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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АПК Агропромисловий комплекс 

ГАТТ-1947 Генеральна угода з тарифів і торгівлі від 30 жовтня 1947 р. 

ГАТТ-1994 Генеральна угода з тарифів і торгівлі від 15 квітня 1994 р. 

(уключає ГАТТ-1947) 

ГМО Генетично модифіковані організми 

ГС Гармонізована система опису та кодування товарів 

Звіт Звіт робочої групи з розгляду заявки України про вступ 

до СОТ 

ЗВТ Зона вільної торгівлі 

ЄС Європейський Союз 

Мінагрополітики Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Мінекономрозвитку Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

ОЕСР Організація економічного співробітництва і розвитку 

ООН Організація Об’єднаних Націй 

МВФ Міжнародний валютний фонд 

СВП Сукупний вимір підтримки 

СОТ Світова організація торгівлі 

Угода про СОТ Угода про заснування СОТ від 15 квітня 1994 р. 

УКТ ЗЕД Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної 

діяльності 

ТБТ Угода про технічні бар’єри в торгівлі 1994 р. 

СФЗ Угода про застосування санітарних та фітосанітарних 

заходів 

ФАО Продовольча та сільськогосподарська організація ООН 

ЮНКТАД Конференція ООН із торгівлі та розвитку 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах світових інтеграційних економічних, 

правових, суспільних процесів участь держав у створенні й діяльності 

міжнародних організацій потрібно розглядати як детерміновану об’єктивними 

та суб’єктивними чинниками закономірність забезпечення сталого розвитку 

суспільства, оскільки це дає змогу країнам-учасницям на взаємоузгоджених 

методологічних, політичних, державно-правових, фінансових, інституційних 

й інших засадах задовольняти як власні для кожної з них, так і спільні для 

всіх потреби та інтереси економічного, екологічного, соціального, державно-

правового й іншого характеру. 

Започаткований у 1993 р. процес підготовки до вступу України до СОТ 

завершився прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про 

ратифікацію Протоколу про вступ до Світової організації торгівлі» від 

10.04.2008 р., відповідно до якого наша держава приєдналася до Угоди про 

заснування Світової організації торгівлі від 15.04.1994 р. й набула 

повноправного членства в цій міжнародній організації з 16.05.2008 р. Це 

означає приєднання України до багатосторонніх угод із торгівлі товарами як 

Додатків до вказаної вище Угоди, серед яких особливого значення набуває 

Угода про сільське господарство СОТ. 

Аналіз наукових досліджень свідчить про наявність інтересу до проблематики 

організаційно-правового забезпечення й правового регулювання аграрних 

відносин у зв’язку зі вступом України до СОТ, набуттям нею асоційованого 

членства в ЄС та участю суб’єктів аграрного підприємства в торгівлі 

сільськогосподарськими товарами в межах Зони вільної торгівлі з державами-

членами ЄС і СОТ. 

Основні положення сучасних наукових теорій правового регулювання 

аграрних відносин та органічно поєднаних із ними інших суспільних відносини 

та можливі шляхи й способи реалізації доктринальних висновків і 

рекомендацій викладено в працях вітчизняних учених у галузі аграрного, 



 7 

земельного, екологічного права, а саме: В. І. Андрейцева, Г. І. Балюк, Н. О. Багай, 

А. Л. Бейкуна, А. Г. Бобкової, С. І. Бугери, М. Я. Ващишин, Ю. О. Вовка, 

О. В. Гафурової, А. П. Гетьмана, С. Ф. Домбровського, В. М. Єрмоленка, 

В. П.Жушмана, П. Д. Індиченка, І. І. Каракаша, Т. О. Коваленко, В. В. Костицького, 

М. В. Краснової, П. Ф. Кулинича, С. І. Марченко, А. М. Мірошниченка, 

Н. Р. Малишевої, В. Л. Мунтяна, В. В. Носіка, З. А. Павловича, О. О. Погрібного, 

О. А. Поліводського, В. К. Попова, Т. П. Проценко, І. П. Сафонова, В. І. Семчика, 

І. О. Середи, В. Д. Сидор, В. А. Сонюка, А. М. Статівки, В. М. Стретовича, 

Н. І. Титової, В. Ю. Уркевича, В. І. Федоровича, В. С. Шелестова, 

Ю. С. Шемшученка, М. В. Шульги, В. В. Янчука, В. З. Янчука та ін.  

Зроблені названими вище науковцями висновки щодо методологічних, 

теоретичних, законодавчих основ механізму правового регулювання аграрних, 

земельних, природоресурсних, екологічних відносин у сфері сільського 

господарства й соціального розвитку села складають основу для подальшого 

дослідження актуальних правових питань стосовно розробки концептуальних 

підходів і юридичних конструкцій до стратегії розбудови системи аграрного 

законодавства та правового механізму регулювання аграрних відносин в 

умовах участі України в СОТ і набуття асоційованого, а згодом і повноправного 

членства в Європейському Союзі. 

Водночас, зважаючи на сучасні світові інтеграційні процеси, у науці 

аграрного права розпочато дослідження окремих аспектів організаційно-

правового забезпечення й правового регулювання аграрних відносин у 

зв’язку зі вступом України до СОТ, набуттям нею асоційованого членства в 

ЄС та участю суб’єктів аграрного підприємства в торгівлі сільськогосподарськими 

товарами в межах Зони вільної торгівлі з державами-членами ЄС і СОТ.  

У цьому зв’язку варто назвати дисертаційне дослідження Л. І. Полюхович 

щодо організаційно-правових питань виробництва, переробки та реалізації 

сільськогосподарської продукції в контексті вимог СОТ, у якому зроблено 

спробу розкрити правові засади регулювання суспільних відносин у сфері 

сільського господарства крізь призму аналізу норм і вимог права СОТ у 
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частині правових засад виробництва, переробки й реалізації продукції 

рослинного та тваринного походження.  

Враховуючи те, що держави-члени ЄС є одночасно членами СОТ, 

інтерес викликає також праця А. Й. Богдана щодо правового забезпечення 

виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в контексті вимог 

законодавства ЄС, у якій на основі порівняльно-правового аналізу аграрного 

законодавства України й сільськогосподарського законодавства ЄС розкрито 

особливості адаптації українського законодавства до права ЄС у частині 

правового регулювання відносин у сфері виробництва зерна, молока та 

молочної продукції, м’яса й м’ясопродуктів і на цій основі зроблено наукові 

висновки та рекомендації щодо розвитку аграрного законодавства в умовах 

участі України в ЄС.   

Серед досліджень вітчизняних учених у сфері аграрного права України 

окремі аспекти державно-правового регулювання аграрних відносин в 

умовах світових інтеграційних процесів висвітлено в наукових публікаціях 

С. І. Бугери, О. В. Гафурової, В. М. Єрмоленка, Т. В. Курман, С. І. Марченко, 

В. В. Носіка, Л. О. Панькової, А. М. Статівки, Я. О. Самсонової та інших вчених. 

При цьому в більшості праць вчені аналізують систему, структуру, зміст 

аграрного законодавства, особливості правового регулювання відносин в 

окремих галузях сільськогосподарського виробництва, наголошуючи на 

необхідності врахування вимог СОТ, не розкриваючи при цьому юридичної 

природи Угоди про сільське господарство та інших багатосторонніх угод 

СОТ у системі аграрного законодавства, особливостей застосування їхніх 

норм і вимог у сфері доступу до ринків сільськогосподарської продукції, 

подолання колізій між аграрними законами й угодами СОТ із питань 

сільського господарства, організаційно-правового забезпечення механізму 

захисту вітчизнаних сільськогосподарських товаровиробників в умовах 

прозорості та вільного імпорту сільськогосподарських товарів в Україну, 

стимулювання експортного потенціалу українського сільського господарства 

за принципами й вимогами СОТ, здійснення контролю за сільськогосподарськими 

товарами тощо. 
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Отже, значна частина проблемних питань цієї складної та багатогранної 

теми потребує докладнішого вивчення, оскільки залишаються малодослідженими 

або ж не дослідженими актуальні для України теоретичні й практичні 

проблеми реалізації Угоди про сільське господарство СОТ та інших 

багатосторонніх угод цієї міжнародної організації як частини національного 

законодавства в системі аграрного законодавства щодо державної аграрної 

політики в умовах участі України в СОТ, визначення місця й ролі органів 

державної влади в забезпеченні втілення в життя норм і вимог названих вище 

угод СОТ у механізмі правового регулювання аграрних відносин, що виникають, 

змінюються й припиняються у сфері доступу до ринку сільськогосподарських 

товарів, внутрішньодержавної підтримки вітчизняного сільськогосподарського 

товаровиробника, здійснення санітарного та фітосанітарного контролю 

сільськогосподарської продукції й товарів, забезпеченні продовольчої безпеки, 

особливостей захисту прав сільськогосподарських товаровиробників і 

національних інтересів держави в межах СОТ тощо. 

Оскільки Угода про сільське господарство та інші багатостронні угоди 

СОТ належать до міжнародних договорів, норми яких охоплюють широке 

коло складних питань реформування світового сільського господарства, 

дослідження правових проблем реалізації цих угод у системі аграрного 

законодавства й права України потребує також використання наукових 

здобутків вчених у сфері міжнародного права, економіки, аграрної науки. 

Тому розгляд включениих до змісту цієї роботи питань проведено також із 

використанням праць таких українських учених, як В. Г. Андрійчук, О. М. Азаров, 

С. І. Дем’яненко, С. М. Кваша, І. В. Кобута, О. М. Могильний, Л. В. Молдован,         

О. О. Мережко, М. І. Неліп, А. О. Олефір, С. Г. Осика, Т. О. Осташко, 

В. Т. Пятницький, І. М. Свідерська, Т. М Циганкова та ін., а також таких 

зарубіжних науковців, зокрема С. Аланок, Дж. Кейнс, Ж. Б. Сей, Л. Штріве, 

Ш. фон Крамон Таубадель, Л. Хоффманн, М. Трейсі та ін. У дисертаційних і 

монографічних роботах, наукових публікаціях учених висвітлено методологічні 

основи участі України в СОТ і можливі позитивні й негативні економічні та 
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соціальні наслідки вступу до цієї організації, правові, економічні проблеми 

міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами, підстави й порядок 

розгляду міжнародних торговельних суперечок у діяльності СОТ, здійснення 

державного регулювання відносин у сфері внутрішньої підтримки сільського 

господарства тощо. 

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

дослідження здійснено відповідно до державної бюджетної науково-дослідної 

роботи за темою «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти», яку виконано на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (номер теми 11 БФ042-01, 

номер державної реєстрації 01016U006631). 

Мета й завдання дисертаційного дослідження. З огляду на об’єктивні 

й суб’єктивні чинники вступу та членства України в СОТ, а також наявні 

проблеми законодавчого й доктринального характеру, мета наукового 

пошуку полягає в тому, аби визначити та розкрити методологічні, теоретичні, 

законодавчі основи й інституційно-функціональну структуру сучасної 

концепції державної аграрної політики та розвитку аграрного законодавства 

щодо організаційно-правового забезпечення реалізації Угоди про сільське 

господарство СОТ й інших багатосторонніх угод як частини національного 

аграрного законодавства в механізмі правового регулювання аграрних 

відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції та торгівлі 

сільськогосподарськими товарами на внутрішньому й зовнішньому аграрних 

ринках держав-членів СОТ в умовах глобалізації світових економічних, 

екологічних, соціальних, державно-правових явищ, створення умов для 

забезпечення сталого соціального розвитку сільських територій. 

Для досягнення мети в науковій роботі поставлено та виконано такі 

основні завдання: 

 розкрити методологічні засади організаційно-правового забезпечення 

реалізації Угод Світової організації торгівлі в системі аграрного законодавства 

й права в умовах членства України в СОТ; 
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 проаналізувати еволюцію аграрного законодавства України до вступу 

України в СОТ, а також після його набуття та визначити основні етапи, 

тенденції й сучасний стан аграрного законодавства в частині організаційно-

правового забезпечення реалізації Угод СОТ у правовому регулюванні 

аграрних відносин; 

 визначити юридичну природу Угоди про сільське господарство СОТ 

й інших багатосторонніх угод у системі та структурі національного аграрного 

законодавства; 

 висвітлити особливості правових форм, способів реалізації Угоди про 

сільське господарство СОТ у механізмі правового регулювання аграрних 

відносин;  

 проаналізувати систему, функції органів державної влади у виконанні 

заходів, спрямованих на гармонізацію аграрного законодавства з нормами 

Угоди про сільське господарство та інших багатосторонніх угод СОТ, а 

також виконання взятих Україною зобов’язань у цій сфері;  

 розкрити інституційно-функціональне забезпечення реалізації Угод 

СОТ у сільському господарстві в організаційній структурі цієї організації; 

 визначити аграрно-правову природу доступу до ринку 

сільськогосподарських товарів відповідно до Угоди про сільське господарство й 

інших багатосторонніх угод СОТ;  

 проаналізувати організаційно-правові питання доступу іноземних 

сільськогосподарських товарів з інших держав-членів СОТ до аграрних ринків в 

Україні, а також організаційно-правові проблеми доступу до ринку вітчизняних 

сільськогосподарських товарів з України на аграрні ринки країн-членів СОТ; 

 визначити юридичну природу внутрішньодержавної підтримки 

сільського господарства як аграрно-правової категорії в контексті закріплених в 

Угоді про сільське господарство СОТ принципів, правил, обмежень, заборон 

щодо виробництва сільськогосподарської продукції рослинного й тваринного 

походження та її реалізації на аграрних ринках; 
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 розкрити стан, тенденції організаційно-правового забезпечення виконання 

санітарних і фітосанітарних правил у сфері виробництва сільськогосподарської 

продукції, безпечності та якості харчових продуктів, продовольчої безпеки в 

контексті Угоди СОТ «Про застосування санітарних і фітосанітарних заходів»; 

 проаналізувати організаційно-правове забезпечення розгляду суперечок 

як одного зі способів захисту прав національних сільськогосподарських 

товаровиробників та інтересів України в структурі СОТ на основі практики 

врегулювання суперечок у СОТ за участю України; 

 розробити й сформулювати висновки та рекомендації щодо 

вдосконалення системи, структури, змісту аграрного законодавства й 

організаційно-правовго механізму забезпечення реалізації Угод СОТ у 

сільському господарстві України.  

Виконання окреслених завдань дало змогу досягти вказаних у висновках 

цієї роботи наукових результатів як таких, що вперше сформульовані в сучасній 

науці аграрного права або ж удосконалюють наявні правові теорії, наукові ідеї, 

погляди, юридичні моделі щодо системи й структури українського аграрного 

законодавства та аграрного права в умовах глобалізації. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері сільського господарства 

й соціального розвитку села, які потребують державно-правового регулювання 

в умовах членства України в СОТ.  

Предмет дослідження – система, структура й зміст національного аграрного, 

земельного, господарського, цивільного та іншого законодавства, Конституція 

України, Угода про сільське господарство й інші багатосторонні угоди СОТ, а 

також Додатки до них про взяті Україною зобов’язання перед членами СОТ, 

міжнародні та європейські нормативно-правові акти, закони й інші нормативні 

документи, судова практика, нотифікації до СОТ, узагальнення практити з 

огляду на торговельну політику України в СОТ, інші інформаційні джерела з 

проблем і питань організаційно-правового забезпечення реалізації Угоди про 

сільське господарство та інших багатосторонніх угод у системі аграрного 

законодавства, й у правовому регулюванні аграрних відносин. 
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Методи дослідження зумовлені темою дисертації, метою та завданнями 

роботи. На всіх стадіях дослідження використовували діалектичний метод, який 

дав змогу проаналізувати тенденції, правові явища в їх взаємозв’язку та 

взаємозумовленості (для з’ясування аграрно-правової сутності складових частин 

Угоди про сільське господарство СОТ і її місця в системі аграрного права); 

структурно-системний метод (для характеристики інституційно-функціонального 

забезпечення реалізації угод СОТ у сільському господарстві України та аналізі 

системи й структури аграрного законодавства та права України-члена СОТ); 

порівняльно-правовий метод уможливив розгляд організаційно-правових проблем 

реалізації Угод СОТ в Україні й інших державах-членах СОТ; аналітико-

синтетичний метод (для аналізу значної кількості наукових і нормативних 

джерел, установлення їх особливостей та значення в регламентуванні відносин 

у сфері забезпечення реалізації угод СОТ у сільському господарстві України); 

формально-логічний метод дав підставу сформулювати й удосконалити наявні 

дефініції таких понять і категорій, як «сільськогосподарська продукція», 

«система права СОТ», «аграрна політика», «санітарний захід», «торгівля 

сільськогосподарською продукцією», «інституційно-функціональне забезпечення», 

«організаційно-правове забезпечення», «доступ до ринку», «внутрішня підтримка». 

На окремих етапах наукового пошуку застосовували формально-юридичний 

метод (для аналізу нормативно-правових актів, які регулюють відносини в цій 

сфері); статистичний (для використання статистичних даних в обгрунтуванні 

окремих висновків і рекомендацій дисертації); метод наукової абстракції – для 

моделювання оптимальних правових засобів реалізації угод СОТ з урахуванням 

сучасних світових, економічних, соціальних, державно-правових явищ).  У 

роботі застосовано такі загальні філософські категорії й способи формальної 

логіки, як поняття, визначення, доказ, судження, аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення тощо.  

