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Статистичні дані судових спорів 



Аналіз вказаних даних судової статистики дозволяє припустити 

низький показних прямих спорів у сфері АПК – орієнтовно 1-2 тис. 

розглянутих судових спорів – не більше 5%; 

Основні категорії спорів, пов’язані з АПК - кредитні відносини 

учасників АПК, спори з приводу договорів перевезення, зберігання, 

лізингу; 

 

Агропромисловий сектор – на разі НЕ основний учасник 

судових спорів, але динаміка його участі очікувано зростатиме 



Умови, що сприяють розвитку агарного сектору та 

відповідному збільшенню кількості аграрних спорів: 

зростання питомої ваги валютних надходжень з реалізації 
сільськогосподарської продукції серед інших напрямів експорту; 

укрупнення підприємств шляхом поглинання малого бізнесу в 
аграрному секторі через вплив економічної кризи; 

нарощування земельного банку окремими великим 
агропідприємствами; 

перерозподіл трудових процесів на аграрний сектор у зв'язку з 
очікуванням збільшення експорту за рахунок євроінтеграційних 
процесів; 

загальні процеси зміни активності роботи фінансових установ з 
кредиторською заборгованістю агропідприємств; 

 



Класифікація типів забезпечення позову у 

спорах у сфері АПК: 

загальновидові - заходи забезпечення, які є притаманними для 

більшості майнових та немайнових спорів загального предмету 

вимог (арешт нерухомого майна, грошових коштів, заборона 

вчиняти дії); 

спеціальновидові – характерні в більшості для спорів у сфері 

АПК, особливості зумовлені специфікою предмету діяльності 

агропідприємств (арешт продукції з родовими ознаками, заборона 

виконання договорів поставок, реалізації тощо). 

 

 

 

 

 



Основні проблеми загальновидових заходів 

забезпечення позову у сфері АПК. 

недопустимість використання загальноприйнятих обставин 

діяльності підприємства як підстави для вжиття заходів 

забезпечення коштів; 

необхідність врахування специфіки діяльності агропідприємств 

(сезонність робіт та правовідносин) при оцінці підстав для вжиття 

заходів забезпечення позову; 

оціночний характер підстав для вжиття/скасування вжитих заходів 

забезпечення; 

 



Основні проблеми спеціальновидових заходів 

забезпечення позову у сфері АПК: 

родові ознаки продукції агропромислового сектору – необхідність 

вдосконалення механізму виконання;  

недопустимість порушення прав та інтересів інших контрагентів боржника-

агопідприємства при вжитті заходів забезпечення позову щодо продукції з 

родовими ознаками; 

протидія «контрольованому» забезпеченню щодо продукції з родовими 

ознаками. Хто відповідатиме?; 

спори щодо захисту прав інтелектуальної власності, як засіб блокування 

поставок агропромислової продукції; 

передача майна на відповідальне зберігання позивачу як захід 

забезпечення позову у спорах у сфері АПК. Дискусія щодо допустимості. 

 



Тенденції судової практики в сфері АПК 

формування сталої практики арешту майна з родовими ознаками; 

збільшення кількості «тендерних» спорів з вжиття заходів 

забезпечення позову шляхом заборони виконувати договори; 

формалізованість розгляду заяв про скасування заходів 

забезпечення позову; 

 



НА ШЛЯХУ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ… 

Очікуваний розвиток агробізнесу зобов’язує: 

виробити підходи та  правозастосовчі орієнтири для недопустимості 

втручання в господарську діяльність с/г виробників; 

виробити змістовні підходи для обґрунтованого розгляду заяв про 

скасування забезпечення позову; 

вдосконалити запропонований до запровадження інституту 

зустрічного забезпечення позову; 

вдосконалити інститут зміни заходів забезпечення позову; 

 




