористування», що буде забезпечувати розвиток 

ринку права сільськогосподарського землекористування та ефективний розподіл і 

консолідацію сільськогосподарських земель в умовах дії законодавчої заборони 

на відчуження земель товарного сільськогосподарського виробництва.  

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в роботі 

висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути використані: 

- у науково-дослідницькій роботі – для подальшої розробки проблем 

правового регулювання права сільськогосподарського землекористування при 

написанні наукових робіт із цієї проблематики, визначенні нових напрямів 

державної земельної політики у цій сфері; 

- у нормотворчій діяльності – для вдосконалення чинного законодавства 

України в частині правового регулювання права сільськогосподарського 

землекористування, зокрема окремі результати дослідження були використані при 

розробці проекту Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у сільське 

господарство на період до 2023 року, схваленої розпорядженням Кабінету 
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Міністрів України від 5 липня 2019 року № 595-р (Довідка про провадження від 

29.08.2019 р. № 37-28-15/18139); 

- у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін «Земельне 

право України», «Аграрне право України», відповідних спецкурсів, а також при 

підготовці навчально та навчально-методичної літератури із цих дисциплін,  а 

також у науково-дослідній роботі студентів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи були апробовані при їх обговоренні на восьми науково-практичних 

конференціях та круглих столах, зокрема: міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 22 травня 

2015 року), круглому столі «Конституційні засади аграрного, земельного та 

екологічного права: 20 років розвитку» (м. Київ, 27 травня 2016 року), 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціального 

права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних 

відносин» (м. Львів, 18 листопада 2016 року), міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціолого-правові, політичні, економічні та екологічні складові 

забезпечення сприятливого життєвого простору людини: теоретико-методологічні 

та практичні 

проблеми розвитку екологічного права та правової охорони довкілля» (м. Київ, 7–

8 листопада 2016 року), круглому столі «Приоритетные направления развития 

экологического, земельного и аграрного права» (м. Мінськ, 30 березня 2017 року), 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 року), всеукраїнській 

науково-практичній конференція «Реалізація норм екологічного, земельного та 

агарного права в умовах реформування правової системи України» (м. Івано-

Франківськ – м. Яремче, 8-10 вересня 2017 року), міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 

18 травня 2018 року).  

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дисертаційного 

дослідження знайшли відображення в 13 наукових публікаціях, з яких: 4 − статті у 

наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних науково-

метричних баз, 1 − у науковому періодичному виданні з юридичних наук іншої 

держави,  8 −  тези, опубліковані за результатами науково-практичних 

конференцій та круглих столів. 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями роботи і 

складається з переліку умовних позначень, вступу, 3 розділів з висновками, 11 

підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел (256 позицій) та 

додатків. Загальний обсяг роботи 227 сторінки. Обсяг тексту дисертації – 185 

сторінок. Список використаних джерел займає 28 сторінок, додатки – 10 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі  розкрито сутність та обґрунтовано актуальність обраної теми 

дисертаційного дослідження, висвітлено зв’язок теми дисертації із сучасними 

дослідженнями у відповідній галузі знань; визначені мета і завдання дослідження 

відповідно до предмета та об’єкта дослідження, а також його методологічної 
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основи; сформульовано основні наукові положення, які відображають наукову 

новизну отриманих результатів і виносяться на захист; аргументовано теоретичне 

та практичне значення отриманих результатів; надані відомості про їх апробацію 

та публікації автором концептуальних положень дисертаційного дослідження.  
Розділ 1 «Теоретико-правові засади права сільськогосподарського 

землекористування в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Формування наукових засад права сільськогосподарського 

землекористування у доктрині земельного права України» розкрито теоретично-

правові засади формування права сільськогосподарського землекористування в 

Україні, а саме у доктрині земельного права України. З’ясовано, що актуальним є 

завдання проведення комплексного наукового дослідження специфіки здійснення 

права сільськогосподарського землекористування в Україні в умовах обмеженого 

ринку земель, пошуку шляхів законодавчого врегулювання існуючих відносин 

щодо набуття та реалізації прав користування сільськогосподарськими землями з 

метою гарантування та захисту прав землевласників та землекористувачів.    
У підрозділі 1.2. «Поняття та види права сільськогосподарського 

землекористування в Україні» досліджено види прав сільськогосподарського 

землекористування, їх ознаки та особливості, визначено сучасну систему прав 

сільськогосподарського землекористування в Україні, яку складають право 

оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення, право 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис), право довічного успадкованого володіння земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення, право постійного сільськогосподарського 

землекористування, право оренди земельної частки (паю). 