Емпіричну основу дослідження склали законодавство України з питань 

державного регулювання аграрних відносин, правового регулювання виробництва, 

переробки, реалізації сільськогосподарської продукції, державної підтримки 
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сільського господарства та соціальної сфери села; джерела права й правозастосовна 

практика; міжнародно-правові норми у сфері регулювання сільського господарства, 

матеріали правозастосовної практики Органу з розгляду суперечок СОТ, а 

також інформаційні матеріали статистичних, довідкових, періодичних видань, 

праці зарубіжних і вітчизняних учених, електронні ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертація є 

першим у вітчизняній аграрно-правовій науці комплексним монографічним 

дослідженням методологічних, теоретичних, законодавчих основ і практичних 

проблем організаційно-правового забезпечення реалізації угод Світової 

організації торгівлі в сільському господарстві України, у якому сформульовано 

наукові висновки й зроблено рекомендації, спрямовані на розвиток системи та 

структури аграрного права, удосконалення аграрного законодавства, механізму 

правового регулювання аграрних відносин в умовах членства України в СОТ.  

Ступінь наукової новизни одержаних результатів характеризується 

положеннями, висновками й пропозиціями, які винесено на захист: 

Уперше: 

1) обґрунтовано теоретичний висновок про те, що в умовах членства 

України в СОТ сучасна концепція державно-правового регулювання аграрних 

відносин повинна ґрунтуватися на сформульованих у доктринах земельного, 

аграрного, екологічного права методологічних засадах здійснення права 

власності на сільськогосподарські землі, лісові та водні ресурси, майно й інші 

об’єкти, господарського їх використання в сільському господарстві в ринкових 

умовах з урахуванням закріплених в Угоді про сільське господарство та інших 

багатосторонніх угодах СОТ принципів реформування світового сільського 

господарства, а саме: а) створення справедливої й ринково-орієнтованої 

системи торгівлі сільськогосподарською продукцією; б) забезпечення суттєвого 

поступового зменшення підтримки та захисту сільського господарства для 

виправлення й уникнення обмежень і спотворень на світових ринках 

сільськогосподарської продукції; в) забезпечення виконання взятих Україною 

зобов’язань у таких галузях, як доступ до ринку, внутрішня підтримка 



 15 

вітчизняного товаровиробника, експортна конкуренція, виконання Угоди з 

санітарних і фітосанітарних заходів із метою підвищення рівня життя, 

забезпечення повної зайнятості та постійного зростання реального доходу й 

ефективного попиту, забезпечення продовольчої безпеки, охорони навколишнього 

природного середовища, а також розширення виробництва товарів та послуг і 

торгівлі ними з урахуванням оптимального використання світових ресурсів 

відповідно до цілей сталого розвитку; 

2) доведено, що членство України в СОТ потрібно розглядати в сучасній 

теорії аграрного права крізь призму врегульованих нормами Конституції 

України багатосторонніх угод СОТ, законів та інших нормативних актів 

внутрішньодержавних суспільних і зовнішніх міждержавних відносин, що 

виникають, змінюються й припиняються у зв’язку з приєднанням до Угоди про 

заснування СОТ, інших багатосторонніх угод цієї організації, виконання взятих 

Україною зобов’язань із гармонізації та імплементації аграрного законодавства 

до принципів, норм і положень Угоди про сільське господарство, інших 

багатосторонніх угод СОТ у таких галузях, як доступ до ринку, внутрішня 

підтримка вітчизняного товаровиробника, експортна конкуренція, виконання 

Угоди із санітарних та фітосанітарних заходів, а також захисту прав 

сільськогосподарських товаровиробників та держави в органах державної 

влади та місцевого самоврядування України, а також в організаційній 

структурі СОТ; 

3) розкрито поняття, форми, способи форми, зміст реалізації Угоди про 

сільське господарство й інших багатосторонніх угод СОТ, внаслідок чого 

стверджується, що вступ України до СОТ та виконання взятих державою 

зобов’язань передбачає виконання комплексу організаційно-правових заходів 

не лише з гармонізації, а й адаптації, імплементації, трансформації Угод СОТ 

для забезпечення уніфікації правового регулювання суспільних відносин у 

сфері доступу до ринку, внутрішньодержавної підтримки, експортної конкуренції, 

застосування санітарних і фітосанітарних заходів, забезпечення продовольчої 

безпеки, охорони навколишнього природного середовища й тому можуть бути 
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покладені в основу систематизації аграрного законодавства за допомогою його 

інкорпорації з наступною кодифікацією; 

 4) розкрито юридичну природу Угоди про сільське господарство СОТ та 

інших багатосторонніх угод, які за своїм змістом, структурою, юридичною 

силою, функціональним призначенням мають подвійний правовий статус у 

системі українського аграрного законодавства, а саме: як міжнародно-правові 

угоди, які водночас є також частиною національного законодавства й тому 

підлягають застосуванню нарівні з іншими законами та нормативними актами, а 

в разі виникнення колізії з національними законами мають пріоритет над 

останніми в застосуванні. Тому розширення сфери дії цієї Угоди на 

внутрішньодержавні аграрні відносини безпосередньо впливає на систему, 

структуру й зміст аграрного законодавства, його кількісні і якісні характеристики, а 

також на усталені в теорії аграрного права концептуальні підходи до 

систематизації аграрного законодавства, його адаптації до законодавства ЄС; 

5) сформульовано визначення поняття «доступ до ринку» та розкрито його 

сутність у контексті предмету аграрного права в широкому розумінні як 

врегульовані нормами Конституції України Угоди про сільське господарство 

СОТ й інших багатосторонніх угод СОТ, законів та підзаконних нормативних 

актів суспільні відносини у сфері виробництва сільськогосподарської продукції 

й торгівлі такими товарами на внутрішньому та зовнішньому ринках відповідно 

до визнаних у міжнародному праві й закріплених у чинному законодавстві 

України принципів міжнародної торгівлі та способів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; 

6) сформульовано визначення поняття «внутрішня державна підтримка 

сільського господарства» й розкрито її зміст як аграрно-правової категорії, 

під якою потрібно розуміти врегульовану нормами Конституції України, 

Угоди про сільське господарство СОТ та інших багатосторонніх угод СОТ, 

законів і підзаконних нормативних актів організаційно-правову діяльність 

органів державної влади, територіальних громад, спрямовану на виконання 

взятих Україною зобов’язань щодо зменшення державної підтримки 
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сільськогосподарських товаровиробників, а також на створення правових, 

фінансових, економічних, інвестиційних й інших умов, які дають змогу 

сільськогосподарським товаровиробникам виготовляти сільськогосподарську 

продукцію й реалізовувати на ринку конкурентні сільськогосподарські товари, 

гарантувати продовольчу безпеку, збереження довкілля, сталий розвиток села; 

7) запропоновано перелік основних напрямів внутрішньої державної 

підтримки сільського господарства серед заходів «зеленої скриньки» в Україні, 

які доцільно закріпити законодавчо та врегулювати організаційно-правовий 

механізм їх реалізації (державна фінансова допомога сільськогосподарському 

підприємству на модернізацію виробництва або зміну спеціалізації господарства; 

виплати за програмами охорони навколишнього середовища; запобігання 

розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин; підтримка 

протиепізоотичних заходів; регіональні програми надання допомоги; селекція у 

тваринництві; інформаційне забезпечення, ветеринарні й фітосанітарні заходи, 

контроль безпеки продуктів харчування; наукові розробки та дослідження; 

забезпечення тваринництва кормами; підготовка й перепідготовка кадрів); 

8) відзначено, що, відповідно до угод про сільське господарство СОТ та 

Угоди про санітарні і фітоснатарні заходи, основними напрямами застосування 

санітарних заходів в Україні є адаптація норм, стандартів, правил у галузі 

ветеринарної медицини; гармонізація нормативних вимог з виконання заходів 

щодо здоров’я тварин; посилення санітарного контролю, що гарантує високий 

рівень якості та безпечності продуктів тваринництва; гармонізація національних 

стандартів виробництва продукції тваринництва до правил і практики СОТ; 

гармонізація системи сертифікації сільськогосподарської продукції в Україні та 

норм, що регламентують санітарний, ветеринарний та фітосанітарний контроль, 

із міжнародними стандартами й вимогами; упровадження на сільськогосподарських 

підприємствах міжнародних систем забезпечення безпеки харчових продуктів і 

продовольчої сировини; 

9) науково аргументовано потребу розширення кола прав приватних осіб і 

можливості їх участі у вирішенні суперечок СОТ як позитивну та невідворотну 



 18 

тенденцію в розвитку цієї міжнародної організації за допомогою створення 

комплексної процедури й правил подання фізичними та юридичними особами 

заяв на предмет доцільності ініціювання Україною суперечок у рамках СОТ, 

ключовими елементами якої виступатимуть оцінка рівня шкоди для держави, 

установлення доцільності ініціювання суперечки крізь призму економічних і 

політичних наслідків для країни, розроблення проекту скарги; 

10) запропоновано в системі українського аграрного права виокремити в 

правові інститути  сукупність правових норм, функціональне призначення яких 

спрямоване на регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються й 

припиняються у зв’язку зі здійсненням права на доступ до аграрних ринків 

держав-членів СОТ, на організаційно-правове забезпечення внутрішньодержавної 

підтримки сільського господарства відповідно до Угоди про сільське господарство 

СОТ та інших багатосторонніх угод, продовольчої безпеки, захист порушених 

прав сільськогосподарських товаровиробників і законних інтересів держави в 

організаційній структурі СОТ. 

Удосконалено положення щодо: 

 обґрунтування позиції про те, що гармонізація аграрного законодавства є 

одним із ключових напрямів його трансформації відповідно до нових економічних, 

соціальних, екологічних та інших умов життєдіяльності суспільства в частині 

прийняття й узгодження з Угодою про сільське господарство та іншими 

багатосторонніми угодами СОТ законів і підзаконних актів із питань регулювання 

торгівлі сільськогосподарськими товарами; 

 переліку функцій органів СОТ у частині виокремлення таких, як сприяння 

виконанню, адмініструванню та реалізації положень і досягненню цілей Угоди 

про заснування Світової організації торгівлі та Додатків до неї, а також 

забезпечення виконання, адміністрування й реалізації торговельних угод з 

обмеженим колом учасників; забезпечення форуму для проведення переговорів 

між її учасниками стосовно їхніх торговельних відносин із питань, які регулюються 

угодами; урегулювання суперечок між членами СОТ; періодичний огляд 

торговельної політики держав-членів організації; співпраця з Міжнародним 
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валютним фондом і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і його 

філіалами; тлумачення Угоди про заснування СОТ та багатосторонніх угод, 

уключаючи й коментування проектів законів і правил загального застосування 

держави-члена СОТ; нотифікації; інформаційна; звільнення від зобов’язань 

країни-члена СОТ. 

 визначення поняття «торгові суперечки СОТ» як розбіжності, які виникають 

між членами СОТ у зв’язку з порушенням або недодержанням принципів, норм 

та вимог Угод СОТ і взятих зобов’язань щодо доступу сільськогосподарських 

товарів на ринки держав-членів СОТ, здійснення експортно-імпортних операцій 

із сільськогосподарськими товарами, надання внутрішньодержавної допомоги 

сільському господарству, застосування заходів санітарного, фітосанітарного 

контролю до безпечності та якості сільськогосподарської продукції, її 

проходження через митні процедури й державний контроль; 

 визначення кола фактичних підстав для суперечок на основі  дослідження 

огляду як винесених рішень, так і поданих скарг у межах процедури 

врегулювання суперечок СОТ у частині невиправданих заходів стосовно вимог 

до якості товарів, що імпортуються; завищення податкових або акцизних зборів 

на імпортну продукцію, порівняно з аналогічною вітчизняною; уведення 

кількісних обмежень на імпорт; перевищення ступеня можливого субсидування 

й розміри встановлення відповідного компенсаційного мита; необґрунтовані 

захисні заходи для імпорту; уведення заборон увезення продукції тваринництва, 

виробленої з використанням гормональних препаратів; карантинні обмеження 

імпорту.  

Отримали подальший розвиток: 

 положення щодо доцільності в розробленні Стратегії державної підтримки 

сільського господарства за допомогою визначення програм, які підлягають 

розробленню та повинні бути схвалені на рівні Кабінету Міністрів України з 

метою забезпечення реалізації юридичної моделі державної підтримки, яка 

передбачена в Угоді про сільське господарство СОТ в Україні з урахуванням 

Угоди з Європейським Союзом щодо Зони вільної торгівлі; 
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 положення щодо необхідності розгляду закріплених в Угоді про санітарні 

й фітосанітарні заходи СОТ і в інших законах України фітосанітарних заходів 

як обов’язкових до виконання вимог та процедур, установлених для захисту 

сільськогосподарської продукції й сировини рослинного походження від 

ризиків, що виникають у зв’язку з проникненням, закріпленням або 

розповсюдженням шкідливих організмів, захворювань, переносників хвороб 

або хвороботворних організмів, у тому числі в разі їх перенесення або 

розповсюдження рослинами, із продукцією, вантажами, матеріалами, 

транспортними засобами, із наявністю забруднювальних речовин, токсинів, 

шкідників, бур’янів; 

 наукові твердження щодо недоліків і проблем, характерних для системи 

врегулювання суперечок у СОТ, які створюють передумови для її реформування в 

інституційній сфері, зокрема зростаюче навантаження на органи системи 

врегулювання суперечок СОТ, викликане постійним збільшенням кількості 

суперечок, що передаються на розгляд у межах цієї системи; 

 наукові ідеї щодо систематизації аграрного законодавства та його 

кодифікації в умовах участі України в СОТ. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в можливості використання теоретичних положень і висновків цієї 

роботи в процесі нормотворчої діяльності для вдосконалення національного 

аграрного законодавства, зважаючи на активізацію інтеграційних процесів та 

членство України в СОТ. Отримані результати дали змогу сформулювати 

пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання аграрних відносин з 

урахуванням специфіки виробництва окремих видів сільськогосподарської 

продукції та особливостей сучасного аграрного ринку. Положення дисертації 

можуть застосовуватися для визначення форм і напрямів гармонізації аграрного 

законодавства України та багатосторонніх угод СОТ, у науково-дослідницькій 

роботі, у навчальному процесі під час викладання курсів «Аграрне право», 

«Господарське право», «Порівняльне правознавство», підготовки підручників, 
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навчальних посібників, методичних рекомендацій із зазначених навчальних 

дисциплін для студентів юридичних й аграрних вищих навчальних закладів. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати дисертаційної роботи 

отримані здобувачем самостійно. Сформульовані в дисертації положення, 

узагальнення, оцінки та висновки, рекомендації й пропозиції обґрунтовані 

дисертантом на підставі особистих досліджень у результаті опрацювання 

більше п’ятисот відповідних наукових і нормативно-правових джерел. 

Апробація результатів дисертації. Окремі питання дисертаційного 

дослідження обговорювалися на кафедрі земельного та аграрного права 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, були представлені в доповідях на науково-практичних конференціях: 

Фестивалі науки Волинського національного університету імені Лесі 

Українки (м. Луцьк, 11–14 травня 2010 р.); VІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання реформування правової системи 

України (м. Луцьк, 4–5 червня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, 

земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах 

СНД» (м. Луцьк, 10–11 вересня 2010 р.); VІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання реформування правової системи 

України (м. Луцьк, 17–19 червня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріорітетні напрями розвитку законодавства України» (м. 

Запоріжжя, 10–11 листопада 2011 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «VII Прибузькі юридичні читання» (м. Миколаїв,  25–26 

листопада 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогодення»          

(м. Київ, 01–02 грудня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Верховенство право, законність та права людини» (м. Київ, 28–29 грудня 2012 р); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства України» (м. Запоріжжя, 30 червня 2012 р.); 
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Круглому столі «Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права» (м. Київ, 19 жовтня 2012 р.); ІХ Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих учених «Правове життя: сучасний 

стан та перспективи розвитку» (м. Луцьк, 22 – 23 березня 2013 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Перспективные направления развития 

современной юридической науки» (м. Сімферополь); Міжнародній науково-

практичній конференції «Science – od teorii do praktyki» (Сопот, 29–31 березня 

2013 р.); Фестивалі науки Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки (м. Луцьк, 14–17 травня 2013 р.); Х Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання реформування правової системи 

України» (м. Луцьк, 7–8 червня 2013 р.); Круглому столі «Сучасні досягнення 

наук земельного, аграрного та екологічного права» (м. Харків, 24 травня 2013 року); 

Х Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Правове 

життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Луцьк, 21–22 березня 2014 р.); 

Фестивалі науки у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі 

Українки (12–16 травня 2014 р.); ХІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання реформування правової системи України»           

(м. Луцьк, 13–14 червня 2014 р.); ХІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання реформування правової системи України»           

(м. Луцьк, 26–27 червня 2015 р.); Круглому столі «Природоресурсне право в 

системі права України: історія, сьогодення, перспективи» (м. Харків, 30–31 жовтня 

2015 р.); Круглому столі «Екологічне право в системі міждисциплінарних 

зв’язків: методологічні засади» (м. Харків, 4 грудня 2015р.); Фестивалі науки у 

Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, 

17–20 травня 2016 р.); Круглому столі «Конституційні засади аграрного, 

земельного та екологічного права: 20 років розвитку» (м. Київ, 27 травня 2016 р); 

ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 24–25 червня 2016 р.). 
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Публікації. Основні теоретичні положення дисертаційного дослідження 

викладено в одноосібній монографії «Правові проблеми реалізації Угоди про 

сільське господарство СОТ в Україні» (обсяг – 23,08 ум. друк. арк.) та в 

58 наукових працях, із яких вісім – в електронних фахових виданнях, сім в 

іноземних фахових виданнях, 18 – у вітчизняних фахових виданнях, 25 – 

у наукових виданнях. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

поділених на 13 підрозділів, висновків та списку використаних джерел, який 

нараховує 543 найменування. Загальний обсяг дисертації – 389 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ Й ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ  

В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 

 

1.1. Методологічні основи реалізації угод Світової організації торгівлі 

в сільському господарстві України 

 

Вісім років минуло з того моменту, як Україна набула повноправного 

членства у Світовій організації торгівлі (СОТ) і приєдналася до Угоди про 

сільське господарство та інших багатосторонніх угод цієї міжнародної 

організації. На сьогодні СОТ визнає правила багатосторонньої системи 

торгівлі у світі, оскільки нормами й правилами угод цієї організації 

регулюється понад 92 % обсягу світової торгівлі [382]. 

