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АГРАРНЕ ПРАВО 
В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ 

Стаття присвячена дослідженню розвитку аграрного права як самостійної галузі права, 
його місця в системі права України. 
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Незважаючи на те, що аграрне право 
має понад сторічний історичний період 
свого існування, серед науковців і досі 

точиться дискусія щодо його юридичної при-
роди та місця в системі права. 

Проблемою визначення місця аграрного 
права в системі права займалися такі вітчиз-
няні та зарубіжні науковці, як А. Бобильов, 
В. Єрмоленко, М. Козирь, В. Носік, А. Статів-
ка. О. Погрібний, В. Я н ч у к т а ін. 

Метою цієї статті є дослідження проблеми 
визначення аграрного права як самостійної 
галузі системи права України, аналіз різних 
підходів до визначення аграрного права як 
галузі права, обгрунтування поняття аграр-
ного права як самостійної галузі права. 

Трансформація аграрного права почалася 
із селянського права. У праці А. Леонтьєва 
зазначається, що селянське право є частиною 
і досить обширною частиною нашого позитив-
ного, чинного права. Особливі норми права 
визначають правове життя величезної біль-
шості багатомільйонного народу. Вони від-
різняються від норм права, що існують для 
решти населення [1, с. 8 - 9 ] . А. Леонтьєв уже 
тоді обстоював позицію щодо необхідності 
в ідокремлення норм права, якими регулю-
ються відносини за участю селян. 

Об'єктивно аграрне право як галузь у си-
стемі права сформувалася у 70-х роках XX ст. 
унаслідок об'єднання в єдиний комплекс пра-
вових норм, які регулювали суспільні відно-
сини в колгоспах, державних сільськогоспо-
дарських підприємствах, інших сільськогос-
подарських виробничих структурах, що існу-
вали на той час. 

Спори щодо визнання аграрного права як 
самостійної галузі права призвели до форму-
вання таких точок зору: 

• аграрне право - це самостійна галузь пра-
ва, що є похідною від колгоспного права, а 
згодом і сільськогосподарського права. Само-
стійною галуззю вважають аграрне право 
A. Статівка [2, с. 5], А. Бобильов [3, с. 27], 
B. Єрмоленко [4, с. 35 -48] ; 

• аграрне право - це комплексна, інтегро-
вана, спеціалізована галузь Права. Цю точку 
зору підтримували такі відомі вчені, як М. Ко-
зир [5, с. 8 -9 ] , О. Погрібний [6, с. 7-8. ] , В. Ян-
чук [7, с. 12]; 

• аграрне право - це наука та навчальна 
дисципліна, але не самостійна галузь, оскіль-
ки не має однорідного предмета, спеціально-
го методу правового регулювання відносин 
та єдиного кодифікованого акта, тобто аграр-
ного кодексу; 

• аграрне право є підгалуззю господарсь-
кого права; 

• аграрне право - це галузь законодавства. 
Щодо останньої позиції, то зараз ці спори 

вичерпано і ні в кого не виникають сумніви, що 
аграрне право є галуззю законодавства, а надто 
з огляду на наявність великої кількості норм, 
що регулюють відносини в аграрній сфері. 

Якщо розглядати позицію, що аграрне 
право є підгалуззю господарського права, то 
слід згадати, які відносини входять до предме-
та господарського права. Предмет господарсь-
кого права складають відносини, шо виника-
ють між господарюючими суб'єктами. Аналіз 
наявних суб'єктів аграрного права свідчить, 
що нарівні з аграрними товаровиробниками, 
які мають статус юридичної особи, існують і 
не господарюючі суб'єкти, наприклад особис-
ті селянські господарства. За статистичними 
даними 80 % м'ясо-молочної продукції в Укра-
їні виробляється селянами-одноосібниками 
або тими, хто займається веденням особисто-
го селянського господарства. При реалізації 
цієї продукції господарські відносини не ви-
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никають. Відсутній господарський характер у 
членських відносинах, які складаються між 
членами'підприємств кооперативного типу. 
Не мають господарського характеру орендні 
відносини, шо виникають між власниками 
земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення й орендарями. Аграрному пра-
ву притаманне врегулювання відносин щодо 
соціального забезпечення сільського насе-
лення, а це не належить до сфери господар-
ського права. Тому твердження, що аграрне 
право - це підгалузь господарського права, не 
знаходить широкої підтримки. 