Сформульовано визначення права сільськогосподарського 

землекористування в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.  Обґрунтовано 

виокремлення з інституту права землекористування субінституту права 

сільськогосподарського землекористування. 
У підрозділі 1.3. «Еволюція законодавчого забезпечення права 

сільськогосподарського землекористування в Україні» зроблено висновок, що 
законодавство України у сфері права сільськогосподарського землекористування 
розвивалось поступово, включало різні види прав сільськогосподарського 
землекористування. Кардинальна зміна системи прав сільськогосподарського 
землекористування у зв’язку з проведенням земельної реформи призвела до того, 
що на сучасному етапі залишилися поза законодавчим регулюванням такі права 
сільськогосподарського землекористування як право довічного успадкованого 
володіння та право постійного користування земельними ділянками для 
створення та ведення селянського (фермерського) господарства, не зважаючи на 
те, що суб’єкти права продовжують володіти і користуватися такими земельними 
ділянками. В роботі обґрунтовані правові моделі вирішення зазначених проблем.  

Розділ 2 «Право сільськогосподарського землекористування в системі 
прав користування землями» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1. «Особливості правового становища суб’єктів права 
сільськогосподарського землекористування» досліджено особливості правового 

становища таких суб’єктів права сільськогосподарського землекористування як 

фізичні особи (громадяни України, фізичні особи-підприємці, громадяни, які 
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ведуть особисті селянські господарства, іноземці та особи без громадянства) та 

юридичні особи (сімейні фермерські господарства, фермерські господарства, 

сільськогосподарські кооперативи, господарські товариства, агрохолдинги, 

державні та комунальні сільськогосподарські підприємства, іноземні юридичні 

особи). Запропоновано розширити права громадян України щодо набуття та 

реалізації прав сільськогосподарського землекористування шляхом надання 

можливості набувати право емфітевзису на земельні ділянки для сінокосіння,  

випасання худоби і для городництва, а також усунення правових прогалин щодо 

передачі земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства у 

користування громадянам України. Зроблено висновок, що невизначеним 

залишається питання правової долі земельних ділянок, які були надані 

фермерських господарствам на праві постійного користування та довічного 

успадкованого володіння, що звужує конституційне право громадян на здійснення 

підприємницької діяльності, передбачене ч. 1 ст. 42 Конституції України. У 

зв’язку з тим, що правовий статус агрохолдингу не визначений законодавством і 

до його структури входять інші сільськогосподарські підприємства, у нього не 

виникає земельної правосуб’єктності. Доведено, що з метою мінімізації 

корупційних ризиків при розпорядженні землями  сільськогосподарського 

призначення, які передані у постійне користування НААН, науково-дослідним 

інститутам та іншим науковим установам, організаціям, підприємствам, 

необхідно провести інвентаризацію таких земель, законодавчо передбачити 

можливість передачі земель, які надані на праві постійного користування, у 

вторинне землекористування, припинити право сільськогосподарського 

землекористування на землі, які після проведення інвентаризації будуть визнані 

такими, що можуть бути надані приватним підприємствам, та передати їх у 

власність об’єднаним територіальним громадам. 