Набуття Україною повновправного членства в СОТ і приєднання до 

Угоди про сільське господарство та інших її багатосторонніх угод сприймається 

дослідниками як надійний захист інтересів підприємств-експортерів на 

ринках держав-членів, тому в існуванні такої інституціно-функціональної 

системи міжнародної торгівлі зацікавлені уряди як розвинутих держав, так і 

тих, що розвиваються, проводять політику ринкової орієнтації, відкривають 

власники ринки. 

Членство України в СОТ зобов’язує органи державної влади забезпечувати 

виконання взятих зобов’язань перед іншими учасниками цієї організації, а 

також дотримуватися нормативних положень багатосторонніх угод, зважаючи 

на об’єктивні й суб’єктивні чинники природного, державно-правового, 

економічного, соціального, політичного, демографічного, екологічного та 

іншого характеру, які пов’язані зі вступом нашої держави до СОТ і 

безпосередньо впливають на реалізацію Угоди про сільське господарство й 

інших багатосторонніх угод у правовому регулюванні аграрних відносин в 
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Україні в сучасних умовах реформування світового сільського господарства, 

які погодилися проводити члени СОТ. 

Загальновідомо, що Україна володіє найпотужнішими запасами 

сільськогосподарських земель, які виступають головним засобом виробництва в 

сільському господарстві, що є одним із визначальних чинників, який 

безпосередньо впливає на собівартість і ціну сільськогосподарських товарів 

на аграрних ринках учасників СОТ. 

У глобальному вимірі сільське господарство України має потужний 

економічний та експортний потенціал за рахунок наявних у межах території 

держави сприятливих для нього природно-кліматичних умов, родючих 

сільськогосподарських земель, водних й інших природних ресурсів, а також 

людського потенціалу, вигідного геополітичного та економічного положення 

на Євро-Азійському просторі. 

У цьому зв’язку в економічній літературі справедливо наголошено, що 

це зовсім не внутрішня справа (як люди господарюють на землях своєї 

країни), а загальнолюдська, навіть космічна: «планета – єдине ціле, дитина 

галактики; Космос не споруджував ні китайської, ні берлінської стіни; 

володіючи найбільшим орним полем земної кулі, гріх купувати хліб в інших 

країнах [420]. 

У Постанові Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. «Про Основні 

напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» 

зазначено, що з 60,3 млн. га земельної території нашої держави 41,84 млн. га, 

або 69,3 % території, займають сільськогосподарські угіддя, із яких 33,19 млн 

га (55 %) – це рілля, 7,63 млн. га (12,6 %) – природні кормові угіддя (сіножаті 

й пасовища); у розрахунку на одного мешканця припадає 0,82 га 

сільськогосподарських угідь, у тому числі 0,65 га ріллі, тоді як у середньому 

по Європі ці показники становлять 0,44 і 0,25 га. Якщо Україна в Європі 

займає 5,7 % території, то її сільськогосподарські угіддя – 18,9 %, а рілля – 
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26,9 %, при цьому ефективність використання земель в Україні значно 

нижча, ніж у середньому по Європі [358]. 

Здавалося б, володіючи такими запасами чорноземів, Україна за 25 років 

незалежності мала б зайняти ключові позиції на світових аграрних ринках, 

проте цього поки що не відбулося. Причин тут багато. Вони у полягають 

соціально-економічних, політичних, державно-правових умовах життєдіяльності 

українського суспільства на межі ХХ–ХХІ ст., коли, реалізовуючи право на 

самовизначення, український народ 16.07.1990 р. прийняв Декларацію про 

державний суверенітет України [63] і Закон УРСР «Про економічну самостійність» 

від 03.08.1990 р. [278], а 24.08.1991 р. проголосив незалежність [380], 

відповідно до яких на мапі світу з’явилася нова держава, визнана в ООН як 

повноправний член цієї міжнародної організації й самостійний суб’єкт 

міжнародного права, що має у право добровільно набувати членство в інших 

міжнародних організаціях для забезпечення зовнішньоекономічних інтересів 

у доступі до світових ринків сільськогосподарської продукції. 

Одна з ключових причин такого стану – те, що розпочаті на початку 90-х 

років ХХ ст. перетворення у відносинах власності на землю, майно, формах 

ведення сільського господарства залишаються не завершеними. Більше того, 

загальновідомий факт, що проведене розпаювання сільськогосподарських 

угідь колективних сільськогосподарських підприємств привело до появи 

майже семи мільйонів власників земельних ділянок середньою площею 4,6 га, 

які не стали самостійними й конкурентоспроможними сільськогосподарськими 

товаровиробниками, а передали свої ділянки в оренду іншим особам або ж 

використовують їх для ведення особистого селянського господарства. 

Водночас за наслідками реформування аграрного сектору за допомогою 

реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств і приватизації 

майна в АПК не створено відповідної інфраструктури, яка б забезпечувала 

доступ сільськогосподарської продукції на внутрішній та зовнішній аграрні 

ринки відповідно до вимог СОТ, а після підписання Угоди про асоціацію з 
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ЄС – законодавства Європейського Союзу. Очевидно, що з такою структурою 

сільськогосподарських угідь за формами власності й організаційно-правовими 

формами ведення сільськогосподарського виробництва за відсутності 

належної ринкової інфраструктури забезпечення експортно-імпортних 

операцій відповідно до вимог СОТ і законодавства ЄС національним 

виробникам сільськогосподарської продукції досить складно виходити на 

світові аграрні ринки.  

Ще одна з головних причин утрати Україною лідерства в конкуренції на 

світових аграрних ринках полягає в тому, що через тривалу політичну 

невизначеність України щодо векторів розвитку економічної системи, 

розбудови державності надзвичайно вповільнено, із великими перервами 

велися переговори щодо вступу України до СОТ, а після набуття такого 

членства не досить ефективно забезпечується реалізація норм, вимог і 

зобов’язань, закріплених у багатосторонніх Угодах, серед яких ключовою 

для держави є Угода про сільське господарство, а також у Додатках до цих 

угод та інших документах цієї організації [90, с. 14–43]. 

Вступ України до СОТ знаменує не лише новий етап економічного 

розвитку країни. В історії Українського народу як суб’єкта права власності 

на землю, яка є основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави, цю подію потрібно розцінювати як один із 

ключових чинників впливу на суспільну свідомість і формування 

правосвідомості щодо відомих стереотипів, уявлень, поглядів, ідей, 

переконань кожного на участь держави в різних міжнародних організаціях із 

питань економічного, соціального, екологічного та іншого спрямування. 

Набуття Україною членства в СОТ розцінюється в наукових джерелах з 

економіки й права в цілому як позитивне економічне, державне та міжнародно-

правове явище, оскільки, на думку вчених, дає змогу практично всім галузям 

національної економіки поступово інтегруватися до світової ринкової 

економіки, а також до формування нового глобального правового порядку в 

основних сферах торговельних операцій, у веденні конкурентного бізнесу, 

доступі до ринків збуту й сфер прикладання капіталу в сучасних умовах 
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міжнародного розподілу праці, використанні недискримінаційного торгового 

режиму для сільськогосподарських товарів в умовах лібералізації торгівлі, 

створенні сприятливого інвестиційного клімату, забезпеченні кожному учаснику 

можливості доступу до міжнародно-правового механізму врегулювання 

торговельних суперечок тощо [66, с. 112–114; 8, с. 43–46; 141]. 

Водночас в економічній, правовій літературі та інших публікаціях 

висловлено думки про можливі негативні наслідки членства України в СОТ 

для розвитку сільського господарства, агропромислового комплексу, сільських 

територій, продовольчої безпеки, серед яких – загострення конкурентної 

боротьби між національними й іноземними виробниками товарів та 

продукції, зокрема цукру, продукції тваринництва, олії, картоплі, овочів і 

фруктів; можливе звуження внутрішнього ринку збуту для національних 

товаровиробників сільськогосподарської продукції та їх незахищеність від 

надмірного імпорту; низький технологічний експорт товарів; зростання експорту 

товарів, що споживаються в українському АПК (сільськогосподарська техніка, 

цукру-сирцю з тростини, насіння соняшнику, продовольчого й кормового 

зерна), може призвести до підвищення цін на них на внутрішньому ринку 

[208, с. 113–114; 436 с. 325–334; 112, с. 52–53]. Такі погляди простежено 

переважно до моменту вступу України в СОТ. Вони мали більше характер 

вірогідності, аніж реальності. 

Безперечно, у сучасних економічних, соціальних, політичних, міжнародних 

умовах, у яких перебуває Україна, не виключені негативні ризики у сфері 

виробництва та збуту сільськогосподарської продукції на внутрішньому й 

зовнішньому аграрних ринках, а також поява проблем інституційного, правового, 

економічного та іншого виду, які безпосередньо пов’язані з реалізацією Угоди 

про створення СОТ, Угоди про сільське господарство, інших багатосторонніх 

угод і документів цієї міжнародної організації щодо правового регулювання 

аграрних відносин в Україні й суспільних відносин у сфері торгівлі 

сільськогосподарськими товарами на внутрішньому та зовнішньому аграрних 

ринках.  
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Водночас 19 і 21.04.2016 р. у Женеві відбувся перший огляд торговельної 

політики України. Регулярне їх проведення є міжнародним зобов’язанням, 

передбаченим Марракеською угодою про заснування СОТ. Це один із 

найважливіших видів діяльності СОТ, мета якого – забезпечення прозорості 

й передбачуваності торговельних режимів членів цієї міжнародної організації, 

сприяння більш повному дотриманню правил та принципів СОТ усіма 

членами. Усі члени СОТ проходять процедуру огляду, регулярність якої 

залежить від частки країни у світовій торгівлі. Так, чотири найбільші світові 

трейдери (ЄС, США, Японія й Китай) виконують її приблизно раз на два 

роки; наступні 16 членів СОТ (ураховуючи їхню частку у світовій торгівлі) – 

кожні чотири роки. Решта членів, у тому числі й Україна, повинні проходити 

огляди торговельної політики кожні шість років із можливістю подовження 

тривалості періоду між оглядами для найменш розвинених країн [422]. 

Перший огляд торговельної політики України продемонстрував суттєву 

зацікавленість країн-членів СОТ до нашої країни та засвідчив дотримання 

державою одного з основних принципів цієї міжнародної організації – 

прозорості торговельної політики, адже напередодні засідання Україною 

отримано понад 450 письмових запитань до зазначених звітів від 20 членів 

СОТ, що свідчить про суттєвий інтерес членів цієї міжнародної організації до 

України та їх зацікавленість поглибленням і розширенням торговельно-

економічної співпраці з нашою державою [422]. 

Для обговорення подано Звіт Уряду, а також докладний Звіт, підготовлений 

Секретаріатом СОТ. Обидва звіти – Уряду України та Секретаріату СОТ – 

стали основою для обговорення торговельної й інвестиційної політики 

України та макроекономічної ситуації в нашій державі.  

У межах цього огляду обговорювали, крім інших, і питання стосовно 

реалізації Угоди про сільське господарство й поєднаних із нею інших 

багатосторонніх Угод СОТ. Зокрема, країни-члени СОТ зосередилися на 

обговоренні реформи в сільському господарстві, у тому числі щодо розвитку 

експорту та залучення інвестицій, прозорої приватизації, створення системи 
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безпечності і якості продуктів харчування відповідно до міжнародних 

стандартів та стандартів Європейського Союзу, скасування експортних мит 

на олійні культури, живу худобу й шкури тварин, податку на додану вартість, 

державної підтримки сільського господарства, державного регулювання 

ринку зерна, діяльності Аграрного фонду України, Державного підприємства 

«Зернова компанія України», положень Меморандуму про взаєморозуміння 

між Міністерством аграрної політики і продовольства та суб’єктами 

господарювання – експортерами зерна, лібералізації внутрішнього ринку, 

земельної реформи, ринку землі [421].  

Наведені факти дають підставу зробити загальний висновок про те, що у 

2008 р. Україна обрала правильний вектор свого економічного й соціального 

розвитку. І хоча за короткий час, що минув із моменту набуття нашою 

державою членства в СОТ, важко давати оцінку ефективності реалізації 

Угоди про сільське господарство в правовому регулюванні аграрних 

відносин в Україні, проте на основі аналізу наявних наукових, 

інформаційних, статистичних та інших джерел можна стверджувати, що з 

моменту вступу в СОТ для українського народу розпочинається нова 

історична епоха економічного, соціального розвитку на методологічних 

засадах функціонування ринкової економіки, розбудови держави й права, 

здійснення прав і свобод відповідно до міжнародно-правових принципів, 

норм, стандартів забезпечення сталого розвитку суспільства. 

У контексті об’єктивних та суб’єктивних передумов реалізації Угоди 

про сільське господарство СОТ це означає, що держава в особі органів 

державної влади й місцевого самоврядування, а також аграрний бізнес, 

громадянські інституції повинні запровадити такі системні економічні, 

правові, інституційні зміни, які б створювали реальні передумови для 

існування конкурентного середовища у сфері агробізнесу, доступу до 

аграрних ринків, продовольчої безпеки в умовах оптимальної взаємодії 

державного протекціонізму та лібералізації торгівлі сільськогосподарськими 

товарами, передбачали проведення реформаційних перетворень в аграрному 
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секторі й соціальній сфері села та були спрямовані, по-перше, на подолання 

всіх негативних наслідків земельної й аграрної реформ до 16.05.2008 р.; по-

друге, на забезпечення прогресивного економічного та соціального розвитку 

задля впровадження, як зазначено в Указі Президента України «Про 

схвалення стратегії сталого розвитку “Україна-2020”» від 12.01.2015 р. [398], 

європейських стандартів життя й вихід України на провідні позиції у світі; 

по-третє, набуття у 2020 р. членства в Європейському Союзі. 

Серед пріоритетних напрямів сталого розвитку в названому вище Указі 

Президента України за вектором розвитку визначено реформу сільського 

господарства та рибальства, а також земельну реформу, за вектором безпеки – 

програму збереження навколишнього природного середовища. 

Потреба в реалізації цих реформ зумовлена тим, що впродовж усього 

періоду проведення земельної й аграрної реформ із 1990 р., як стверджує 

В. В. Носік, в Україні законодавчо закріплювалось і впроваджувалось у 

життя щонайменше п’ять юридичних моделей реформування земельних та 

аграрних відносин, жодну з яких не доведено до логічного завершення, 

оскільки характерна риса для всіх цих форм утвердження нового земельного 

ладу в Україні – це застосування діаметрально протилежних за своєю суттю 

методологічних і науково-теоретичних основ реформування земельних та 

аграрних відносин, зокрема економічних теорій додаткової вартості, 

марксистсько-ленінське вчення про державу й право, концепції права 

власності українського народу на землю та реформування аграрних і земельних 

відносин на ринкових засадах на основі роздержавлення й приватизації землі, 

майна, цілісних майнових комплексів, житла, створення різних організаційно-

правових форм виконання підприємницької діяльності в сільському господарстві 

та інших сферах економіки тощо [181, с. 76–110]. 

Науковий аналіз опублікованих джерел із питань підготовки до вступу 

України в СОТ [438, с. 325–334; ], а також дослідження схваленого Звіту 

Робочої групи з питань вступу до Світової організації торгівлі від 25 січня 

2008 р. 105, щодо приведення у відповідність до вимог Угоди про сільське 
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господарство й інших багатосторонніх угод і домовленостей аграрних законів 

дає підставу стверджувати, що саме через невизначеність методологічних і 

теоретичних основ правової ідеології державної аграрної й земельної політики у 

сфері сільського господарства, а також з інших причин політичного, 

економічного, соціального, правового характеру підготовка до вступу 

України в СОТ тривала впродовж 15 років, тоді як інші держави проходили 

цей етап у значно коротші строки. 

Більше того, саме через проблеми методологічного характеру вбачається 

головна причина того, що впродовж 25 років реалізації земельної та аграрної 

реформ правове регулювання аграрних, земельних і поєднаних із ними інших 

суспільних відносин у сфері виробництва й реалізації сільськогосподарської 

продукції, інституційно-функціонального забезпечення виконання основних 

напрямів аграрної політики, у соціальній сфері села відбувається, як 

стверджує В. В. Носік, у двох паралельних площинах, кожна з яких має свою 

методологічну основу, що не уможливлює поєднання їх між собою в одне 

ціле, внаслідок чого в економіці та суспільстві простежено суперечливі, 

непослідовні, неефективні, хаотичні правові, економічні, соціальні й інші 

негативні явища 177. 

