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Особливість аграрної господарської діяльності полягає в тому, що сільськогосподарське виробництво 

ґрунтується на використанні землі як основного засобу виробництва. Наслідком цього є наявність 

спеціальних форм організації і ведення виробництва в аграрному секторі економіки (наприклад, 

фермерських господарств), а також особливого правового регулювання господарської діяльності [3, с.167]. 

Так, відповідно до ст. 28 Закону України  «Про сільськогосподарську кооперацію», кооператив 

(об'єднання), відповідно до свого статуту, самостійно визначає основні напрями господарської діяльності, 

здійснює її планування й реалізацію [4].  Згідно зі ст. 11 Закону України «Про споживчу кооперацію», 

споживчі товариства та їх спілки самостійно розробляють програми економічного й соціального розвитку, 

розглядають і затверджують їх на загальних зборах (зборах уповноважених), конференціях, з'їздах, радах. 

Вони мають цілковиту господарську самостійність, покривають свої витрати за рахунок доходів від своєї 

господарської діяльності та забезпечують схоронність власності споживчої кооперації [5]. 

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про фермерське господарство», воно діє на умовах 

самоокупності. Всі витрати господарство покриває за рахунок власних доходів та інших джерел, не 

заборонених законодавством. Фермерське господарство самостійно визначає напрями своєї діяльності, 

спеціалізацію, організує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію, на 

власний розсуд та ризик підбирає партнерів з економічних зв'язків у всіх сферах діяльності, в тому числі 

іноземних [6]. 

Отже, вся діяльність сільськогосподарських підприємств мусить обов’язково базуватися на точному і 

вивіреному знанні потреб цільового ринку і споживчого попиту, оцінці та врахуванні умов виробництва в 

найближчий час і на перспективу. Формування стратегії розвитку аграрних підприємств повинно 

ґрунтуватися на: забезпеченні перманентного підвищення якості продукції, її привабливості для споживача; 

оптимізації пропозиції товарів і доступних споживачеві цін; створенні ефективної збутової мережі на основі 

стабільних контактів з посередницькими торговими фірмами та агенціями; врахування національних 

особливостей та специфіки запитів споживачів у різних регіонах.                     

 Серед найважливіших важелів в процесі адаптації сучасних сільськогосподарських підприємств, 

потрібно виділити стабільну державну підтримку с/г виробників, залучення іноземних інвестицій, надання 

коротко - та довгострокових кредитів з мінімальними відсотками. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 

Питанням правового регулювання концесійних відносин приділялася увага як з боку вітчизняних, так 

і зарубіжних вчених та практиків. Зокрема, концесія як правова форма використання державного майна у 

господарській діяльності розглядалася у роботі О. А. Медведєвої. На відмінних  ознаках концесії від оренди 

детально зупинявся В. А. Устименко.  На правових засадах  концесії земельної ділянки акцентувала увагу М. 

М. Бахуринська.  Серед зарубіжних досліджень можна виділити роботи російських вчених, зокрема, С. А. 

Сосни, О. М. Савінової, О. О. Левицької та інших.  Проте, недослідженими залишились питання історичного 

розвитку концесійного землекористування, поняття концесії земельної ділянки, змісту концесії земельної 

ділянки, особливостей земельних концесійних відносин, порядку прийняття рішення про надання концесії 

на земельні ділянки та стадій виникнення у концесіонера права на землю.   

Аналізуючи історичний розвиток концесійних відносин, ми пропонуємо таку умовну періодизацію 

історичного розвитку концесійного землекористування: 

1. Період Римської імперії – зародження концесійних відносин. Характерним для даного 

періоду є те, що концесії надавалися виключно у сфері надрокористування, які отримали назву гірничих 

концесій, оскільки надра зосереджувалися на відповідних земельних ділянках, це дає можливість говорити і 

про можливі відносини концесійного землекористування.  

2. Дореволюційний період (середина XIX століття – 1917 рік) характеризується тим, що в цей 

період реалізація концесійного землекористування  відбувалась як на загальнодержавному, регіональному, 
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так і на муніципальному рівнях. Поширеними були природоресурсні концесії, і лише згодом концесії 

починають застосовуватися щодо об’єктів інфраструктури. Концесійна діяльність здійснювалася на 

договірній основі. 

3. Радянський період (1917 – 1937 роки). Цей період характеризувався існуванням переважно 

загальнодержавних концесій, оскільки рішення про надання концесії приймав Головний концесійний 

комітет при РНК СРСР. У цей період концесіонерів допускали до тих сфер господарювання, які являли 

собою виключну монополію держави.  