У підрозділі 2.2. «Специфіка правового режиму об’єктів права 

сільськогосподарського землекористування» проаналізовано літературні джерела 

та правові норми щодо об’єктів права сільськогосподарського землекористування, 

до яких належать: а) землі сільськогосподарського призначення; б) придатні для 

сільськогосподарського використання землі; в)  земельні частки (паї). Зроблено 

висновок, що об’єктом права сільськогосподарського землекористування можуть 

бути також землі, які придатні для здійснення виробничо-господарської 

діяльності аграрних товаровиробників, а саме: землі водного фонду, землі 

лісового фонду, землі оборони. 
У підрозділі 2.3. «Особливості змісту права сільськогосподарського 

землекористування» зміст права сільськогосподарського землекористування 
досліджується як правомочності володіння, користування та часткового 
розпорядження земельною ділянкою. Доведено, що не зважаючи на двосторонню 
природу правовідносин щодо сільськогосподарського землекористування, змісту 
права сільськогосподарського землекористування властиве задоволення інтересів 
трьох суб’єктів: землевласника, землекористувача та держави (суспільства).  

Розділ 3 «Особливості здійснення окремих видів права 
сільськогосподарського землекористування в Україні» складається з п’яти 
підрозділів. 
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У підрозділі 3.1. «Здійснення права оренди на землях сільськогосподарського 
призначення» предметом дослідження є наукові погляди і підходи, нормативно-
правові акти у сфері правового регулювання відносин оренди земель 
сільськогосподарського призначення. Подальший крок у дерегуляції та детінізації 
орендних правовідносин вбачаємо у скасуванні правових норм щодо 
мінімального строку оренди земель сільськогосподарського призначення та 
меліорованих земель як неефективного інструменту забезпечення раціонального 
користування землями та збереження якості ґрунтів, натомість необхідно 
запровадити правові механізми стимулювання землекористувачів до 
використання технологій точного землеробства. З метою розвитку ринку права 
користування сільськогосподарськими землями доведена потреба законодавчо 
закріпити право орендарів на відчуження права оренди, а також на його заставу та 
внесення до статутного капіталу.  

У підрозділ 3.2. «Здійснення права довічного успадкованого володіння та 
права постійного сільськогосподарського землекористування» досліджено 
питання правової долі права довічного успадкованого володіння та права 
постійного користування земельними ділянками для створення та ведення 
фермерського господарств, питання передачі у вторинне користування права 
постійного сільськогосподарського землекористування. Правову долю права 
довічного успадкованого володіння та права постійного користування 
земельними ділянками для створення та/або ведення фермерського господарства 
необхідно врегулювати шляхом викладення в новій редакції п. 6 Розділу Х 
«Перехідні положення» ЗК України, в якому закріпити виключне та необмежене у 
часі право громадян, яким належать права довічного успадкованого володіння та 
права постійного користування земельними ділянками для створення та/або 
ведення фермерського господарства, та їх спадкоємців на безоплатну 
приватизацію зазначених земельних ділянок у повному розмірі. У разі 
перетворення фермерського господарства до нової юридичної особи переходить 
право постійного користування земельними ділянками, які були надані для 
ведення фермерського господарства. Необхідно в законодавстві передбачити 
правові можливості передачі права постійного користування у вторинне 
користування. 

У підрозділ 3.3. «Особливості здійснення права емфітевзису» досліджено 
питання правового регулювання форми та істотних умов договору емфітевзису, 
порядку передачі права емфітевзису у вторинне користування, специфіки 
використання права емфітевзису як предмета застави. З метою сприяння розвитку 
правового інституту права емфітевзису, стимулювання до його використання 
суб’єктами ринку сільськогосподарського землекористування, полегшення 
суб’єктам агробізнесу процедури укладання договорів емфітевзису, доведено 
необхідність затвердження примірного договору емфітевзису. Обґрунтовано 
доцільність законодавчого закріплення в ЗК України та ЦК України таких 
істотних умов договору емфітевзису як об’єкт, строк та плата. Доведено 
необхідність законодавчого закріплення права землекористувачів за письмовою 
згодою власника земельної ділянки передавати права емфітевзису земель 
приватної, комунальної та державної власності у користування іншій особі, на 
строк, що не перевищує строк дії права емфітевзису. 
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У підрозділ 3.4. «Правові питання здійснення права на земельну частку 
(пай)» аналізується ефективність законодавчого регулювання роздержавлення та 
паювання сільськогосподарських земель. Зроблено висновок, що мета земельної 
реформи у сфері сільськогосподарського виробництва, яка була спрямована на 
передачу земель у власність тим, хто на ній працює, не була досягнута. Україна є 
яскравим прикладом «зворотної оренди», коли особа, яка отримала земельну 
частку (пай) для того, щоб реалізувати на ній своє право землекористування, здає 
її в оренду іншій особі та часто працює на землі як найманий працівник. 
Сформульовано положення про обов’язковість виділення земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) власнику, який вирішив самостійно її обробляти, виключно 
на межі цього або іншого земельного масиву. 