Як справедливо констатує В. Д. Сидор, стрімке реформування економічного 

та політичного ладу України, висока динаміка становлення нових форм 

суспільного життя вимагають належного юридичного забезпечення, яке б 

ґрунтувалося на сучасній науковій теорії та методології, оскільки, на її 

думку, наукова реальність засвідчує наявність різних, нерідко протилежних 

підходів до інтерпретації й тлумачення як самого поняття та сутності 

методології, так і характеристик, ознак і тенденцій її трансформації в умовах 

розвитку науки земельного права 444, а також аграрного права України. 

У цьому зв’язку актуальними теорії аграрного права вбачаються питання 

щодо наукового дослідження методологічних основ, на яких повинні 

ґрунтуватися державно-правова ідеологія й політка стосовно завершення 

сільськогосподарської та земельної реформ як складових частин економічної 
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реформи, утвердження ринкових засад економічного розвитку, розбудови 

системи аграрного законодавства й права в контексті реалізації Угоди про 

сільське господарство СОТ. 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що в українській доктрині аграрного 

та земельного права проведено наукові дослідження різних аспектів 

методологічних основ правового регулювання відносин власності на землю, 

аграрних відносин, використання й охорони земель сільськогосподарського 

призначення, інших аграрно-правових проблем 162, внаслідок чого зроблені 

теоретичні висновки, які можуть бути застосовані для подальшого наукового 

пошуку щодо методології правового регулювання аграрних відносин в умовах 

участі України в СОТ та функціонування зони вільної торгівлі з країнами ЄС, 

які також є членами СОТ. 

Зокрема, досліджуючи методологію земельного права, В. В. Носік відзначає, 

що методологія того чи іншого суспільного явища – це не лише сукупність 

наукових методів пізнання; із погляду філософії земельного, а також 

аграрного й екологічного права методологічну основу формування, розвитку 

та функціонування вказаних наукових галузей права України мають становити 

вчення національної й зарубіжної філософської, економічної, екологічної, 

аграрної, біологічної, юридичної та інших доктрин про взаємозв’язок землі, 

людини, суспільства, суспільства й природи; про дію об’єктивних законів 

природи, економіки, суспільства, а також про використання землі в системі 

«земля–людина–природа» та її функціональне призначення в природі, 

економіці, суспільстві 179. 

Виходячи з такого розуміння методології розвитку суспільно-економічних 

явищ у сфері правового регулювання аграрних, земельних відносин, вважаємо, 

що реалізація Угоди про сільське господарство СОТ й інших багатосторонніх 

угод у системі аграрного законодавства повинна відбуватися, враховуючи 

результати реформування в Україні відносин власності на землю та здійснення 

права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, 
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структуру сільськогосподарських угідь і якість ґрунтів, а також на правовий 

режим майна й майнових комплексів, особливості праці в сільському 

господарстві та інші чинники, що впливають на виробництво й реалізацію 

сільськогосподарської продукції на аграрних ринках членів СОТ, адже власність 

на землю як системне утворення за своїм функціональним призначенням 

забезпечує відновлення родючості ґрунту, економічне регулювання аграрного 

ринку, еквівалентний розподіл капіталу між сільським господарством і 

промисловістю з формулою прогресивного економічного розвитку 70, 

економічне регулювання розвитку держави, її соціальної та інших сфер 

суспільного життя 177, а також детермінує реалізацію права власності на 

земельні ділянки. 

Оскільки методологія діяльності СОТ ґрунтується на принципах 

вільного конкурентного світового ринку товарів і послуг, який функціонує на 

основі приватної власності, то членство України в ній зобов’язує органи 

державної влади й місцевого самоврядування забезпечити прозорий і ефективний 

правовий механізм доступу до використання земель сільськогосподарського 

призначення на праві приватної власності або ж інших правових титулах 

застосування угідь, які реалізовуються в державах із ринковою економікою. 

Отже, суб’єктами права доступу до використання земель 

сільськогосподарського призначення мають бути фізичні і юридичні особи, 

котрі безпосередньо займаються виробництвом та реалізацією 

сільськогосподарських товарів. У сучасних умовах проведення земельної 

реформи й реформи сільського господарства як умови забезпечення сталого 

розвитку України до 2020 р. залишаються нерозв’язаними проблеми доступу 

до земельних, водних, рибних і лісових ресурсів 178, формування ринкових 

земельних відносин, оптимальної системи суб’єктів права товарного 

сільськогосподарського землекористування, а також розмірів землеволодіння 

й землекористування таких суб’єктів 137, що, на наше переконання, може 

негативно впливати на конкурентоспроможність української 

сільськогосподарської продукції на ринках членів СОТ. 
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Досліджуючи відносини власності та права власності на землю українського 

народу крізь призму ринкової економічної теорії «енергія прогресу» 

М. Д. Руденка, яка розвиває фізіократичну теорію Ф. Кене, політичну економію 

А. Сміта, теоретичні економічні ідеї С. Подолинського, економічну теорію 

додаткової вартості К. Маркса, а також філософських і правових учень із цих 

питань, В. В. Носік уперше в доктрині аграрного й земельного права сформулював 

методологічні засади, на яких, на його думку, повинна вибудовуватися 

система правового регулювання суспільних відносин у сфері використання 

насамперед ґрунту та інших сільськогосподарських угідь для виробництва 

сільськогосподарської продукції і її обміну в ринкових економічних умовах 117. 

Зокрема, сутність таких методологічних засад, які мають основоположне 

значення для правового забезпечення реалізації Угоди про сільське господарство 

та інших угод СОТ, автор концентровано формулює таким чином: а) 

основним багатством нації й народу є земля з її верхнім родючим шаром 

ґрунту; б) прогресивний розвиток суспільства стає можливим у демократичній, 

правовій державі, де визнається й гарантується право власності на землю, 

право на вільну господарську діяльність, самостійне виробництво капіталу та 

його вільна реалізація; в) земля (ґрунт) є багатством нації та повинна 

належати народові, а не державі, на праві власності; г) земля має вартість і 

підлягає оцінці в процесі виробництва, розподілу й перерозподілу капіталу;  

ґ) власник землі і хлібороб мають поєднуватися в одній особі; д) вироблена 

на землях сільськогосподарська продукція повинна належати її виробнику та 

може бути вільно реалізована ним на внутрішньому й зовнішньому ринках; 

є) держава не зобов’язана брати на себе роль посередника в реалізації 

вирощеного врожаю; е) родючість землі постійно знижується, якщо держава 

позбавляє товаровиробника виробленої ним абсолютної та додаткової ренти; 

з) родючість ґрунту підвищується й прогресивно зростає виробництво, якщо 

встановлена в державі система оподаткування не передбачає ніяких інших 

податків, окрім земельної ренти в її грошовому виразі 179. 
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У доктрині земельного та аграрного права науково обґрунтовано й інші 

гносеологічні підходи до проблем правового регулювання земельних, 

аграрних, екологічних відносин у сфері використання сільськогосподарських 

земель, які розвивають концептуальні положення щодо здійснення права 

власності на землю у тому чи іншому аспекті 137.  

Вивчення й аналіз змісту названих вище наукових джерел дає підставу 

стверджувати, що в контексті реалізації Угоди про сільське господарство та 

інших угод СОТ сформульовані представниками науки аграрного, земельного, 

екологічного права методологічні засади використання землі, майна, коштів, 

оподаткування, регулювання зайнятості, державного регулювання в сільському 

господарстві вбачаються науково обґрунтованими й можуть бути застосовані 

як фундаментальні засади формування нової системи аграрного, земельного 

та іншого законодавства, правового регулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції, її обміну як відповідного товару на аграрних 

ринках членів СОТ. 

Водночас вступ України до СОТ зобов’язує органи державної влади 

вибудовувати аграрну політику, враховуючи принципи й норми цієї міжнародної 

організації у сфері виробництва, переробки сільськогосподарської продукції 

та реалізації товарів на аграрних ринках держав-членів СОТ.  

Як зазначено в наукових джерелах, зацікавленість України у впливі на 

зовнішньоекономічну діяльність у межах СОТ можна пояснити такими 

чинниками: з одного боку, держава намагається допомогти вітчизняним 

товаровиробникам, обмежуючи або ускладнюючи доступ на свій ринок для 

зарубіжних товарів і послуг; одержати з міжнародної торгівлі максимальний 

дохід у свою казну; державні органи діють в інтересах вітчизняних 

товаровиробників та втручаються в торговельну діяльність від імені держави; 

держава намагається захистити своїх споживачів від дорогих або неякісних 

товарів; із другого боку, інші держави – члени СОТ можуть вживати 

адекватні заходи щодо протистояння, що негативно впливатиме на 
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економічний і соціальний розвиток внаслідок установлення високих мит, 

запровадження квот та різних зборів, що для України стане вкрай невигідним 

і збитковим. Тому, вирішуючи питання про різні форми міжнародної 

співпраці (у межах СОТ, Європейського Союзу), потрібно проаналізувати й 

зважити всі можливі позитивні та негативні наслідки цього 66. 

У теорії аграрного права вчені досліджували аграрно-правові питання 

державної аграрної політики в різних сферах сільськогосподарського 

виробництва, переробки й реалізації його продукції 23. 

Водночас питання щодо реалізації державної аграрної політики в умовах 

участі України в СОТ у науці аграрного права розглянуто фрагментарно. 

Вони не були предметом самостійного наукового пошуку крізь призму 

методологічних засад розвитку сільського господарства, реалізація яких 

повинна забезпечуватись органами державної влади й місцевого самоврядування 

щодо виконання заходів з організаційно-правового забезпечення та 

функціонування сільського господарства в ринкових умовах і сталого 

розвитку сільських територій відповідно до вимог та правил СОТ і взятих 

Україною зобов’язань у межах цієї міжнародної організації. 

Правову основу реалізації державної аграрної політики, за національним 

законодавством, складають Конституція України 132, а також закони й 

підзаконні нормативно-правові акти України з питань аграрної політики та 

правового регулювання суспільних відносин у сільському господарстві, 

агропромисловому комплексі, соціальній сфері села, використанні земельних, 

лісових, водних ресурсів у сільсько господарському виробництві, збереженні 

довкілля, забезпеченні продовольчої і національної безпеки тощо. 

У ретроспективному плані, а саме на етапі вступу України до СОТ, 

державна аграрна політика країни визначалася положеннями законів України 

«Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу 

в народному господарстві» 378 від 15.05. 1992 р., «Про сільськогосподарську 
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кооперацію» 389 від 17.07.1997 р., «Про фермерське господарство» 405 

від 19.06. 2003 р. та іншими законодавчими й підзаконними актами з питань 

реформування земельних, майнових, виробничо-господарських, соціальних 

та інших відносин у сільському господарстві й соціальній сфері села. 

На сучасному етапі нормативну основу реалізації аграрної політики 

держави складають Закони України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» 271 від 24.06. 2004 р., «Про основні засади державної 

аграрної політики на період до 2015» 357 від 18.10. 2005 р., «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» 281 від 01.07.2010 р., Розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової 

програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р.» 397 

від 30.12.2015 р. та інші закони й підзаконні акти з питань розвитку 

сільського господарства та сталого розвитку сільських територій.  

Загальний науковий аналіз змісту названих вище законів і підзаконних 

актів крізь призму вимог Угоди про сільське господарство СОТ та інших 

багатосторонніх угод цієї організації й взятих Україною зобов’язань у рамках 

СОТ свідчить, що закріплені в них принципи, нормативні положення не 

узгоджуються з Угодами СОТ не лише за закріпленими в них принципами, а 

й за структурою та змістом норм цих документів. Більше того, незважаючи 

на строкову обмеженість дії згаданих вище законів, вони продовжують діяти 

і застосовуватись у практиці регулювання аграрних відносин, що не можна 

вважати добгрунтованим із погляду Конституції України. За таких обставин 

державна аграрна політика повинна вибудовуватися відповідно до Угод СОТ. 

Однак внаслідок об’єктивних і суб’єктивних причин у державі не сформовано 

нову законодавчу базу аграрної політики відповідно до вимог СОТ.  

Тому до прийняття спеціальних законів сучасна аграрна політика держави 

повинна ґрунтуватися як на загальноправових, так і на спеціальних галузевих 

аграрно-правових принципах. Перші як складник національної політики 

держави передбачені Конституцією й законами України, зокрема ст. 2 Закону 
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України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 281, у якому 

закріплено загальноправові принципи внутрішньої й зовнішньої політики 

держави.  

Стосовно галузевих аграрно-правових або ж спеціальних принципів, то 

вони поки що чітко не закріплені на законодавчому рівні. Тому в науці 

аграрного права зроблено спроби сформулювати основоположні засади державної 

аграрної політики на сучасному етапі розвитку економіки й суспільства в 

умовах глобалізації та інтеграції економічних, суспільних, державно-правових 

процесів і явищ 23, які можуть бути використані під час формування 

національної аграрної політики в умовах членства України в СОТ. 

Так, наприклад, А. М. Статівка й В. Ю. Уркевич вважають, що принципами 

державної аграрної політики у сфері сільського господарства є пріоритетність 

розвитку сільського господарства України серед інших галузей економіки; 

невтручання державних органів у виробничо-господарську діяльність 

аграрних товаровиробників; гарантування рівності прав учасників аграрних 

відносин; аграрний протекціонізм; гарантія продовольчої безпеки держави; 

забезпечення комплексного й сталого розвитку аграрного виробництва та 

сільських територій; поєднання галузевого та територіального розвитку 66.  

Правові засади державної аграрної політики України визначені в Законі 

«Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року», у 

якому передбачено, що державна аграрна політика ґрунтується на 

національних пріоритетах і враховує необхідність інтеграції України до 

Європейського Союзу та світового економічного простору. Мета державної 

аграрної політики – досягнення стратегічних цілей гарантування продовольчої 

безпеки; перетворення аграрного сектору на високоефективний, 

конкурентоспроможний на внутрішньому й зовнішньому ринках сектор 

економіки держави; збереження селянства як носія української ідентичності, 

культури й духовності нації; комплексний розвиток сільських територій і 

розв’язання соціальних проблем на селі; забезпечення сталого розвитку 

аграрного сектору національної економіки на період до 2015 р.  
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Незважаючи на те, що передбачені в цьому законі основні напрями 

державної аграрної політики планувалося реалізувати до 2015 р., усе ж таки 

вони залишаються актуальними й досі. Водночас реалізація основних напрямів і 

засад державної аграрної політики повинна здійснюватися з урахуванням 

змін в економіці, суспільстві, державі, з огляду на сучасний стан міжнародних 

відносин у сфері додержання принципів міжнародного права, а також визнаних 

і закріплених принципів світової торгівлі товарами на аграрних ринках 

держав-членів СОТ. Відтак варто погодитись із висловленими в наукових 

джерелах з аграрного права критичними оцінками зазначеного закону 483, 

який потребує вдосконалення за допомогою внесення змін і доповнень до 

нього або ж прийняття нового закону з питань аграрної політики в умовах 

членства України в СОТ.  

З огляду на ці та інші чинники, Президент України видав Указ «Про 

схвалення стратегії сталого розвитку «Україна-2020» від 12 січня 2015 р. 397, у 

якому за вектором розвитку передбачено проведення земельної реформи й 

реформи сільського господарства, а за вектором безпеки – створення умов 

для продовольчої безпеки, а також реалізацію ще 60 реформ для забезпечення до 

2020 р. вступу України до Європейського Союзу, однією з умов якого для 

України було членство в СОТ. Формування державної аграрної політики 

повинно відбуватися з урахуванням означених інтеграційних процесів і явищ 

у глобальному вимірі. 

Структурними елементами державної аграрної політики виступає 

комплекс правових, організаційних та економічних заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності функціонування аграрного сектору економіки, 

розв’язання соціальних проблем сільського населення й забезпечення 

комплексного та сталого розвитку сільських територій. Сфера дії аграрної 

політики держави включає сільське й рибне господарство, харчову 

промисловість і переробку сільськогосподарської продукції, аграрну науку й 

освіту, соціальну сферу села, матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

його мешканців 459. 
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Передбачена в згаданому Указі Президента України реформа сільського 

господарства повинна здійснюватися відповідно до вимог Угоди про сільське 

господарство СОТ й інших багатосторонніх угод в частині забезпечення 

доступу до ринку сільськогосподарських товарів, внутрішньої державної 

підтримки сільського господарства та соціальної сфери села, заборони 

експортних субсидій, забезпечення якості й безпеки харчових продуктів, 

санітарних і фітосанітарних заходів, збереження довкілля, раціонального 

використання природних ресурсів, і зобов’язань, які взяла на себе Україна, 

вступаючи до цієї міжнародної організації. 

У Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2020 р. передбачено створення організаційно-економічних 

умов для ефективного, соціально спрямованого розвитку аграрного сектору 

економіки, стабільного забезпечення промисловості сільськогосподарською 

сировиною, а населення – високоякісною й безпечною вітчизняною 

сільськогосподарською продукцією, збільшення обсягів виробництва 

продукції з високою доданою вартістю, посилення присутності України на 

світовому ринку сільськогосподарської продукції та продовольства.  