4. Сучасний період (1992 рік – по теперішній час) – відродження та активний розвиток 

концесійних відносин. Саме у 1992 році було прийнято Закон України «Про іноземні інвестиції», який 

передбачав можливість залучення іноземних інвестицій на концесійній основі. Ключовими змінами у 

правовому регулюванні концесійних відносин були ознаменовані 1999 і 2003 роки, протягом яких були 

прийняті Закон України «Про концесії», Господарський кодекс України та інші закони. 

В юридичній науці не має однозначного визначення поняття «концесія», а поняття «концесії 

земельної ділянки» взагалі відсутнє. Так, перше легальне визначення концесії як правового інституту в 

законодавстві України було надано у п. 2 Указу Президента «Про концесію на будівництво та 

реконструкцію автомобільних доріг», більш прогресивним є визначення концесії як правового явища, яке 

закріплене в Законі України «Про концесії» [1], найбільш вдалим оформленням юридичної дефініції 

концесії слід вважати визначення, надане в Господарському кодексі України [2], проте слід звернути увагу 

на те, що в земельному законодавстві України відсутнє визначення поняття «концесія земельної ділянки». 

 На нашу думку, концесія земельної ділянки – це земельні правовідносини пов’язані із наданням 

земельної ділянки для задоволення суспільних потреб  та отримання прибутку на підставі договору, на 

платній та строковій основі уповноваженим органом виконавчої влади чи місцевого самоврядування 

юридичній або фізичній особі, за умови взяття на себе концесіонером відповідних зобов’язань для реалізації 

суспільного інтересу. Вважаємо за доцільне  внести зміни до ч.1 ст. 94 Земельного кодексу України та  

доповнити його визначенням поняття «концесія земельної ділянки», а також нормою такого змісту: «Зміст 

концесії земельної ділянки полягає у наданні державою або територіальною громадою права на земельну 

ділянку для здійснення концесійної діяльності з метою задоволення суспільних потреб».  

Аналізуючи порядок прийняття рішення про надання концесії, закріпленого у Законі України «Про 

концесії», доводиться констатувати наявність певних неузгодженостей щодо компетентного органу, 

уповноваженого на прийняття такого рішення. Згідно з ст. 6 Закону України «Про концесії» перелік 

об’єктів, які можуть надаватись у концесію приймає виключно на пленарному засіданні місцева рада, але 

стороною договору виступає не місцева рада, а орган уповноважений радою на його укладення. Враховуючи 

позитивний досвід країн СНД, зокрема республіки Молдова, Азейбаржан та Білорусь щодо вирішення даної 

проблеми, вважаємо за  необхідне внести доповнення до ст. 94 Земельного кодексу України, частиною  

другою у такій редакції: «Рішення про надання концесії на земельну ділянку за результатами концесійного 

конкурсу приймається виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради». 

Суперечливим є положення національного законодавства щодо визначення суб’єктів концесійного 

землекористування. За загальними положеннями Закону України «Про концесії» концесіонерами можуть 

бути юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти  підприємницької діяльності. Проте, вже Закон України 

«Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» містить положення про те, що 

концесіонером щодо цих об'єктів може бути виключно юридична особа. З огляду на це, вважаємо за 

доцільне доповнити ст. 94 Земельного кодексу України нормами щодо визначення суб’єктів концесійного 

землекористування, а саме: «Суб’єктами концесійного землекористування можуть бути юридичні особи та 

фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що мають на меті реалізацію громадського інтересу, 

незалежно від виду концесійної діяльності».  

Недосконалим є законодавство і щодо визначення об’єктів концесійного землекористування, оскільки 

визначаючи об’єкт концесії, законодавець закріпив перелік майнових об’єктів, які мають суто 

господарський характер. Проте до складу цих об’єктів (майнових) законодавцем не включені земельні 

ділянки як самостійні об’єкти концесії [3]. До того ж,  землі як об’єкту концесійних правовідносин 

вітчизняним законодавством надано другорядне значення. Так, відповідно до ч. 5 ст. 3 Закону України «Про 

концесії», якщо для здійснення концесійної діяльності необхідні земельні ділянки, вони надаються у 

користування концесіонеру на умовах оренди на термін дії концесійного договору, відповідно до положень 

Земельного кодексу України. Аналогічна норма закріплена в ч. 1 ст. 94 Земельного кодексу України. 