У підрозділ 3.5. «Розвиток ринку права сільськогосподарського 
землекористування» досліджено особливості розвитку ринку права 
сільськогосподарського землекористування в умовах дії мораторію на відчуження 
земель сільськогосподарського призначення. Доведено, що  сільськогосподарські 
товаровиробники, які зацікавлені у значному збільшенні обсягів оброблювальних 
сільськогосподарських угідь, вдаються до укладання угод із злиття та поглинання, 
шляхом передачі земель в оренду, суборенду, емфітевзис, купівлі-продажу 
корпоративних прав сільськогосподарського підприємства або єдиного майнового 
комплексу. Обґрунтовано необхідність доповнення положення ЗК України новою 
статтею 133

1
, в якій передбачити право землекористувача відчужувати права 

користування земельними ділянками шляхом укладання договору купівлі-
продажу права сільськогосподарського землекористування. Досліджено практику 
укладання договорів обміну правами користування земельними ділянками, 
договорів інвестування, договорів про спільну діяльність та договорів про 
обробіток землі, які спрямовані на набуття прав сільськогосподарського 
землекористування у разі відсутності згоди власника земельної ділянки на її 
передачу у користування іншій особі або на консолідацію сільськогосподарських 
земель. Зроблено висновок, що такі договори є удаваними правочинами, які 
приховують договори з набуття права сільськогосподарського 
землекористування. З метою детінізації ринку прав сільськогосподарського 
землекористування запропоновано ЗК України доповнити статтею 93

1
, в якій 

закріпити короткострокове право сільськогосподарського землекористування та 
правові способи його набуття. 

 

ВИСНОВКИ 

  

У  дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
наукової задачі, що полягає у розробленні науково-теоретичних засад права 
сільськогосподарського землекористування в Україні. Висновки та пропозиції, 
сформульовані в роботі, мають теоретичне та практичне значення для подальших 
наукових розробок, вдосконалення законодавства та підвищенню ефективності 
правозастосування.  

Найбільш вагомими в дисертаційному дослідженні є такі положення: 
1. Обґрунтовано, що право сільськогосподарського землекористування у 

об’єктивному розумінні – це система правових норм, які спрямовані на 
регулювання відносин щодо здійснення (набуття, реалізації, захисту) права на 



13 
 

користування землями сільськогосподарського призначення, придатними для 
сільськогосподарських потреб землями та земельними частками (паями) з метою 
виробництва як товарної сільськогосподарської продукції, так і продуктів 
харчування для задоволення особистих потреб людини, проведення досліджень та 
навчання у сільському господарстві, розміщення виробничої інфраструктури та 
інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, охорони цих 
земель, здійснення державного і самоврядного регулювання у вказаній сфері. 

2. Обґрунтовано, що право сільськогосподарського землекористування у 
суб’єктивному розумінні – це гарантована земельно-правовими нормами 
можливість доступу до землі юридичних та фізичних осіб з метою виробництва як 
товарної сільськогосподарської продукції, так і продуктів харчування для 
задоволення особистих потреб людини, проведення досліджень та навчання у 
сільському господарстві, розміщення виробничої інфраструктури та 
інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, шляхом 
здійснення повноважень володіння, користування та часткового розпорядження 
земельними ділянками сільськогосподарського призначення, земельними 
ділянками, придатними для сільськогосподарського використання, та земельними 
частками (паями) на засадах оптимального балансу раціонального  використання 
та охорони таких земель. 