Позиція повного заперечення аграрного 
права як самостійної галузі права в системі 
права є не зовсім правильною, оскільки во-
на не дає відповіді на запитання, до якої 
галузі відносяться нормативно-правові ак-
ти як джерела права, що у своїй сукупності 
складають самостійну галузь законодавства -
аграрне законодавство, об'єктом правового 
впливу та сферою дії якого є (як і для аграр-
ного права) сільськогосподарська діяльність, 
сільське господарство як галузь економіки. 

Точка зору, що аграрне право - це комп-
лексна галузь права, грунтується на теоре-
тичній конструкції, запропонованій С. Алек-
сеєвим. Починаючи з 1975 р., у своїх публіка-
ціях він неодноразово обґрунтовував концеп-
цію про поділ галузі права на традиційні та 
комплексні (вторинні). У зв'язку з цим науко-
вій і навчальній літературі аграрне право по-
чали відносити до комплексних (вторинних) 
правових утворень, що не можуть визнавати-
ся самостійними, оскільки предмет аграрно-
го права складається з комплексу взаємо-
пов 'язаних відносин. З таким підходом до 
визначення юридичної природи аграрного 
права як галузі права не можна погодитися: 

• по-перше, в загальній теорії права обсто-
юється точка зору повного заперечення мож-
ливості існування комплексних галузей пра-
ва (С. Поленіна): 

• по-друге, комплексність як юридично 
визначена характеристика окремих галузей 
права із складним предметом регулювання 
в сучасній системі права, що постійно розви-
вається. втрачає сенс, оскільки відбувається 
диференціація й інтеграція правового регу-
лювання окремих сфер суспільного життя. 
Ознака комплексності стає притаманною і 
для традиційних галузей права (цивільного, 
адміністративного). На сучасному етапі роз-
витку системи права все частіше спостеріга-
ємо тенденцію переходу комплексних галузей 
права у розряд основних (наприклад, еколо-
гічне. господарське право). Стосовно аграр-
ного права цей факт підтверджується й тим. 
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що попередником його було колгоспне пра-
во, визнане основною галуззю права, незважа-
ючи на комплексний характер предмета. 

Заслуговує на увагу позиція В. Носіка, 
який зазначає: «В національній правовій си-
стемі України аграрне право — це самостійна 
галузь права, що має комплексний характер, 
зумовлений особливостями об'єкта, суб'єк-
тів та змісту аграрних правовідносин» [8, 
с. 107]. Вагомими аргументами на користь 
такого визначення аграрного права є значне 
розширення кола суб'єктів аграрних пра-
вовідносин у зв 'язку з переходом до ринкової 
економіки. Наявність в аграрному праві та-
ких суб'єктів, як фермерські господарства, 
особисті селянські господарства, громадяни, 
які є орендодавцями земель сільськогоспо-
дарського призначення, члени сільськогос-
подарських підприємств кооперативного ти-
пу, дає підстави вести мову про велике коло 
правових відносин, що потребують спеціаль-
ного правового регулювання нормами аграр-
ного права. 

Виокремлюють аграрні правовідноси-
ни серед інших також особливі об'єкти, щодо 
яких вони складаються. Специфічними є 
землі сільськогосподарського призначення, 
сільськогосподарська продукція, засоби ви-
робництва, сільськогосподарські тварини, зе-
мельні та майнові частки (паї). Наведене по-
єднання (комбінація) суб'єктів правовідно-
син та їх об'єктів свідчить, що аграрне право -
це самодостатня галузь права, яка має свій, 
відмінний від інших галузей, предмет право-
вого регулювання [9, с. 77]. 

Безумовно, сучасне аграрне право цілком 
трансформувалось у самостійну галузь права. 
Сама назва галузі - аграрне право не викли-
кає сумнів. На жаль, законодавець поступово 
відходить від терміна «агропромисловий комп-
лекс», незважаючи на те, що термін «аграрне» 
значно ширший за значенням ніж «сільське». 

Це ще раз доводить, що не слід розгляда-
ти як варіант назви галузі права термін «сіль-
ськогосподарське право», бо така назва існу-
вала у 90-х роках XX ст. за інших економіч-
них умов. Запровадження в сучасну правову 
науку терміна «сільськогосподарське право» 
не відповідатиме реатіям часу та стане кро-
ком в минуле. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що 
аграрне право - це самостійна галузь права, 
норми якої регулюють відносини, що виника-
ють між суб'єктами аграрного права з при-
воду виробництва, переробки та реалізації 
сільськогосподарської продукції, кількість і 
якість якої впливає на продовольчу безпеку 
країни. 
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Статья посвящена исследованию развития аграрного права как самостоятельной отрасли 
права, его места в системе права Украинш. 