Для реалізації зазначеної мети потрібно здійснити гармонізацію 

законодавства України з вимогами й правилами СОТ, Угодою про сільське 

господарство СОТ (включаючи вимоги до безпечності харчових продуктів, 

сприяння широкому впровадженню постійно діючих процедур, заснованих 

на принципах системного аналізу небезпечних факторів та контролю в 

критичних точках на потужностях харчової й переробної галузей; запобігання 

застосуванню стимулів, включаючи субсидії, що завдають шкоди біорізноманіттю, 

та впровадження позитивних стимулів для збереження й сталого 

використання біорізноманіття; здійснення прикладних наукових і науково-

технічних розробок; запровадження системи консультацій бізнесу в режимі 

реального часу щодо вирішення питань торгівлі на світовому ринку) 397. 

Реалізація Угоди про сільське господарство СОТ та інших багатосторонніх 

угод передбачає забезпечення з боку держави протилежних за векторами 

тенденцій, спрямованих, з одного боку, на підтримку національного 
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товаровиробника, захист національних інтересів України, а з другого – на 

закріплені в Угоді принципи щодо лібералізації торгівлі сільськогосподарськими 

товарами з додержанням принципів рівності, справедливості, 

конкурентоспроможності й інших засад у сфері торгівлі товарами на 

внутрішньому та зовнішньому ринках держав-членів СОТ. 

Потрібно відзначити, що залежно від економічної природи, цілей і 

характеру впливу на структуру, обсяги й динаміку зовнішньої торгівлі в 

економічній та аграрно-правовій літературі виокремлюють два основні типи 

зовнішньоекономічної політики – протекціоністську й ліберальну 423. При 

цьому зазначаємо, що протекціонізм як державна політика захисту 

внутрішнього ринку від іноземної конкуренції протягом історії розвитку 

міжнародних торговельно-економічних відносин еволюціонував від простих 

державних заходів до складних систем регулювання торгівлі, що застосовуються 

інтеграційними угрупованнями, причому досить тривалий час інструменти 

протекціонізму застосовували лише національні уряди, однак із плином часу 

розвиток інтеграційних процесів зумовив появу протекціонізму, що 

провадять інтеграційні угруповання стосовно третіх країн аж до запровадження 

крайнього прояву протекціонізму під назвою «автаркії» як політики 

відособлення країни від економіки інших держав для створення замкненого 

національного господарства, що характеризується самозабезпеченням 495. 

Вивчення й аналіз аграрно-правової літератури свідчить, що в науці 

аграрного права термін «протекціонізм» пропонується визначати як систему 

заходів державної підтримки, спрямовану на захист вітчизняних аграрних 

товаровиробників за допомогою збільшення ціни імпортних товарів внаслідок 

уведення ввізного мита на ці товари та встановлення певних квот 424, тобто 

протекціонізм – це підтримка, захист виробників сільськогосподарської 

продукції за допомогою надання з боку держави певних пільг.  

В економічній літературі, зважаючи на об’єкт державно-правового 

захисту, розрізняють селективний (захисний), наступальний (агресивний) і 

тотальний (суцільний) протекціонізм; за спрямованістю заходів протекціонізм 
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поділяють на обмежувальний (імпортний) та стимуляційний (експортний); за 

терміном дії протекціоністські заходи умовно поділяють на довгострокові, 

короткострокові й одноразові. Потрібно зауважити, що на початку 90-х років 

країни Європейського Союзу мали єдину зовнішньоторговельну політику з 

неприхованими елементами колективного протекціонізму, тобто протекціонізму 

інтеграційних угруповань, елементами якого може бути наднаціональний 

протекціонізм (за назвою типу міжнародної організації, що керує інтеграційним 

угрупованням), або колективний (за ознакою кількості суб’єктів протекціоністських 

заходів) 495.  

Цілком очевидно, що аграрний протекціонізм займає важливе місце та є 

одним із визначальних серед інших принципів державної аграрної політики 

країн – членів СОТ. 

Погоджуємось із науковцями, які вважають, що аграрна сфера як ніяка 

інша вимагає протекціоністської політики держави, коли впорядкування 

відносин між сільським господарством та іншими сферами АПК повинно 

здійснюватися переважно диспозитивними методами, оскільки в стратегії й 

тактиці аграрної політики найважливішим блоком є реформування його 

організаційної структури на підставі поступового зміцнення вертикальних і 

горизонтальних зв’язків за допомогою вдосконалення договірних відносин 

між усіма суб’єктами АПК 23. 

Лібералізація торгівлі віддзеркалює об’єктивний процес інтернаціоналізації 

національних економік. Ліберальна зовнішньоторговельна політика – це 

політика розширення свободи економічних дій і зняття обмежень на діяльність у 

сфері міжнародної торгівлі для національних суб’єктів господарювання, а 

також спрощення доступу на внутрішній ринок для зарубіжних суб’єктів. 

Відомо, що чим динамічніший процес лібералізації торгівлі, тим більше 

потерпають від іноземної конкуренції галузі, які не можуть швидко адаптуватися 

до нових реалій міжнародного поділу праці. Тому сама лібералізація 

породжує протекціоністські вимоги та настрої виробників і населення в 

цілому 495. 
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У науковій літературі виокремлюють двосторонню, багатосторонню 

(наднаціональну) та глобальну лібералізацію. Зокрема, двостороння 

лібералізація міжнародної торгівлі відбувається в разі надання країнами одна 

іншій торговельних преференцій, що знижують кількість і рівень обмежень 

на проведення експортно-імпортних операцій; багатостороння зумовлена 

укладанням багатосторонньої угоди про Зону вільної торгівлі та вступом до 

митного союзу або іншого економічного інтеграційного угруповання, у 

зв’язку з чим лібералізацію називають наднаціональною; глобальна лібералізація 

зовнішньоторговельної політики країни здійснюється в разі вступу до 

системи Генеральної угоди з тарифів і торгівлі СОТ та мірою участі в її 

діяльності 479. 

Отже, кожна держава, як суверенна й незалежна на міжнародній арені, 

самостійно визначає модель національного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, яка повинна забезпечувати в довгостроковій перспективі захист 

національних економічних інтересів, а також інтересів національних 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; рівні можливості для всіх 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форми власності; 

вільну економічну конкуренцію та ліквідацію монополізму у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Сутність державної аграрної політики 

розкривається через необхідність і фактичне існування цілеспрямованого 

державного впливу на аграрні відносини. Державна аграрна політика – вид 

діяльності держави, що виконується в царині аграрних відносин. Як і будь-

яка інша, вона має об’єктивні причини виникнення, мету й етапи формування 

та реалізації. Виникнення державної аграрної політики зумовлено об’єктивними 

потребами населення в продуктах харчування, а підприємств переробної 

сфери – у сировині сільськогосподарського походження 23. 

Приєднавшись до СОТ, Україна не лише визнала правила, принципи, 

вимоги, які закріплені в Угоді про її створення й інших багатосторонніх 

угодах Світової організації торгівлі, а й також узяла на себе виконання 
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конкретних зобов’язань щодо гармонізації аграрного законодавства, зокрема 

у сфері сільського господарства. 

Так, відповідно до Угоди про сільське господарство СОТ, основними 

напрямами гармонізації аграрного законодавства України повинні бути 

положення щодо виробництва та реалізації, переробки сільськогосподарської 

продукції, доступу до ринку сільськогосподарських товарів, лібералізації їх 

імпорту й експорту, внутрішньодержавної підтримки сільського господарства, 

забезпечення санітарного та фітосанітарного контролю за якістю 

сільськогосподарської продукції й харчових продуктів, створення умов для 

продовольчої безпеки, запобігання негативному впливу сільськогосподарської 

діяльності на довкілля. 

Вищеназвані сфери сільського господарства – це чинники, які не можуть 

не впливати на формування державної аграрної політики у сфері здійснення 

гарантованих Конституцією України прав на землю та інші природні ресурси 

й використання природного ресурсного та людського потенціалу в сільському 

господарстві, торгівлі його продукцією на внутрішньому й зовнішньому 

ринках держави, гарантування продовольчої безпеки, забезпечення сталого 

розвитку села, збереження довкілля в умовах участі України в СОТ, а також 

асоційованого членства в Європейському Союзі. 

Отже, можна стверджувати, що сформульовані в доктринах аграрного, 

земельного права основи методології правового регулювання аграрних 

відносин у сфері виробництва та обміну сільськогосподарськими товарами 

цілком узгоджуються з цілями, сформульованими в Преамбулі Угоди про 

заснування СОТ, а також в Угоді про сільське господарство СОТ й інших 

багатосторонніх угодах СОТ. Зокрема, відносини членів СОТ у галузі торгівлі та 

економічного підприємництва повинні бути спрямовані на підвищення рівня 

життя, забезпечення повної зайнятості та постійного зростання реального 

доходу й ефективного попиту, а також розширення виробництва товарів та 

послуг та торгівлі ними з урахуванням оптимального використання світових 
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ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку, прагнення захистити й 

зберегти довкілля та покращити засоби для досягнення цього в такий спосіб, 

який є сумісним із їхніми відповідними потребами та інтересами на різних 

рівнях економічного розвитку. 

Крім того, розглянуті методологічні основи правового регулювання 

аграрних відносин можуть бути використані в системі аграрного права задля 

реалізації в Україні завдань з реформування торгівлі в галузі сільського 

господарства, передбачених у Преамбулі до Угоди про сільське господарство 

СОТ, а саме: створення справедливої й ринково-орієнтованої системи 

торгівлі сільськогосподарською продукцією; забезпечення суттєвого 

поступового зменшення підтримки та захисту сільського господарства з 

метою виправлення й уникнення обмежень і спотворень на світових ринках 

сільськогосподарської продукції; виконання конкретних зобов’язань членів 

СОТ у кожній із наступних галузей – доступ до ринку, внутрішня підтримка 

вітчизняного виробника, експортна конкуренція; виконання Угоди з 

санітарних та фітосанітарних правил; виконання зобов’язань щодо 

продовольчої безпеки й охорони навколишнього середовища.  

 

1.2. Законодавче забезпечення реалізації Угоди про сільське 

господарство та інших багатосторонніх угод СОТ у правовому регулюванні 

аграрних відносин в Україні. 

 

В українській теорії аграрного права проведено наукові дослідження 

еволюції, системи, структури, змісту, стану, перспектив розвитку аграрного 

законодавства. Зокрема, ці питання розглянуто в докторських і кандидатських 

дисертаціях, монографіях, наукових публікаціях Н. О. Багай 14, С. І Бугери 32, 

І. В. Духневич 91, В. М. Єрмоленка 99, Т. О. Коваленко 120, П. Ф. Кулинича 

127, В. В. Носіка 178, О. О. Погрібного 205, В. І Семчика 435, А. М. Статівки 

459, Н. І. Титової 466, В. Ю. Уркевича 482, М. М. Чабаненка 488, 
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М. В. Шульги 498, Ю. С. Шемшученко 494, В. З. Янчука 5. У наукових 

працях інших учених з аграрного, а також земельного, екологічного права 

також досліджено ті чи інші аспекти формування й розвитку сучасного 

аграрного законодавства. 

Вивчення та аналіз наукових джерел із теорії аграрного права дає змогу 

на основі зроблених ученими висновків визначити деякі тенденції в генезі, 

структурі, змісті аграрного законодавства, а також розкрити особливості його 

формування у зв’язку зі вступом України до СОТ, які не були предметом 

окремого наукового дослідження.  

Насамперед більшість учених одностайні у своїх висновках, що формування 

сучасного аграрного законодавства розпочато ще за рік до проголошення 

незалежності України, коли Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про 

державний суверенітет від 16.07.1990 р. 268, а також Закон «Про економічну 

самостійність Української РСР» від 03.08. 1990 р. 278, Постанову «Про 

земельну реформу» та Закон УРСР від 18.12.1990 р. 332, Закон «Про 

пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу у 

народному господарстві Української РСР» від 17.01.1990 р. 378, які не лише 

проголошували політичну, економічну й державно-правову самостійність 

республіки в складі союзної радянської держави, а й визначали основні 

засади економічної незалежності на основі зміни та розвитку відносин 

власності на землю, майно, майнові комплекси, організаційно-правових форм 

ведення сільського господарства, запровадження елементів ринкових 

економічних відносин у сільському господарстві й агропромисловому комплексі. 

Погоджуючись із такими висновками, потрібно лише додати, що з 

прийняттям Декларації про державний суверенітет України закладено 

правові основи щодо юридичної моделі взаємодії норм міжнародних договорів і 

національного законодавства, які є ключовими для визначення в сучасних 

умовах юридичної природи Угоди про сільське господарство СОТ у системі 

аграрного законодавства. Мається на увазі ч. 3 розділу Х Декларації, у якій 
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передбачено, що Україна приймає пріоритет загальновизнаних норм 

міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. 

За висновками українських учених у галузі аграрного й земельного 

права формування сучасної системи аграрного законодавств відбувалося на 

різних методологічних засадах, які не дозволяли сформувати узгоджені 

концептуальні, ідеологічні, політичні та юридичні моделі реформування 

суспільних відносин у сільському господарстві й агропромисловому комплексі 

та утвердити ефективну систематизовану структуру законів, підзаконних 

актів в аграрній сфері 177.  

Незважаючи на те, що в 1993 р. Україна розпочала процес підготовки 

вступу до СОТ, формування й розвиток аграрного законодавства впродовж 

наступних років відбувалося в умовах, коли в суспільній свідомості та 

правосвідомості переважали утверджені на радянській ідеології стереотипні 

погляди на сільське господарство на землях виключної державної власності 

та праві постійного користування землями сільськогосподарського призначення 

лише в таких трьох основних організаційно-правових формах виробництва 

сільськогосподарської продукції, як колгоспи, радгоспи та міжгосподарські 

підприємства й об’єднання. 

У законах та інших нормативно-правових актах знаходили своє вираження 

й закріплення, з одного боку, консервативні положення щодо колгоспно-

радгоспної системи господарювання сільського господарства, агропромислового 

комплексу й соціального розвитку сільських територій, із другого – у законах 

поступово закріплювались і впроваджувались у практику регулювання 

аграрних відносин нові правила, імперативи, положення, які за своєю суттю 

виражали ринкові засади ведення сільського господарства 90. 

Після проведеного в середні 90-х років минулого сторіччя розпаювання 

земель колективних сільськогосподарських підприємств за відповідними 

Указами Президента України 351, приватизації радгоспів і підприємств 

АПК, згідно із Законом України «Про особливості приватизації майна у 
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агропромисловому комплексі», після здійсненої до 01.04.2000 р. реорганізації 

колективних сільськогосподарських підприємств відповідно до Указу 

Президента України «Про прискорення реформування аграрного сектору 

економіки» від 03.12.1999 р. 377 формування аграрного законодавство було 

спрямоване на забезпечення реалізації основних напрямів аграрної й земельної 

реформ та втілення в життя ринкових відносин у сільському господарстві. 

Отже, до вступу в СОТ система аграрного законодавства перебувала в 

стані формування й тому її не можна було назвати ефективною. Однією з 

причин, що стримувала розвиток аграрної сфери до 2008 р., на думку С. Бугери, 

є недосконалість аграрного законодавства, яке, по-перше, складається з великої 

кількості нормативно-правових актів, що мають різну юридичну силу; по-

друге, значний відсоток законодавства – це відомчі нормативно-правові акти; 

по-третє, в аграрному законодавстві наявні правові норми, що належать до 

інших галузей права; по-четверте, певна частина відомчих нормативно-

правових актів містить правові норми, що суперечать чинному законодавству, 

ускладнюють практику застосування аграрного права й знижують рівень 

правового забезпечення проведення реформ в аграрній сфері 28. 

Досліджуючи правові проблеми земельних та аграрних відносин в 

Україні в умовах глобалізації й світової інтеграції суспільних явищ до травня 

2008 р., В. В. Носік характеризує систему аграрного права такими ознаками: 

а) основні елементи земельно-правової системи зберігають у собі стереотипні 

уявлення про землю, земельні відносини, що були сформовані в радянський 

період і перейшли в спадок Україні після проголошення незалежності; їх 

регулювання; б) запровадження в аграрно-правові та земельно-правову систему 

запозичено з континентальної, англо-американської, східноазіатської й інших 

правових систем світу нових інститутів у сфері земельних відносин; в) 

перехідний характер земельно-правової системи, зумовлений повільними 

темпами здійснення земельної й аграрної реформ в Україні; г) наявністю 

векторно протилежних тенденцій у розвитку земельного й аграрного 
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законодавства на фоні Європейських інтеграційних процесів з одночасним 

створенням Єдиного економічного простору на території окремих держав 

СНД; ґ) неузгодженість земельного та аграрного законодавства з конституційно-

правовою системою щодо права власності на землю, використання землі й 

інших природних ресурсів; д) недосконалість земельного законодавства за 

системою, структурою, змістом, юридичною технікою; е) випадковість, хаотичність 

і непослідовність у розробці законодавчих та інших нормативних актів у цій 

сфері; є) низька ефективність земельного й аграрного законодавства у сфері 

державного контролю за використанням та охороною земель, відповідальності 

за порушення земельного законодавства. При цьому автор стверджував, що 

розбудова й утвердження національної правової системи повинні відбуватися 

з урахуванням сучасних процесів адаптації аграрного та земельного 

законодавства до правової системи Європейського Союзу й вимог СОТ щодо 

регулювання аграрних відносин 178. На потребі гармонізації аграрного 

законодавства до вимог СОТ ще до вступу до цієї організації наголошували у 

своїх наукових працях А. М. Статівка, В. І. Семчик та ін. 433.  