3. Доведено формування субінституту права сільськогосподарського 
землекористування у складі інституту права землекористування, що зумовлено: 

а) особливим предметом правового регулювання відносин у сфері 
сільськогосподарського землекористування, яким є врегульовані нормами 
земельного права суспільні відносини, які мають своїм об’єктом землі 
сільськогосподарського призначення, що займають переважну частину території 
України, є найбільш цінним природним ресурсом, основним засобом виробництва 
у сільському господарстві, національним багатством та власністю Українського 
народу;  

б) домінуванням права землекористування у системі прав на землі 
сільськогосподарського призначення в умовах дії заборони на відчуження земель 
товарного сільськогосподарського виробництва; 

в) існуванням особливих суб’єктів права сільськогосподарського 
землекористування – фермерських господарств, сімейних фермерських 
господарств, сільськогосподарських кооперативів, іноземних 
сільськогосподарських підприємств, державних та комунальних 
сільськогосподарських підприємств; 

г) особливим методом правового регулювання відносин у сфері 
сільськогосподарського землекористування, яким є синтез імперативних та 
диспозитивних засобів правового впливу для визначення спеціального правового 
режиму земель сільськогосподарського призначення, особливих правових 
механізмів охорони сільськогосподарських земель та ґрунтів, раціонального 
користування ними, здійснення права на земельну частку (пай), емфітевзису, 
права довічного успадкованого володіння, права постійного користування, права 
оренди сільськогосподарських земель; 

д) особливим суспільним та державним інтересом щодо існування в державі 
ефективного правового механізму здійснення (набуття, реалізації та охорони) 
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права сільськогосподарського землекористування для забезпечення доступу до 
землі сільськогосподарського призначення людини як основної соціальної 
цінності в державі, збереження кількості та якості сільськогосподарських земель 
як основного національного багатства та власності Українського народу, 
виробництва достатньої кількості та належної якості сільськогосподарської 
продукції для гарантування конституційного права кожного на достатнє 
харчування та забезпечення продовольчої безпеки держави. 

4. Встановлено, що зобов’язальне право короткострокового 
сільськогосподарського землекористування виникає з моменту підписання 
договору сторонами, здійснюється в інтересах землевласника та/або 
землекористувача, має строк до одного року, може мати оплатний або 
безоплатний характер та спрямоване на задоволення: 

- інтересів суб’єктів, які мають намір набути право сільськогосподарського 
землекористування на короткий період (для розміщення пасік, випасання худоби, 
збирання врожаю), а також консолідувати сільськогосподарські землі до моменту 
появи правової можливості набути права оренди, суборенди чи емфітевзису на 
такі земельні ділянки; 

- інтересів землевласників та землекористувачів, які з певних причин не 
можуть здійснювати господарську діяльність на сільськогосподарських землях 
впродовж сільськогосподарського виробничого циклу. 

5. Обґрунтовано, що внаслідок неефективності законодавчих приписів про 
мінімальний строк оренди сільськогосподарських земель необхідно їх скасувати 
та закріпити правові механізми стимулювання землекористувачів до 
використання технології точного землеробства шляхом надання державної 
підтримки сільськогосподарським землекористувачам з часткової компенсації 
вартості техніки, обладнання та послуг з точного землеробства, задля 
забезпечення раціонального землекористування та збереження якості ґрунтів. 

6. З метою гарантування права місцевого населення на доступ до земельних 
ресурсів, права на працю за місцем проживання та продовольчу безпеку держави 
запропоновано законодавчо закріпити правові інструменти, які стимулюватимуть 
залучення іноземних інвестицій для сталого розвитку сільських територій без 
набуття прав сільськогосподарського землекористування, а саме: державна 
підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших 
сільськогосподарських та несільськогосподарських підприємств, які створені із 
залученням іноземних інвестицій; часткова компенсація державою будівництва 
потужностей із зберігання і переробки сільськогосподарської продукції; 
звільнення перевізників сільськогосподарської продукції річковим транспортом 
від сплати акцизного збору на пальне. 

