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У 2015 році побачив світ збірник вибраних 
творів відомого українського юриста, вченого і пе
дагога, засновника української школи аграрного 
права Василя Зіновійовича Янчука, доктора юри
дичних наук, професора, академіка АПрН України. 
Ця книга підготовлена силами кафедри аграрного, 
земельного та екологічного права Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України, яка носить ім’я цього видатного науковця. 
Репрезентований збірник присвячено 90річчю від 
його народження. Це вибрані праці, які охоплюють 
творчий шлях Василя Зіновійовича за 1958–1970 
роки, тобто період формування його наукової зрі
лості, коли ювіляр, не зважаючи на одержані на ві
йні травми, що призвели пізніше до майже повної 
втрати зору і слуху, ще мав достатньо фізичних сил 
для досягнення творчих вершин. 

Крім вже оприлюднених раніше статей, ви
ступів на конференціях тощо до збірки у вигляді 
монографії увійшла лебедина пісня В.З. Янчука – 
його докторська дисертація «Теоретичні проблеми 
кодифікації законодавства про колгоспи», захище
на у 1969 році у Всесоюзному науководослідному 
інституті радянського законодавства (м. Москва). 
Попри те, що вказана праця досі не виходила дру
ком взагалі, вона на відміну від оригіналу опубліко
вана українською мовою. Справа в тому, що ще за 
життя Василь Зіновійович мріяв про український 
переклад його головної праці, але стан здоров’я 
так і не дозволив йому це зробити. Читачеві за
пропоновано переклад вказаного наукового до

слідження. Першопричиною цієї роботи стало не 
лише щире прагнення віддати шану пам’яті вели
кого Вчителя, а й бажання ознайомлення широкої 
наукової громадськості, особливо молоді, з могут
нім пластом дійсно оригінальних ідей, які не позба
вились актуальності й зараз, не зважаючи на май
же півстолітній часовий проміжок, адже справжня 
теорія цінна саме тим, що її постулати непідвладні 
дії часу. Сучасну доктрину аграрного і земельно
го права неможливо уявити без наукових праць 
Василя Зіновійовича. Завдяки його напруженій і 
багаторічній праці склалася потужна наукова база 
з дослідження та впровадження у практичну пло
щину розробок у вказаній сфері. 

Однією з актуальних задач науки колгоспно
го права В.З. Янчук вважав розробку теоретичних 
проблем кодифікації законодавства про колгоспи: 
визначення предмету і методів регулювання в кол
госпному праві, вивчення форм (видів) правових 
актів, характерних для законодавства про колгос
пи, дослідження системи колгоспного права і її зна
чення для кодифікації законодавства про колгоспи. 
Розв’язання вказаних теоретичних проблем є осо
бливо актуальним і для аграрного права як галузі 
права, науки та навчальної дисципліни.

Вищезазначена монографія є вагомим вне
ском у розвиток не тільки колгоспноправової, а й 
аграрноправової науки, в якій В.З. Янчук дослідив 
коло суспільних відносин, які становлять предмет 
колгоспного права: організаційні, управлінські, 
майнові, трудові, соціального забезпечення. Він 
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поставив під сумнів погляд про існування член
ських відносин як самостійного виду внутрішньо
колгоспних правовідносин. Вказане дало поштовх 
до розуміння членства як юридичного факту, «з 
яким необхідно пов’язувати виникнення членських 
організаційних, управлінських, трудових та майно
вих внутрішньоколгоспних відносин, які у своїй 
єдності складають предмет колгоспного права». 
Теоретичні розробки В.З. Янчука у цьому напрямі 
стали підґрунтям для подальшого дослідження прав 
та обов’язків членів колгоспів, колективних сіль
ськогосподарських підприємств та сільськогоспо
дарських кооперативів. 