Водночас у науці аграрного права не приділено належної уваги тим 

фактичним явищам у розвитку аграрного законодавства, які відбувались у 

процесі вступу України до СОТ. Адже, починаючи з 1994–2008 рр., на 

кожному раунді переговорів у рамках Робочої групи про вступ України в 

СОТ Україна брала на себе зобов’язання розробляти й приймати нові закони 

або вносити в чинні закони зміни та доповнення відповідно до Угоди про 

сільське господарство й інших багатосторонніх угод щодо врегулювання 

торгових та інших відносин у сфері виробництва й обміну сільськогосподарськими 

товарами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Причому, такі зобов’язання 

здебільшого виконувались і Верховна Рада України приймала необхідні 

закони. Водночас у теорії аграрного права не проводилися дослідження щодо 

того, які законодавчі акти розроблялися чи до яких законів та підзаконних 

актів внесено зміни відповідно до Угоди про сільське господарство; який 
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зміст, характер, спрямованість таких законів, їх вплив на структуру й систему 

аграрного законодавства тощо. 

Порівняльний аналіз Звіту Робочої групи зі вступу України до СОТ у 

частині обговорення питань гармонізації аграрного законодавства з прийнятими в 

нашій державі законами з питань сільського господарства та агропромислового 

комплексу в період 1994–2008 рр. дає змогу визначити дві основні тенденції 

в трансформації національного аграрного законодавства в процесі вступу 

України до СОТ. 

Перша проявляється в тому, що в цей період прийнято Конституцію 

України 132, відповідно до якої розроблено й прийнято закони, підзаконні 

акти, норми яких спрямовано на правове забезпечення реформаційних 

процесів у сільському господарстві та АПК, пов’язаних із початком переходу 

від колективної власності на засоби виробництва до приватизації 

сільськогосподарських земель, майна, закріпленням правового становища 

нових організаційно-правових форм ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, поступовим формуванням інфраструктури внутрішнього ринку 

сільськогосподарської продукції, соціального розвитку села тощо. 

Зокрема, з усього масиву законів України з питань сільського 

господарства, АПК, соціального розвитку села можна виокремити такі: «Про 

особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 

10.07.1996 р. 361; «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 р. 

390; «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» 

17.07.1997 р. 266; «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 

17.12.1998 р. 406; «Про державне регулювання виробництва і реалізації 

цукру» від 17.06.1999 р. 265; «Про ставки вивізного (експортного) мита на 

насіння деяких видів олійних культур» від 10.09.1999 р. 393; «Про племінну 

справу у тваринництві» від 21.12.1999 р. 368; «Про стимулювання розвитку 

сільського господарства на 2001–2004 роки» 18.01.2001 р. 396; Земельний 

кодекс України від 25.10.2001 р. 106; «Про фермерське господарство» від 
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19.06.2003 р. 405; «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 р. 

360; «Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України 

на період до 2010 року» від 19.02.2004 р. 250; «Про основні засади 

державної аграрної політики на період до 2015» від 18.10.2005 р. 357 та ін. 

Крім цих законів, прийнято підзаконні акти, серед яких, наприклад, можна 

назвати Укази Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

реформування аграрного сектору економіки» від 03.12.1999 р. 351; «Про 

заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в 

реформуванні економіки України на ринкових засадах» від 19.12.2000 р. 326; 

«Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту 

сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів» від 07.08.2001 р. 328; 

«Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна» від 18.09.2007 р. 274 й ін. 

На виконання прийнятих законів і виданих Указів Президента України 

Кабінет Міністрів України приймав відповідні Постанови й розпорядження. 

Аналіз аграрного законодавства цього періоду крізь призму Угоди про 

сільське господарство СОТ засвідчує, що в законах та інших нормативних 

актах закладено правові основи формування й доступу до ринку 

сільськогосподарської продукції, державної підтримки її виробництва, 

регулювання експортно-імпортних операцій із продукцією сільського 

господарства, забезпечення якості та безпечності продуктів харчування, 

карантину рослин, санітарного контролю за виробництвом 

сільськогосподарської продукції тощо. Причому така система аграрного 

законодавства будувалася на утверджених стереотипах у суспільній свідомості 

щодо протекціонізму власного виробництва й недопущення імпортних 

сільськогосподарських товарів на внутрішній ринок, бюджетної підтримки 

виробництва сільськогосподарської продукції, державного регулювання цін 

на ринку сільськогосподарської продукції та товарів, збереження державних 

сільськогосподарських підприємств, державної підтримки за рахунок бюджету 

особистих підсобних і селянських господарств тощо.  
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Друга тенденція проявляється в тому, що за наслідками засідань Робочої 

групи перед українською делегацією ставилися завдання, аби Україна 

зобов’язувалася проводити трансформацію, а в деяких випадках і 

гармонізацію імплементацією норм чинного законодавства відповідно до 

норм та вимог Угоди про сільське господарство й інших багатосторонніх угод 

або ще до вступу в СОТ брала на себе зобов’язання розробити та прийняти 

нові закони для врегулювання аграрних відносин на ринкових засадах. 

За відсутності таких законів Україні важко було б вести перемовини з 

іншими державами-членами СОТ щодо вступу до цієї організації. Саме в 

цьому вбачається одна з причин того, що в Україні розроблено й прийнято 

закони, функціональне призначення яких спрямовано на врегулювання 

аграрних відносин, які підпадали під сферу дії Угоди про сільське 

господарство, а саме: доступу до ринку, здійснення експортно-імпортних 

операцій, державної підтримки сільського господарства, карантину рослин, 

охорони права інтелектуальної власності на сорти рослин, безпечності та 

якості сільськогосподарської продукції й продовольства, проведення 

санітарного фітосанітарного контролю сільськогосподарської продукції, 

сировини та продовольства.  

Серед законів, прийняття яких підтверджує наявність другої тенденції в 

трансформації аграрного законодавства, можна назвати «Про насіння і 

садивний матеріал» від 26.12.2002 р. 350; «Про зерно та ринок зерна в 

Україні» від 04.07.2002 р. 333; «Про охорону прав на сорти рослин» від 

17.01.2002 р. 364; «Про карантин рослин» від 03.04.2003 р. 337; «Про рибу, 

інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 06.02.2003 р. 387; 

«Про державну підтримку сільського господарства» від 24.06.2004 р. 271; 

«Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» від 17.06.2004 р. 389; «Про 

молоко та молочні продукти» від 24.06.2004 р. 349; «Про безпечність та 

якість харчових продуктів» від 06.09.2005 р. 231; «Про державну систему 

біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні 
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генетично модифікованих організмів» від 31.05.2007 р. 272 й ін. На їх 

виконання також видано Укази Президента України, Постанови й 

розпорядження Кабінету Міністрів України. 

За 14 років процесу вступу України до СОТ завершено двосторонні 

переговори про доступ до ринків товарів та послуг із 52 країнами-членами 

СОТ, прийнято понад 50 законів, потрібних для адаптації українського 

законодавства до вимог СОТ, значна частина з яких припадає на сільське 

господарство. 

Після вступу до СОТ в Україні активізувалася діяльність із приведення 

аграрного законодавства до Угоди про сільське господарство СОТ та інших 

багатосторонніх угод, що пояснюється тим, що на момент вступу до СОТ в 

Україні не завершено реформування земельних й аграрних відносин і тому, з 

одного боку, норми земельного та аграрного законодавства не забезпечували 

ефективного правового регулювання суспільних відносин й утвердження 

нового земельного ладу у сфері використання та охорони землі як основного 

національного багатства українського народу, виробництва сільськогосподарської 

продукції, гарантування продовольчої безпеки, із другого – системи чинного 

земельного й аграрного законодавства не створювали належних правових 

передумов для конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників 

на внутрішньому та зовнішньому аграрних ринках в умовах участі України у 

Світовій організації торгівлі 176.  

Із метою забезпечення належної імплементації зобов’язань, які містяться 

в Протоколі про вступ України до СОТ, та положень угод СОТ Кабінетом 

Міністрів України прийнято розпорядження «Про затвердження плану 

заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ» від 30.10.2008 р. 

292 та «Про затвердження плану першочергових заходів щодо виконання 

зобов’язань України в рамках членства у Світовій організації торгівлі» від 

17.12.2008 р. 295. Крім того, відповідні завдання стосовно подальшої 
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гармонізації законодавчої й нормативної бази України з положеннями угод 

СОТ та відповідними зобов’язаннями України в межах цієї організації 

містяться також і в затвердженому Указом Президента України рішенні Ради 

національної безпеки і оборони України від 26.06.2009 р. «Про звіт Кабінету 

Міністрів України щодо результатів членства України в Світовій організації 

торгівлі» від 04.09.2009 р. 331. 

На виконання розроблених в Україні заходів щодо гармонізації 

законодавства до вимог СОТ упродовж 2008–2016 рр. прийнято закони, 

спрямовані на регулювання й аграрних відносин відповідно до вимог СОТ. 

Для прикладу можна назвати Закони «Про внесення змін до Закону України 

«Про державну підтримку сільського господарства України» в редакції від 

05.04.2015 р. 248 «Про внесення змін до Закону України «Про державне 

регулювання виробництва і реалізації цукру» в редакції від 09.12.2012 р. 

265; «Про внесення змін до Закону України «Про застосування спеціальних 

заходів щодо імпорту в Україну» в редакції від 11.08. 2013 р. 283; «Про 

виноград та виноградне вино в редакції від 04.09.2014 р. 242; «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» в редакції від 05.04.2015 р. 271, «Про виробництво 

та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» в редакції 

від 05.04.2015 р. 243; «Про рибне господарство, промислове рибальство та 

охорону водних біоресурсів» від 08.07.2011 р. 386 ; «Про основні принципи 

та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 і редакції 

від 01.01.2016 р. 359; Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. 394; 

«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15. 01. 2015 р. 400; 

«Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» в 

редакції від 20.09 2015 р. 266; «Про ветеринарну медицину» від 09.05.2016 р. 

234; «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» в 

редакції від 22.01.2012 р. 235; «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» у 
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редакції від 09.12.2015 р. 335. На виконання цих законів прийнято урядові 

рішення. 

Прийняті й відповідні з Угодою про сільське господарство СОТ закони 

та підзаконні акти з питань регулювання торгівлі сільськогосподарськими 

товарами, а також аграрних відносин підтверджують той факт, що гармонізація 

аграрного законодавства – це один із ключових напрямів його трансформації 

відповідно до нових економічних, соціальних, екологічних та інших умов 

життєдіяльності суспільства.  

Водночас сьогодні ще зарано стверджувати, що українське аграрне 

законодавство повністю приведено у відповідність до вимог і правил СОТ, 

оскільки процес трансформації його продовжується у зв’язку з узятими 

Україною-членом СОТ зобов’язаннями на наступні роки, а також з огляду на 

підписані Угоду про асоціацію між Україною і ЄС від 16.09.2014 р. 469 та 

Угоду про поглиблену і всеосяжну Зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та 

Європейським Союзом від 27.06.2014 р., яка вступила в силу з 01.01.2016 р. 472. 

Виконання цих Угод повинно поєднуватися з імплементацією угод СОТ, 

оскільки однією з умов асоціації нашої держави з Європейським Союзом був 

вступ України до СОТ.  

Названі тенденції в процесі трансформації українського аграрного 

законодавства в умовах вступу України до СОТ, а також набуття 

асоційованого членства в ЄС і розширення Зони вільної торгівлі на Україну 

засвідчують, що сучасну систему й структуру аграрного законодавства не 

можна вважати сформованою, стабільною та узгодженою між її елементами.  

Підписання й ратифікація Верховною Радою України міжнародних і 

міждержавних Угод, серед яких – Угода про сільське господарство СОТ, 

котрі за ст. 9 Конституції України визнаються частиною національного 

законодавства, актуалізують питання щодо юридичної природи цих 

документів у системі й структурі національного законодавства та в механізмі 

правового регулювання аграрних відносин.  
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1.3. Гносеологія юридичної природи Угоди про сільське господарство 

та інших багатосторонніх угод СОТ у системі аграрного законодавства 

України 

 

Розглянуті тенденції в трансформації національного аграрного 

законодавства детерміновані вступом України до СОТ й узятими нею 

зобов’язаннями щодо гармонізації законодавства до норм і вимог організації 

відповідно до п. 2 ст. ІІ Угоди про заснування СОТ, за якою Угоди та 

пов’язані з ними правові документи, які охоплено в додатках 1, 2, 3 (далі – 

багатосторонні торговельні угоди), є невід’ємними частинами цієї Угоди й 

обов’язковими для всіх членів.  

Отже, дослідження теоретичних і практичних проблем реалізації Угоди 

про сільське господарство та інших багатосторонніх угод СОТ потребує 

пошуку відповіді на низку запитань щодо юридичної природи Угоди про 

сільське господарство СОТ, Угоди про санітарні й фітосанітарні заходи, 

інших багатосторонніх угод СОТ, їх місця та функціонального призначення в 

системі й структурі аграрного законодавства України й особливостей реалізації 

їх норм у механізмі правового регулювання аграрних відносин в Україні. 

У теорії українського аграрного права міжнародні та міждержавні угоди 

розглядають переважно крізь призму джерел аграрного права 1. У наукових 

публікаціях і навчальних посібниках подано, зазвичай, загальну характеристику 

міжнародних договорів щодо їх змісту, місця в системі законодавства та 

функціонального призначення. Як зазначає А. М. Статівка, окреме місце 

серед джерел аграрного права України посідають норми міжнародно-

правового характеру, які нагромаджуються з урахуванням членства України 

в СОТ 452. 

При цьому питання юридичної природи Угоди про сільське господарство в 

системі аграрного законодавства в науці аграрного права залишаються 

недостатньо дослідженими. Серед наукових робіт можна назвати лише 

дисертацію Л. І. Полюхович, у якій охарактеризовано структуру й зміст Угоди 
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про сільське господарство в системі права СОТ і зроблено спробу розкрити 

організаційно-правові аспекти виробництва, переробки та реалізації 

сільськогосподарської продукції в контексті вимог СОТ щодо продукції 

рослинництва й тваринництва 216. 

Позитивно сприймаючи намагання автора розкрити правову природу 

Угоди про сільське господарство СОТ крізь призму права СОТ, потрібно 

зазначити, що такий підхід до дослідження цієї Угоди охоплює сферу торгівлі 

між державами-членами СОТ і тому належить до предмета міжнародного 

права й не дає змоги визначити місце, роль та призначення Угоди в системі 

аграрного законодавства, а також розкрити особливості реалізації норм цієї 

Угоди в організаційно-правовому механізмі регулювання аграрних відносин 

у сучасних умовах.  

За походженням Угода про сільське господарство є документом, який 

складено й оформлено під час заснування міжнародної організації – СОТ – 

державами, які стали членами цього об’єднання та домовилися створити 

основу для початку реформування торгівлі в галузі сільського господарства 

задля створення справедливої й ринково-орієнтованої системи торгівлі та 

узгодження між державами завдань як у сфері міжнародної торгівлі, так і в 

неторговій сфері, як-от продовольча безпека, збереження довкілля, зайнятості, 

соціальний розвиток тощо. 

На міжнародному рівні укладення Угоди про заснування СОТ, а також 

Угоди про сільське господарство СОТ та інших багатосторонніх угод 

регламентується нормами Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів від 23.05.1969 р. 149, у якій поняття «договір» означає міжнародну 

угоду, укладену між державами в письмовій формі й регульовану міжнародним 

правом незалежно від того, чи викладена вона в одному документі, двох або 

кількох зв’язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретного 

найменування. При цьому згода держави на обов’язковість угоди в міжнародному 

праві виражається у формі ратифікації, прийняття, затвердження, приєднання. 
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Як уже зазначалось у цій роботі, 10.04.2008 р. Верховна Рада України 

законом ратифікувала Протокол про вступ до СОТ 383, із набранням 

чинності якого Україна приєдналася до цієї Угоди, а також Угоди про 

сільське господарство СОТ від 15.04.1994 р. та інших багатосторонніх Угод і 

з 16.05.2008 р. стала членом СОТ. 

За структурою Угода про сільське господарство СОТ складається з 

преамбули,  21 статті та п’яти додатків. При цьому статті Угоди розділені на 

13 частин, які роз’яснюють терміни, що використовуються в Угоді, і 

визначають перелік продуктів сільського господарства, щодо яких 

здійснюється регулювання; регламентують персональні поступки та 

зобов’язання членів СОТ; установлюють вимоги щодо лібералізації доступу 

імпортних товарів на національні ринки; визначають обмеження й вимоги до 

державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції; 

регламентують державне субсидування експорту сільськогосподарських 

продуктів; установлюють межі добровільного обмеження експорту державами; 

визначають перехідні положення протягом періоду реалізації; уводять у дію 

Угоди із санітарних і фітосанітарних заходів як супутнім міжнародній 

торгівлі сільськогосподарськими продуктами; надають спеціальний та 

диференційований режим країнам, що розвиваються; установлюють 

додатковий статус найменш розвинутих держав; засновують комітет із 

сільського господарства, що входить у структуру СОТ, і визначають його 

компетенцію; передбачають подальший розвиток правового регулювання 

торгівлі після закінчення періоду реалізації; установлюють, що стосовно 

ГАТТ й інших додатків із торгівлі товарами Угода є спеціальним 

нормативним актом. 