7. З метою удосконалення земельного законодавства обґрунтовано 

необхідність: 

а) у ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 36 ЗК України закріпити правову можливість набуття 

емфітевзису на земельні ділянки для сінокосіння, випасання худоби та 

городництва, а також передбачити у ст. 33 ЗК України можливість надання у 

користування громадянам України земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства; 
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б) для усунення перешкод у набутті громадянами прав на земельні ділянки 

для ведення фермерського господарства та мінімізації юридичних дефектів, 

внести зміни до ч. 6 ст. 118 ЗК України та виключити із переліку документів, які 

громадянин подає для отримання земельної ділянки для ведення фермерського 

господарства, документи, що підтверджують досвід роботи у сільському 

господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі; 

в) заповнити законодавчі прогалини у визначенні юридичної долі права 

довічного успадкованого володіння та постійного користування земельними 

ділянками, які були надані для створення та/або ведення селянського 

(фермерського) господарства, шляхом викладення в новій редакції п. 6 Розділу Х 

«Перехідні положення» ЗК України, в якому закріпити виключне та необмежене у 

часі право громадян, яким належать такі права на земельні ділянки, та їх 

спадкоємців на безоплатну приватизацію зазначених земельних ділянок у 

повному розмірі; 

г) передбачити у законодавстві можливість землекористувачів передавати у 

користування третім особам право постійного користування земельними 

ділянками та право емфітевзису, шляхом внесення змін та доповнень до 

ч. 4 ст. 92, ч. 2 ст. 102
1
 ЗК України, ч. 2 ст. 407 ЦК України; 

ґ) внести зміни до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» 

шляхом доповнення її імперативним приписом про виділення земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) власнику, який вирішив самостійно її обробляти, виключно 

на межі цього або іншого земельного масиву, та викласти її у наступній редакції: 

«Власнику земельної ділянки, яка знаходиться всередині єдиного масиву, що 

використовується спільно власниками земельних ділянок чи іншими особами для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, виділяється земельна 

ділянка на межі цього або іншого масиву»; 

д) розширити право осіб на обмін правами користування земельними 

ділянками та у ст. 37
1
 ЗК України передбачити наступні приписи: а) договір 

обміну правами користування земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення може мати короткостроковий та безоплатний характер; б) об’єктом 

обміну можуть бути права оренди та суборенди земельних ділянок, емфітевзису 

та постійного користування; в) обмін правами користування здійснюється щодо 

земельних ділянок, які знаходяться в сусідніх земельних масивах; г) істотними 

умовами договору є об’єкт договору (право користування земельними ділянки із 

визначеною прощею, цільовим призначенням та місцем розташування) та строк 

обміну; 

е) в ст. 407 ЦК України та ст. 1021 ЗК України необхідно законодавчо 

закріпити істотні умови договору емфітевзису, такі як: об’єкт, строк та плата; 

встановлено, що об’єктом договору емфітевзису, окрім земель 

сільськогосподарського призначення, можуть бути землі лісогосподарського 

призначення та водного фонду. 
8. Обґрунтовано, що систему права сільськогосподарського 

землекористування в Україні в даний час складають право оренди та суборенди 
земель сільськогосподарського призначення, право користування чужою 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право 
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довічного успадкованого володіння земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення, право постійного сільськогосподарського 
землекористування, право оренди земельної частки (паю). 

9. Встановлено, що сучасна правова модель користування 
сільськогосподарськими землями державними підприємствами, установами та 
організаціями є неефективною та суперечить принципу раціонального 
використання земель, а тому з огляду на це необхідно: а) провести інвентаризацію 
таких земель; б) припинити право постійного користування та оренди землями, 
які після проведення інвентаризації будуть визнані такими, що можуть бути 
передані у користування приватним підприємствам; в) передати такі землі у 
власність об’єднаним територіальним громадам, які зможуть надавати їх у 
користування приватним суб’єктам, а отримана плата за землекористування буде 
надходити до місцевих бюджетів; г) законодавчо закріпити можливість передачі 
земель, які надані на праві постійного користування, у вторинне 
землекористування. 