Одночасно ч. 2 цієї ж статті передбачає можливість передачі земельних ділянок у концесію, не згадуючи при 

цьому оренду. Для врегулювання даного питання, на нашу думку, доцільно по – перше внести зміни до  ст. 3 

Закону України «Про концесії», виклавши її у такій редакції: «У концесію можуть надаватися об'єкти права  

державної  чи комунальної власності та земельні ділянки, на яких вони розташовані, які використовуються 

для здійснення діяльності у таких сферах господарської діяльності…», та визначити як об’єкт концесії – 

земельні ділянки; по – друге доповнити Земельний кодекс України статтею 94-1, яка міститиме положення 

про види земельних ділянок, що можуть надаватися у концесію та порядок відводу даної земельної ділянки. 

Доцільно закріпити також умови про державну реєстрацію договору концесії земельної ділянки, оскільки, як 

показує судова практика, дуже часто трапляються випадки коли державні реєстратори відмовляються 

реєструвати такі види договорів посилаючись на відсутність відповідної правової норми, що регулювала б 
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даний порядок. Визнати концесійний договір підставою для отримання права на землю та закріпити 

положення про порядок проведення конкурсу на отримання права на землю. Крім того, існує необхідність 

розробки та затвердження типового договору концесії земельної ділянки. 

Концесійне використання земельних ресурсів відрізняється від орендного землекористування, тому 

концесія має бути закріплена в Земельному кодексі України як самостійна форма землекористування. Для 

цього варто вказати в ч. 3 ст. 94 Земельного Кодексу України, що для здійснення концесійної діяльності 

земельні ділянки можуть надаватися на підставі договору концесії, а не оренди.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ  

 

Аналіз існуючого стану земельного законодавства виявляє низку вад, пов'язаних передусім з 

недосконалістю юридичної техніки та неузгодженістю правових норм між земельним та іншими галузями 

законодавства, що спричиняють перешкоди на шляху регулювання відносин з приводу володіння, 

користування та розпоряджання земельними ділянками. 

Предметом земельного спору є заявлена вимога до компетентного органу щодо забезпечення 

реалізації належних прав, а в деяких випадках — щодо зобов'язання інших суб'єктів спору дотримуватися 

обов'язків, визначених законодавством. Земельні спори неоднорідні за своїм складом. Серед сукупності 

земельних спорів самостійне місце посідають спори: з приводу володіння, користування і розпорядження 

земельними ділянками; щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей. 

Враховуючи зміст, суб'єктів спору та інші підстави, їх можна класифікувати на окремі групи. За 

суб'єктним складом земельні спори можуть виникати: між громадянами, юридичними особами, 

територіальними громадами, адміністративно-територіальними одиницями, між громадянами та 

юридичними особами, спори за участю державних та інших органів, які наділені повноваженнями щодо 

вирішення земельних спорів. За особливостями змісту, можна виділити: спори, пов'язані з приватизацією 

земель державної і комунальної власності; про належність земельної частки (паю); майнові спори, які 

пов'язані із земельними відносинами. 

   Слід також враховувати, що земля є не тільки основним засобом виробництва, а й складовою єдиної 

екологічної системи. На цій підставі допустима така класифікація — суто земельні спори та земельні спори 

екологічного спрямування. До першої групи належать спори щодо порушення вимог раціонального 

використання земель, прав і законних інтересів власників землі, землекористувачів. Виникнення спорів 

другої групи пов'язане з негативним впливом на стан земель як елемент довкілля. Це спори з приводу 

псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними та радіоактивними речовинами, 

виробничими відходами, стічними водами та ін. Класифікація земельних спорів можлива й за іншими 

ознаками [1]. 

Відповідно до п.1, ст. 158 Земельного Кодексу України (далі ЗКУ) земельні спори вирішуються 

судами, органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин [2]. 

Проте, можна стверджувати, що дана норма не зовсім відповідає Конституції України (КУ), а саме ст. 

124: «Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів 

поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Народ безпосередньо бере участь у 

здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних» [3]. Тобто, зважаючи на дану статтю, можна 

стверджувати, що органи місцевого самоврядування не можуть здійснювати правосуддя у будь-якій сфері, а 

отже, їх рішення, на нашу думку, мають лише рекомендаційний характер, що не є вирішенням земельного 

спору. Рішення органу місцевого самоврядування не є остаточним, не має механізму примусового 

виконання, як і чітко встановлених процесуальних аспектів розгляду спору. 

Незважаючи на відсутність чіткої регламентації розгляду земельних спорів, на практиці зазвичай 

вони розглядаються за процедурою, яка складається з п’яти стадій: 1) порушення земельного спору; 2) 

підготовка до його розгляду; 3) розгляд та розв’язання земельного спору; 4) виконання рішення; 5) 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15