У Додатках до Угоди визначено перелік охоплених товарів; підстави для 

звільнення від зобов’язань із внутрішньої підтримки; механізм розрахунку 

агрегатного виміру внутрішньої підтримки; механізм розрахунку еквівалентного 

виміру внутрішньої підтримки. 

Крім Додатків, складовою частиною Угоди про сільське господарство 
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СОТ є також списки поступок і зобов’язань держави-члена СОТ, які складено 

за наслідками переговорів Уругвайського раунду й засідань Робочої групи зі 

вступу України до СОТ. Цей документ називається «Списком поступок 

члена», який містить поточні правові зобов’язання, що визначають поступки 

кожного конкретного уряду щодо доступу на ринок, митних зборів, внутрішніх 

заходів підтримки національного виробництва, конкретних імпортних 

митних тарифів, зобов’язань зі скорочення тарифів, спеціальні зобов’язання з 

доступу на ринок. 

Угода про сільське господарство СОТ є міжнародно-правовим актом, 

який охоплює, насамперед, міжнародну та внутрішньодержавну торгівлю 

сільськогосподарськими товарами. Тому за сферою дії ця угода поширюється 

на товари, указані в Додатку 1 до Угоди, які іменуються як сільськогосподарські 

товари. Водночас Угода не поширюється на рибу та рибопродукти, шкіру й 

шкірсировину, хутрову сировину, шовк-сирець, вовну та шерсть тварин, 

волокно бавовняне й лляне, а також деякі інші сільськогосподарські товари. 

Незважаючи на те, що в угоді вживається поняття «сільськогосподарські 

товари», формального його визначення в ст. 1 Угоди немає. Водночас у ній 

вживається також термін «сільськогосподарська продукція», однак її поняття 

теж не сформульовано. Така невизначеність понятійного апарату Угоди може 

стати однією з причин появи колізій, прогалин та інших недоліків у процесі 

гармонізації аграрного законодавства до вимог СОТ, формування сучасної 

системи, структури й змісту аграрного законодавства України.  

Аналіз Додатка 1 до Угоди свідчить, що названі в ньому сільськогосподарські 

товари кореспондують із поняттям «сільськогосподарська продукція (товари)», 

яке використовується в нормах чинного аграрного законодавства України як 

до вступу в СОТ, так і після набуття Україною членства в цій міжнародній 

організації. Тому в теоретичному й прикладному аспектах важливо визначитися з 

тим, аби в українському аграрному законодавстві та праві ці терміни 

однаково розумілись і сприймалися як юридичні категорії. 

У джерелах з аграрного права вчені по-різному визначають поняття 
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«сільськогосподарська продукція» й поки що єдності в підходах до розуміння 

та сприйняття цього поняття немає. Дослідивши наукові праці С. І. Марченко 156, 

В. М. Єрмоленка 97, В. Ю. Уркевича 480 й інших учених, Л. І. Полюхович 

визначає сільськогосподарську продукцію як продукцію культурного 

рослинництва та тваринництва, одержану від сільськогосподарської діяльності, 

що виробляється (вирощується) внаслідок дії біологічних процесів її 

вирощування, має природне походження від землі й (або) від живих організмів, а 

також продукти її переробки, здійснюваної безпосереднім виробником 216.  

Спеціально не вдаючись до предметного теоретичного аналізу всіх 

наукових підходів до визначення поняття «сільськогосподарська продукція» 

як аграрно-правової категорії, можна лише сказати, що в цьому формулюванні 

автор, подібно до визначень сільськогосподарської продукції інших учених, 

намагається дати формальне визначення лише через фізичні ознаки цього 

поняття, без вказівки на те, які істотні ознаки повинні розкривати це поняття 

як юридичну категорію. Крім того, такий підхід до розуміння цього поняття 

не дає відповіді на питання щодо його співвідношення з поняттям 

«сільськогосподарські товари», яке використовується в ст. 2 Угоди про 

сільське господарство СОТ. 

Вивчення й науковий аналіз норм чинного аграрного законодавства 

України засвідчує, що в законах також по-різному закріплюється нормативне 

поняття сільськогосподарської продукції. До вступу в СОТ поняття 

сільськогосподарської продукції визначалось у двох законах. Зокрема, у 

Законі України «Про стимулювання розвитку сільського господарства України 

на період 2001–2004 років» від 18.01.2001 р. сільськогосподарську продукцію 

визначають як таку, що виробляється у сільському господарстві й відповідає 

кодам 01.11–01.42 та 05.00.42 і 05.00.1–05.00.42 Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 16-97, затвердженого наказом Державного комітету 

стандартизації, метрології й сертифікації від 30 грудня 1997 р. 69. 

За Законом України «Про державну підтримку сільського господарства 
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України» від 04.06.2004 р. сільськогосподарська продукція визначається як 

товари, зазначені в групах 1-24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари 

(продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються тощо безпосередньо 

їх виробником, а також продукти обробки й переробки цих товарів 

(продукції), якщо вони придбані або виготовлені на власних або орендованих 

потужностях (площах) 271. Як бачимо, у цьому законі слова «продукція» й 

«товар» уживаються як синоніми. 

Після вступу України до СОТ у рамках узятих зобов’язань 25.06.2009 р. 

прийнято Закон «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» 355, у 

якому сільськогосподарська продукція – це продукція, що підпадає під 

визначення груп 1–24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний 

тариф України» від 05.04.2001 р., за винятком підакцизних товарів, крім товарів 

первинного виноробства – виноматеріалів (коди УКТ ЗЕД 2204 29–2204 30). 

Порівнюючи це визначення зі ст. 2 Угоди про сільське господарство СОТ, 

можна стверджувати, що в ньому поняття сільськогосподарської продукції в 

цілому відтворює положення Додатка 1 до цієї Угоди. 

Із прив’язкою до УКТ ЗЕД визначено поняття сільськогосподарської 

продукції в Податковому кодексі України від 02.12.2010 р. 207, за яким 

терміни «сільськогосподарська продукція» й «сільськогосподарські товари» 

вживаються як синоніми, тобто це продукція / товари, що підпадають під 

визначення груп 1–24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) 

вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, 

виробляються, переробляються безпосередньо їх виробником, а також 

продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони придбані 

або вироблені на власних чи орендованих потужностях (площах) для продажу, 

переробки або внутрішньогосподарського споживання (ст. 14) 207.  

Аналіз істотних ознак такого визначення сільськогосподарської продукції в 

контексті всієї Угоди про сільське господарство СОТ дає підстави 

стверджувати, що в ньому ототожнюються сільськогосподарська продукція й 
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сільськогосподарський товар і воно не узгоджується з нормами згаданої 

Угоди в частині закріпленого в ній поняття «базовий сільськогосподарський 

товар», а також у частині законодавчого закріплення виробничих способів 

появи такої продукції / товарів, виробничих потужностей створення продукції / 

товару, призначення такої продукції.  

Зокрема, у ст. 1 Угоди про сільське господарство СОТ закріплено 

поняття «базовий сільськогосподарський товар» стосовно зобов’язань із 

внутрішньої підтримки й визначається як товар, максимально наближений до 

стадії першого продажу, як це визначено в Розкладі члена СОТ та у відповідному 

супровідному матеріалі. Виходячи з такого розуміння сільськогосподарського 

товару, можна стверджувати, що ототожнення сільськогосподарської продукції 

із сільськогосподарськими товарами не можна вважати виправданим із 

правового погляду, оскільки перше поняття потрібно розглядати як річ, 

створену людською працею й призначену для власного споживання. Водночас 

сільськогосподарський товар потрібно розглядати як сільськогосподарську 

продукцію, призначену для обміну на аграрних ринках, що підпадає під 

перелік Додатка 1 до Угоди, максимально наближену до першого продажу 

відповідно до стандартів, технічних умов, санітарних і фітосанітраних вимог. 

При цьому вважаємо за доцільне не закріплювати те чи інше визначення 

поняття сільськогосподарської продукції й сільськогосподарського товару, а 

застосовувати в практиці регулювання аграрних відносин поняття «базовий 

сільськогосподарський товар», а також Додаток 1 до Угоди про сільське 

господарство, із яким має узгоджуватись УКТ ЗЕД.  

Очевидно, що саме такий підхід до гармонізації аграрного законодавства 

до вимог Угоди про сільське господарство СОТ застосовано щодо 

забезпечення якості й безпечності харчових продуктів. Адже до вступу в 

СОТ в Україні діяв закон «Про безпечність і якість харчових продуктів» від 

23.12.1997 р. 230, який визначав сільськогосподарську продукцію як 

сільськогосподарські харчові продукти тваринного та рослинного походження, 
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що призначені для споживання людиною в сирому або переробленому стані 

як інгредієнти для їжі. Після вступу України до СОТ цей закон викладено в 

новій редакції за новою назвою «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності і якості харчових продуктів» від 22.07.2014 р. 359, у якому 

термін «сільськогосподарська продукція» вживається лише щодо характеристики 

поняття «агропродовольчий ринок» і нормативно не закріплюється як юридична 

категорія. Натомість використовуються й визначаються такі поняття, як 

«первинна продукція», тобто продукція первинного виробництва, що включає 

продукти рослинного походження, продукцію тваринництва, рибальства, 

мисливства, а також «первинне виробництво» як виробництво та вирощування 

продукції, у тому числі збір урожаю, доїння, розведення тварин до моменту 

забою, полювання на тварин, рибальство й збір урожаю диких рослин.   

Науковий аналіз змісту Угоди про сільське господарство свідчить, що за 

своїм функціональним призначенням ця Угода разом з іншими багатосторонніми 

Угодами СОТ спрямована на регулювання відносин між державами-членами 

СОТ у сфері торгівлі сільськогосподарськими товарами на зовнішньому й 

внутрішньому аграрних ринках. Тому основним суб’єктом у структурі таких 

відносин у межах СОТ виступає держава Україна як член цієї організації, 

який наділений відповідними правами та обов’язками, виконання яких, за 

Законом України «Про міжнародні договори», покладається на уповноважені 

від держави органи влади. Причому перед державами-членами СОТ Україна 

виступає як суб’єкт міжнародного права, який в особі органів державної 

влади зобов’язаний додержуватися норм Угоди про заснування СОТ і 

багатосторонніх угод, інших документів, а також узятих зобов’язань. Тому ця 

сфера торговельних відносин підпадає під регулювання норм міжнародного 

публічного права. 

Водночас за Конституцією України держава в особі органів законодавчої, 

виконавчої, судової влади у взаємодії з органами місцевого самоврядування 

покликана також виконувати взяті в рамках СОТ зобов’язання у 
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внутрішньодержавних відносинах у сфері торгівлі сільськогосподарською 

продукцією. За таких обставин між державою й іншими суб’єктами виникають 

суспільні відносини, які потребують правової регламентації. 

У контексті Угоди про сільське господарство такими суб’єктами можуть 

виступати сільськогосподарські товаровиробники, які виробляють і реалізовують 

сільськогосподарські товари на зовнішньому й внутрішньому аграрних 

ринках. Причому в цій Угоді правове становище таких суб’єктів спеціально 

не визначається. Водночас, використовуючи буквальний, логічний, смисловий та 

інші способи тлумачення норм Угоди про сільське господарство в частині 

доступу до ринку, внутрішньої підтримки сільського господарства, застосування 

заходів санітарного й фітосанітарного контролю, можна стверджувати, що 

дія цієї Угоди поширюється на всіх сільськогосподарських товаровиробників 

незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання 

з наданням переваги суб’єктам приватного підприємництва. Сказане 

підтверджується матеріалами Робочої групи з обговорення умов вступу до 

СОТ, а також інформацією з обговорення торговельної політики України у 

квітні 2016 р., із яких можна побачити, що держави-члени СОТ виявляють 

особливий інтерес до проведення земельної реформи, приватизації майна, 

децентралізації влади тощо. Саме тому в процесі імплементації норм Угоди 

про сільське господарство в аграрному законодавстві практично не 

проводиться диференціація правового становища сільськогосподарських 

товаровиробників за формами власності й господарювання. 

Поширення дії норм Угоди про сільське господарство на внутрішньодержавні 

відносини з торгівлі сільськогосподарськими товарами означає також дію 

норм і вимог цієї та поєднаних із нею інших багатосторонніх угод СОТ на 

регулювання аграрних відносин із виробництва сільськогосподарської 

продукції й підготовку її до продажу як сільськогосподарського товару на 

ринку. Тому Угода про сільське господарство СОТ не обмежується 

регулюванням відносин з експорту-імпорту сільськогосподарських товарів, а 

й охоплює значно ширше коло міждержавних і внутрішньодержавних 
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відносин у сфері внутрішньодержавної підтримки сільського господарства, 

продовольчої безпеки, охорони навколишнього середовища. До цих галузей 

можна також додати сфери зайнятості, соціального розвитку, які визначені в 

Угоді про заснування СОТ. 

Угода про сільське господарство та інші багатосторонні угоди СОТ як 

міжнародно-правові акти мають однакову юридичну силу для всіх держав – 

учасників СОТ згідно з п. 2 ст. ІІ Угоди про заснування СОТ. Водночас за 

ст. 9 Конституції України така Угода є частиною національного законодавства 

України й тому має однакову юридичну силу з тими аграрними законами, які 

є чинними та застосовуються до регулювання аграрних відносин, на які 

поширюється дія норм і вимог названої вище Угоди. Крім того, якщо 

міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому 

порядку, передбачено інші правила, ніж ті, що визначено у відповідному акті 

законодавства України, то згідно із частиною другою статті 19 Закону України 

від 29.06.2004 р. «Про міжнародні договори України», статті 3 Закону України 

від 23.06.2005 р. «Про міжнародне приватне право» 346 застосовуються 

правила міжнародного договору. Водночас за наявності аналогічних норм 

національного законодавства, що регулюють спірні правовідносини, при 

вирішенні справ по суті застосовують не норми міжнародного договору 

України, а національне законодавство з посиланням на наявність аналогічних 

норм міжнародного права. 

При цьому в Конституції України не розкрито, що потрібно розуміти під 

поняттям «частина національного законодавства України». Тому в правовій 

науці тривають дискусії щодо співвідношення й взаємодії міжнародних 

договорів із національним законодавством. Водночас у судовій практиці 

ратифіковані Верховною Радою України міжнародні договори застосовують 

нарівні з іншими законами з урахуванням особливостей, передбачених 

Конституцією України, а також Законом України «Про міжнародні 

договори», Віденської конвенції про право міжнародних договорів та конкретних 

міжнародних договорів. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2709-15
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Оскільки в Конституції України не визначено поняття «частина національного 

законодавства України», у Постанові № 13 Вищого Спеціалізованого Суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами 

міжнародних договорів при здійснення правосуддя» від 19.12.2014 р. суди 

дають роз’яснення щодо розуміння та застосування ст. 9 Конституції України 

в разі виявлення колізії національних законів із міжнародними договорами. 

Зокрема, посилаючись на ст. 3, 12, 19 закону України «Про міжнародні 

договори» та Віденську конвенцію, Вищий Спеціалізований Суд України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ роз’яснив, що частиною національного 

законодавства потрібно розглядати не лише ратифіковані Верховною Радою 

України міжнародні договори України, а й ті міжнародні договори, згоду на 

обов’язковість яких надано в інших формах, погоджених сторонами, 

наприклад шляхом «підписання», «прийняття», «затвердження» й «приєднання», 

за допомогою яких держава виражає в міжнародному плані свою згоду на 

обов’язковість для неї договору 284. 

Згідно з п. 8 згаданої Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого 

Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, чинні міжнародні 

договори України застосовуються судами при здійсненні правосуддя в справах: 

 при розгляді та вирішенні цивільних справ, якщо міжнародним договором 

України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством 

України, яке регулює відносини, що є предметом судового розгляду; 

 при розгляді й вирішенні цивільних справ, якщо міжнародним договором 

України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені 

цивільним процесуальним Законом України; 

 при вирішенні цивільних справ, якщо міжнародним договором України 

регулюються відносини, у тому числі з іноземними державами чи 

іноземцями, що стали предметом судового розгляду (наприклад при розгляді 

клопотань про виконання рішень іноземних судів в Україні); 

 при вирішенні справ про адміністративні правопорушення, якщо 
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міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені законодавством України про адміністративні правопорушення; 

 якщо є відсильна норма національного законодавства до відповідних 

джерел міжнародного права; 

 якщо міжнародно-правова норма визначає іншу процесуальну форму 

судового провадження, ніж та, що встановлена Цивільним процесуальним 

кодексом України (наприклад при вирішенні цивільної справи міжнародним 

договором України передбачено інші правила судового провадження). 

Резюмуючи розглянуті вище ознаки Угоди про сільське господарство 

СОТ, можна констатувати, що вона має подвійний правовий статус у системі 

українського аграрного законодавства, а саме: як міжнародно-правова угода, 

як частина національного законодавства, що підлягає застосуванню нарівні з 

іншими законами та нормативними актами, а в разі виникнення колізії з 

національними законами буде пріоритет ним у застосуванні, порівняно з 

останнім. 

Зважаючи на таку юридичну природу Угоди про сільське господарство 

СОТ і поєднаних із нею інших угод СОТ, можна стверджувати, що 

розширення сфери дії цих Угод на внутрішньодержавні аграрні відносини не 

може не впливати на структуру й зміст аграрного законодавства, його 

кількісні та якісні характеристики, а також на усталені в теорії аграрного 

права концептуальні підходи до систематизації аграрного законодавства, 

його адаптації до законодавства ЄС. 