10. З’ясовано, що зміст права сільськогосподарського землекористування 
становлять повноваження фізичних та юридичних осіб щодо володіння, 
користування та часткового розпорядження земельними ділянками, придатними 
для сільськогосподарських потреб, правами на них та на земельні частки (паї) для 
виробництва як товарної сільськогосподарської продукції, так і продуктів 
харчування для задоволення особистих потреб людини, на засадах раціонального 
використання та охорони земель і ґрунтів як основних засобів аграрного 
виробництва, цінних природних ресурсів, основного національного багатства та 
власності Українського народу. 

11. З метою забезпечення можливостей суб’єктів агробізнесу обирати 
найбільш прийнятний варіант консолідації земель та збільшення розмірів 
земельних масивів законним шляхом, а також сприяння детінізації ринку права 
сільськогосподарського землекористування запропоновано законодавчого 
закріпити різні правові моделі права сільськогосподарського землекористування. 

12. Обґрунтовано, що до об’єктів права сільськогосподарського 
землекористування належать: а) землі сільськогосподарського призначення; 
б) придатні для сільськогосподарського використання землі (водного фонду, 
лісового фонду, оборони); в) земельні частки (паї). 

13. З метою гарантування права всіх зацікавлених осіб на відчуження та 
придбання права користування землею за договором купівлі-продажу права 
сільськогосподарського землекористування обґрунтовано необхідність доповнити 
ЗК України статтею 133

1
 «Купівля-продаж права сільськогосподарського 

землекористування», що буде забезпечувати розвиток ринку права 
сільськогосподарського землекористування та ефективний розподіл і 
консолідацію сільськогосподарських земель в умовах дії законодавчої заборони 
на відчуження земель товарного сільськогосподарського виробництва. 

14. Аргументовано, що подальшим напрямком наукових досліджень 
вбачається аналіз розвитку права сільськогосподарського землекористування в 
Україні в умовах відкритого ринку земель сільськогосподарського призначення. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Юрченко Е.С. Право сільськогосподарського землекористування в 

Україні - На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 

Національної академії наук України, Київ, 2019. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

комплексному дослідженню права сільськогосподарського землекористування в 

Україні. У роботі з’ясовано види прав сільськогосподарського 

землекористування, їх ознаки, особливості, суб’єкти, об’єкти та зміст, визначено 

сучасну систему прав сільськогосподарського землекористування, виявлені 

проблеми реалізації права сільськогосподарського землекористування та 

обґрунтовані шляхи їх вирішення. 

За результатами дослідження права сільськогосподарського 

землекористування в Україні сформульовані пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства України, зокрема в частині запровадження права 

короткострокового сільськогосподарського землекористування та розвитку ринку 

права сільськогосподарського землекористування. 

Ключові слова: право сільськогосподарського землекористування, землі 

сільськогосподарського призначення, право оренди землі, право постійного 

користування землею, право довічного успадкованого володіння землею, право 

емфітевзису, право на земельну частку (пай), ринок права сільськогосподарського 

землекористування. 
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АННОТАЦИЯ  
 

Юрченко Э.С. Право сельскохозяйственного землепользования в 

Украине - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; 

природоресурсное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого 

Национальной академии наук Украины, Киев, 2019. 

Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, 

посвященной комплексному исследованию права сельскохозяйственного 

землепользования в Украине. В работе исследованы виды прав 

сельскохозяйственного землепользования, их признаки, особенности, субъекты, 

объекты и содержание, определено современную систему прав 

сельскохозяйственного землепользования, выявлены проблемы реализации права 

сельскохозяйственного землепользования и обоснованы пути их решения. 

По результатам исследования права сельскохозяйственного 

землепользования в Украине сформулированы предложения по 

совершенствованию законодательства Украины, в частности в части введения 

права краткосрочного сельскохозяйственного землепользования и развития рынка 

права сельскохозяйственного землепользования. 
Ключевые слова: право сельскохозяйственного землепользования, земли 

сельскохозяйственного назначения, право аренды земли, право постоянного 
пользования землей, право пожизненного наследуемого владения землей, право 
эмфитевзиса, право на земельную долю (пай), рынок права 
сельскохозяйственного землепользования. 
 