Науковець вважав, що «колгоспноправовими 
є відносини не тільки усередині колгоспу (управлін
ські, трудові, майнові та організаційні), але й відно
сини, що складаються всередині системи міжкол
госпних організацій». Такий підхід дозволив йому, 
з врахуванням особливостей структури та змісту 
колгоспних правовідносин, здійснити їх поділ на 
внутрішні і зовнішні. Ця класифікація стала тради
ційною в науці аграрного права та використовуєть
ся у всіх підручниках при характеристиці аграрних 
правовідносин. 

Цікавими, хоча й неоднозначними є підходи 
В.З. Янчука до визначення методів правового регу
лювання галузі колгоспного права. Так, науковець 
зазначав, що «колгоспному праву, оскільки воно 
регулює комплекс органічно пов’язаних, але все 
ж відмінних за своїм предметом відносин, поряд з 
методом поєднання державного керівництва кол
госпами з колгоспною демократією властиві і інші 
методи регулювання (статутний метод, метод член
ства в колгоспі тощо).

Вперше в науці колгоспного права він про
вів розмежування колгоспного законодавства 
й законодавства про колгоспи, вважаючи, що 
останнє є ширшим та «включає в себе поряд з 
колгоспним законодавством правові акти інших 
галузей законодавства, норми яких визначають 
правове становище колгоспу як суб’єкта зовнішніх 
державноправових, адміністративноправових, зе
мель ноправових, фінансовоправових, цивільно
правових і процесуальних відносин». 

Фундаментальний характер носить досліджен
ня В.З. Янчуком системи колгоспного права. У пе
ріод його роботи над монографією, в науці колгосп
ного права не знайшла належної розробки вказана 
проблема. Так, не завжди чітко проводилося роз

межування поняття системи колгоспного права як 
самостійної галузі, системи науки колгоспного пра
ва і його системи як навчальної дисципліни. У мо
нографії зроблена спроба заповнити цю прогалину, 
запропонувавши найменування ряду нових інсти
тутів колгоспного права. До системи колгоспного 
права як галузі права науковець включив наступні 
правові інститути: членства в колгоспі як підстава 
виникнення та припинення колгоспних правовід
носин; управління діяльністю колгоспу; права кол
госпної власності; правового регулювання органі
зації виробничогосподарської діяльності колгоспу; 
правової охорони праці в колгоспі; правового ре
гулювання робочого часу та часу відпочинку; пра
вового регулювання дисципліни праці в колгоспі; 
правового регулювання оплати праці в колгоспі; 
правового регулювання соціального забезпечення 
колгоспників; дисциплінарної та матеріальної від
повідальності колгоспників; правового регулюван
ня підсобного господарства колгоспників. Вказана 
система стала основою і аграрного права як галузі 
права. Крім того, запропонована В.З. Янчуком сис
тема радянського колгоспного права як навчальної 
дисципліни, використовується до цього часу при 
написанні підручників з аграрного права. 

Важливими для теорії аграрного права є його 
роздуми про правомірність визнання сільськогос
подарського права самостійною галуззю права. 

Інші праці цієї збірки подаються мовою ори
гіналу, якою вони були опубліковані у тогочасних 
провідних наукових виданнях та матеріалах кон
ференцій. Слід зауважити, що всі без виключення 
праці містять ті ж посилання, а також переліки ви
користаної літератури, які були у першоджерелах, 
зокрема це твори класиків марксизмуленінізму, 
матеріали партійних з’їздів, численних постанов 
ЦК КПРС тощо. Видається, що саме такий під
хід дав змогу зберегти не тільки авторську форму 
праць академіка В.З.  Янчука, а й донести до чита
чів загальну внутрішню й зовнішню атмосферу їх 
створення. 

Книга стане в нагоді спеціалістам, що мають 
пріоритет у сфері земельного та аграрного пра
ва. Також, безумовно, буде цікавою для юристів 
(як вчених, так і практиків), які присвятили свою 
діяльність землі, земельним відносинам, аграрно
промисловому комплексу, і особливо людям, які 
тут працюють. Саме про захист їхніх прав та інте
ресів мріяв академік В.З. Янчук. 