SUMMARY 
 

E. Yurchenko The right of agricultural land use in Ukraine – On the right of 

manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.06 – Land Law; Agrarian 

Law; Environmental Law; Natural Resources Law. – Institute of State and Law of V.M. 

Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is an independent completed scientific work dedicated to the 

comprehensive study of the right of agricultural land use in Ukraine. The paper 

describes theoretical and legal principles forming the right of agricultural land in 

Ukraine, namely the study of the right of agricultural land use in the doctrine of land 

law of Ukraine and the development of Ukrainian legislation in the field of agricultural 

land use, are disclosed in the paper. The conclusion is made of the existence of rights to 

agricultural land use, which, as a result of land reform, did not obtain their further legal 

regulation, but land users continue to own them. 

Types of agricultural land use rights, their characteristics and features researched, 

modern system of agricultural land use rights determined, and the definition of the right 

of agricultural land use is formulated. Sub-institute agricultural land use rights are 

allocated with institute land use rights.  
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Much attention is paid to the study of the legal status of subjects of agricultural 

land use, their classification, their legal personality, peculiarities of acquiring and 

realization of their rights of agricultural land use disclosed. Legislative gaps and 

problems in the implementation of certain entities of agricultural land rights discovered, 

legal mechanisms for their solution offered.  

It is substantiated that the objects of the right of agricultural land use can be 

a) agricultural land; b) land suitable for agricultural use (water resources, forestry 

purposes, defense) c) land shares. 

It is proved that the content of the agricultural land right is the competence of 

ownership, use and limited disposal of land. It was found that in the content of the legal 

relations of agricultural land use, together with the interests of the landowner and land 

user, the interests of the state (society) are taken into account. The interests of the state 

(society) consist in preserving the quantity and quality of agricultural land, rational use 

of them, and ensuring the food security of the state. 

The special attention of the dissertation was paid to the study of the peculiarities 

of realization of the right of agricultural land lease, the right of life inherited possession, 

the right of permanent agricultural land use, the right of emphyteusis, and the right of 

land shares lease. The ineffectiveness of the minimum term of the lease rights of 

agricultural lands and reclamation lands as a tool for ensuring rational land use and 

preserving the quality of soils has been proven, the author proposed to replace it with 

legal mechanisms to encourage agricultural land users to use precision farming 

technology. Issues of the legal fate of the rights of life inherited possession, the right of 

permanent agricultural land use which provided for the creation and / or maintenance of 

a farm were investigated. Conclusions on the necessity of adopting legislative norms 

concerning the privatization of such land plots in order to ensure the constitutional 

rights of Ukrainian citizens done. The expediency of legislative consolidation of the 

possibility of transferring the right of emphyteusis and permanent use in secondary use 

has been proved. 

The special attention in the dissertation is devoted to the issue of shadowing of 

the market of agricultural land and the consolidation of agricultural land. In order to 

achieve this objective, it is proposed to provide for the right of short-term agricultural 

land use, which will facilitate the legalization of the circulation of agricultural land use 

rights. In particular, the dissertation proved that the market of agricultural land use is 

one of the most acceptable forms of land market in Ukraine at the present stage of 

development of land relations. In order to develop it, it is necessary to legislatively 

envisage the right of all interested persons to alienate and acquire the right of 

agricultural land use by concluding a contract of sale and purchase of agricultural land 

use rights. The article states that the existence of various legal models for acquiring the 

right of agricultural land use will provide the opportunity for subjects to choose the 

most suitable option for consolidation of land and increase the size of land masses by 

lawful means, as well as promote the shadowing of the market for agricultural land use 

rights. 

Key words: the right of agricultural land use, agricultural land, the right of land 

lease, the right to permanent land use, the right of life inherited possession, the right to 

leverage, the right of emphyteusis, the market of agricultural land use rights. 
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