Очевидно, що здійснювана в Україні гармонізація аграрного законодавства з 

вимогами СОТ, а також його адаптація до законодавства Європейського 

Союзу спрямовані на уніфікацію правового регулювання суспільних відносин у 

сфері доступу до ринку, внутрішньодержавної підтримки, експортної 

конкуренції, застосування санітарних і фітосанітарних заходів, забезпечення 

продовольчої безпеки, охорони навколишнього середовища й тому можуть 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
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бути покладені в основу систематизації аграрного законодавства за допомогою 

його інкорпорації з наступною кодифікацією. 

 

1.4. Теоретичні основи реалізації Угоди про сільське господарство  

та інших багатосторонніх угод СОТ у правовому регулюванні аграрних 

відносин в Україні 

 

Подвійна правова природа Угоди про сільське господарство СОТ як 

міжнародно-правового акта й частини національного законодавства зумовлює 

необхідність дослідження особливостей реалізації нормативних положень 

цієї Угоди в механізмі правового регулювання аграрних відносин в Україні. 

У наукових публікаціях автора цієї роботи 90, працях таких учених у сфері 

українського аграрного права, як А. М. Статівка 459, В. Ю. Уркевич 459, 

В. І. Семчик 438 та інші, у кандидатській дисертації Л. І Полюхович 216 

зроблено перші спроби розкрити окремі аспекти процесу гармонізації правових 

норм України до вимог СОТ щодо виробництва, переробки сільськогосподарської 

продукції та її реалізації, сталого розвитку сільських територій тощо. 

Позитивно оцінюючи намагання вчених дослідити наявні проблеми 

втілення в практику правового регулювання аграрних відносин вимог Угоди 

СОТ, водночас потрібно зазначити, що в сучасній теорії аграрного права 

питання щодо поняття, суб’єктів, форм, способів, інституційно-функціонального 

забезпечення реалізації Угоди про сільське господарство СОТ у механізмі 

правового регулювання аграрних відносин не стали предметом комплексного 

наукового пошуку. 

Саме в цьому вбачаємо одну з причин того, що норми чинного аграрного 

законодавства часто-густо залишаються не узгодженими з вимогами Угоди 

про сільське господарство й іншими Угодами СОТ, не застосовуються 

органами державної влади до регулювання аграрних відносин, захисту 

національних інтересів у суперечках з іншими членами СОТ щодо доступу 

сільськогосподарських товарів на ринки інших учасників СОТ, а також 



 70 

урегулювання виробничих аграрних відносин, соціального розвитку села, 

захисту суб’єктивних прав сільськогосподарських товаровиробників в судах 

тощо. 

Аби правильно розуміти правову сутність поняття «реалізація Угоди про 

сільське господарство СОТ» потрібно, передусім розкрити юридичний зміст 

терміна «реалізація» як юридичної категорії. В етимологічному значенні 

термін «реалізовувати» тлумачиться в значенні здійснювати, робити реальним, 

утілювати що-небудь у життя 38. 

Вивчення загальнотеоретичних правових джерел свідчить, що саме в 

такому розумінні в загальній теорії права розкривають поняття, форми, 

способи, механізм реалізації норм права. Так, наприклад, С. П. Погребняк 

реалізацію норм права визначає як втілення (здійснення) їхніх вимог у 

правомірній поведінці людей – суб’єктів права, вирізняючи при цьому два 

типи реалізації норм права – безпосередню та правозастосовну, а також 

виокремлюючи три форми такої реалізації норм права відповідно до 

застосування способів правового регулювання (заборона, зобов’язання, 

дозвіл) – дотримання, виконання, використання, зокрема застосування як 

особлива стадія реалізації правових норм 204. 

Такі загальнотеоретичні підходи до розуміння сутності реалізації норм 

права можуть бути використані для розкриття юридичної природи поняття 

реалізації Угоди про сільське господарство СОТ. При цьому потрібно 

враховувати особливості Угоди як міжнародного нормативно-правового акта 

в системі аграрного законодавства, правового становища суб’єктів реалізації 

цієї Угоди, а також специфіки структури, змісту, призначення правових 

норм, які встановлюють зобов’язання, дозволи, заборони й визначають 

способи правового впливу на учасників аграрних відносин. 

Членство України у СОТ є юридичним фактом, із яким Конституція 

України, а також Угода про вступ до СОТ у поєднані з Угодою про сільське 

господарство й іншими угодами цієї міжнародної організації пов’язують 
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виникнення для України прав та обов’язків щодо реалізації принципів, норм 

цих Угод, а також рекомендацій, рішень органів СОТ у практику 

регулювання аграрних відносин в Україні. 

 Одним із ключових зобов’язань України відповідно до названих угод 

щодо реалізації вимог СОТ є приведення національного аграрного 

законодавства у відповідність до Угоди про сільське господарство та інших 

угод СОТ. Тобто в цьому випадку йдеться про застосування органами державної 

влади імперативної норми-принципу п. 2 ст. ІІ Угоди про заснування СОТ, 

відповідно до якої Угоди та пов’язані з ними правові документи, які 

охоплено в Додатках 1, 2, 3 (багатосторонні торговельні угоди) є невід’ємними 

частинами цієї Угоди та обов’язковими для всіх членів. 

Отже, можна стверджувати, що в Угоді про заснування СОТ, а також в 

Угоді про сільське господарство СОТ закріплюється принцип обов’язковості 

реалізації вимог, закріплених у цих Угодах, інших документах, які органічно 

поєднуються з цими Угодами. Водночас у названих Угодах не конкретизуються 

правові форми, способи, механізм реалізації закріплених у нормах цих 

міжнародно-правових документів основоположних засад, правил, положень, 

закріплених у доданих до Угод, Розкладах зобов’язань України як члена цієї 

міжнародної організації. 

Відтак закономірно постають запитання щодо того, якими мають бути 

дії України як члена СОТ і суб’єкта міжнародного публічного права, аби 

ефективно забезпечити втілення в систему національного законодавства 

нормативних положень названих вище Угод та індивідуальних зобов’язань 

України щодо забезпечення доступу сільськогосподарських товарів до аграрних 

ринків, внутрішньодержавної підтримки виробництва сільськогосподарської 

продукції, забезпечення якості й безпечності продуктів харчування, створення 

оптимальних умов для лібералізації зовнішньої торгівлі сільськогосподарськими 

товарами та державного протекціонізму для захисту національних 

товаровиробників сільськогосподарської продукції й товарів і продовольчої 
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безпеки, права на безпечне для життя та здоров’я довкілля, охорони 

навколишнього природного середовища тощо. 

Вивчення наукових джерел із питань загальної теорії права, конституційного 

права, міжнародного публічного права, аграрного й поєднаних із ним 

земельного, екологічного права щодо втілення в систему національного 

законодавства міжнародно-правових угод свідчить, що і в загальній теорії 

права, і в галузевих правових доктринах немає єдності в наукових підходах 

до розуміння, тлумачення рекомендацій із практичного застосування ч.1 ст. 9 

Конституції України щодо надання ВР України згоди на обов’язковість 

міжнародних договорів як частини національного законодавства 9. 

Водночас системно-логічний аналіз та синтез висловлених ученими з 

різних галузей правової доктрини наукових ідей, поглядів, теоретичних 

висновків, практичних рекомендацій щодо співвідношення й взаємодії 

міжнародно-правових договорів як частини національного законодавства з 

нормами галузевого законодавства України засвідчує, що більшість учених 

вважають ратифікацію Верховною Радою України міжнародно-правових 

договорів чи інших документів юридичним фактом, із яким Конституція 

України пов’язує виникнення комплексу правовідносин із приведення 

чинного національного законодавства у відповідність із нормами й вимогами 

міжнародних договорів та взятих державою зобов’язань у тій чи іншій сфері 

економіки, екології, суспільства, держави, права тощо. 

Оскільки основним суб’єктом у структурі таких правовідносин виступає 

держава, а правові форми приведення національного законодавства з 

ратифікованими міжнародно-правовими угодами чітко не визначені в 

Конституції України, тому у кожному конкретному випадку дії держави з 

вибору форми реалізації вимог міжнародно-правових договорів у системі 

національного законодавства залежать від типу, виду, структури, змісту, 

функціональної спрямованості, способів утілення таких норм у механізмі 

правового регулювання суспільних відносин. 
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У теоретичному плані приведення норм національного законодавства у 

відповідність із ратифікованими міжнародно-правовими угодами в галузевих 

правових доктринах, уключаючи й аграрне право, вчені пропонують розглядати 

крізь призму таких форм реалізації міжнародно-правових договорів у системі 

українського законодавства, як імплементація, адаптація, гармонізація, рецепція, 

оптимізація, уніфікація, конвергенція, трансформація, інкорпорація, систематизація 

тощо. Причому родовим поняттям серед названих форм реалізації міжнародних 

договорів більшість авторів визнає гармонізацію. 

Зокрема, саме з позиції гармонізації українського аграрного законодавства з 

вимогами ратифікованих угод СОТ Л. І. Полюхович зробила спробу розкрити 

окремі питання організаційно-правового забезпечення виробництва, 

переробки та реалізації сільськогосподарської продукції відповідно до вимог 

СОТ 216. При цьому автор виходить із того, що гармонізація включає 

адаптацію, імплементацію й стандартизацію українського законодавства до 

вимог СОТ. 

Сприймаючи позитивно намагання визначити юридичну конструкцію 

вдосконалення аграрного законодавства в контексті вимог СОТ, вбачаємо 

недостатньо переконливою аргументацію автора роботи з посиланням на 

Угоду про визначення погодження товарів, Угоду про застосування санітарних 

та фітосанітарних заходів, у яких вживається термін «гармонізація», оскільки 

при такому підході важко буде визначити організаційно-правовий механізм 

втілення в практику регулювання аграрних відносин принципів, норм угод 

СОТ, розкрити форми, зміст, способи, механізм реалізації Угоди про сільське 

господарство та інших угод СОТ. Це пояснюється тим, що закріплені в 

угодах СОТ нормативні положення різняться між собою за структурою, 

змістом, функціональним призначенням, техніко-юридичним формулюванням 

їхніх норм, що не може не впливати на поведінку держави в особі 

уповноважених законом органів державної влади щодо вибору можливих 

форм реалізації принципів і норм цих угод у механізмі правового 

регулювання аграрних відносин. 
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Науковий аналіз структури й змісту норм Угоди про сільське господарство 

СОТ як частини національного аграрного законодавства підтверджує, що 

вони істотно відрізняються від загальновизнаних в українській правовій 

теорії, законотворчій діяльності, у застосуванні норм права усталених 

підходів до конструктивної побудови правових норм зазвичай із трьох 

елементів – гіпотези, диспозиції, санкції, а також до техніко-юридичного 

викладу змісту норм права. Більше того, змістова частина Угоди про сільське 

господарства СОТ за понятійним апаратом, стилем викладу тих чи інших 

правил є незвичною й новою не лише для аграрно-правової доктрини, а й для 

суб’єктів її реалізації, що зумовлює необхідність пошуку відповідних 

способів тлумачення як нормативних положень, так і окремих зобов’язань, 

сформульованих у Розкладах і Додатках до цієї й інших Угод, а також є 

однією з причин появи в чинному аграрному законодавстві колізій, прогалин, 

які негативно впливають на розбудову системи аграрного законодавства, 

ефективність правового регулювання аграрних відносин. 

Аби можна було з наукового погляду найбільш повно пізнати та 

зрозуміти соціальну цінність і функціональне призначення норм Угоди про 

сільське господарство СОТ, доцільно зробити їх класифікацію за визнаними 

у загальній теорії права критеріями 106. 

Зокрема, соціальна цінність Угоди про сільське господарство як 

нормативного регулятора розкрито в основоположних засадах, сформульованих 

у преамбулі цієї Угоди, що виражають бажання й прагнення всіх учасників 

СОТ досягти взаєморозуміння і узгодженої поведінки як розвинутих держав, 

так і тих, які розвиваються на ринкових і демократичних засадах у 

виробничій, торговельній, соціальній, екологічній та інших сферах щодо 

сільського господарства, а саме: реформування торгівлі в галузі сільського 

господарства за допомогою створення справедливої й ринково-орієнтованої 

системи торгівлі сільськогосподарською продукцією; забезпечення суттєвого 

поступового впродовж узгодженого періоду часу з учасниками СОТ 

зменшення підтримки та захисту сільського господарства задля виправлення 
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й уникнення обмежень і спотворень на світових ринках сільськогосподарської 

продукції; виконання кожним із членів СОТ взятих на себе зобов’язань у 

таких галузях, як доступ до ринку, внутрішня підтримка вітчизняного виробника, 

експортна конкуренція, досягнення угоди із санітарних і фітосанітарних 

заходів; виконання членами СОТ зобов’язань щодо продовольчої безпеки, 

охорони навколишнього середовища; запровадження спеціального й 

диференційного режиму для країн, що розвиваються і є нетто-імпортерами 

продовольства, а також запобігання негативним наслідкам реформування 

торгівлі сільськогосподарськими товарами для таких країн. 

За характером впливу на суспільні відносини норми Угоди про сільське 

господарство можна поділити на загальні й спеціалізовані, перші з яких 

визначають однакові для всіх правила поведінки всіх членів СОТ та інших 

суб’єктів аграрних правовідносин. Наприклад. у статті 2 Угоди передбачено, 

що угода поширюється на сільськогосподарські товари, вказані в Додатку 1 

до цієї Угоди. 

Спеціалізовані ж норми спрямовують систему правового регулювання 

суспільних відносин, тобто норми-цілі, норми-завдання, норми-принципи, які 

найбільш виразно сформульовані в Преамбулі, а також в інших статтях 

згаданої Угоди. Серед спеціалізованих норм в Угоді наявні колізійні норми, 

які встановлюють правила вибору норми права, що підлягає застосуванню в 

разі прояву колізій чи інших суперечок між членами СОТ, а також подолання 

прогалин у законодавстві. Для прикладу можна назвати закріплений в Угоді 

про заснування СОТ порядок тлумачення норм Угоди про сільське 

господарство та інших угод цієї міжнародної організації. 

Залежно від функціональної спрямованості норми Угоди про сільське 

господарство СОТ також можуть бути класифіковані на регулятивні й 

охоронні. Дослідження структури цієї Угоди та змісту її норм за кількісними 

і якісними характеристиками підтверджує, що більшість нормативних 

положень мають регуляторний характер, оскільки наділяють учасників СОТ 

правами й обов’язками, які визначають межі їх правомірної поведінки у 
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відносинах безпосередньо учасників організації, а також у відносинах з іншими 

суб’єктами на внутрішньодержавному рівні. Причому як регулятивні, так і 

охоронні норми за своєю техніко-юридичною конструкцією викладені з 

використанням фінансових, економічних, торгових, правових термінів, понять і 

категорій, а також наповнені значною кількістю бланкетних приписів, які 

істотно ускладнюють тлумачення таких норм у контексті їх співвідношення й 

взаємодії як у системі аграрного законодавства, так і в механізмі правового 

регулювання аграрних відносин з виробництва сільськогосподарської продукції 

та забезпечення доступу сільськогосподарських товарів до аграрних ринків. 

Як приклад можна назвати регулятивну норму п. 5 ст. 5 Угоди про 

сільське господарство СОТ, у якій передбачено порядок установлення 

додаткового мита, що накладається відповідно до підпараграфа 1 (b), тобто 

коли ціна імпортованого товару на митну територію члена СОТ, що надає 

поступку, є нижчою за критичну, яка дорівнює середньому значенню довідкових 

цін 1986–1988 рр. для цього товару. 

Зокрема, у названій нормі ст. 5 цієї Угоди визначено п’ять умов 

установлення додаткового мита. Так, згідно з підпунктом (а) цієї статті, якщо 

різниця між імпортною ціною відвантаження на умовах СІФ, вираженою в 

національній валюті, та критичною ціною є меншою або дорівнює 10 

відсоткам від критичної ціни, то додаткове мито не накладається. Якщо ж 

різниця між імпортною ціною й критичною є більшою за 10 відсотків, але 

меншою або такою, що дорівнює 40 відсоткам від критичної ціни, то додаткове 

мито повинно становити 30 відсотків від суми, на яку різниця перевищує           

10 відсотків тощо. 

Охоронні норми мають превентивний характер для членів СОТ щодо 

утримання від певних дій чи бездіяльності, які можуть порушувати права й 

обов’язки інших учасників аграрних відносин. Так, наприклад, у п. 2 ст. 3 Угоди 

про сільське господарство СОТ передбачено, що відповідно до положень ст. 

6 член СОТ не надаватиме підтримки на користь вітчизняних виробників у 
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розмірі, який більший за рівень зобов’язань, передбачений у розділі 1 

частини ІV розкладу такого члена СОТ. Згідно з п. 2 ст. 4 «Доступ до ринку» 

члени СОТ, не зберігатимуть будь-яких заходів, які вимагається перетворити 

на звичайні мита або вдаватися до таких заходів, окрім випадків, коли інше 

передбачено у статті 5 та Додатку 5 до цієї Угоди. 

Аналіз змісту закріплених в Угоді про сільське господарство СОТ норм 

свідчить, що їх можна класифікувати також за способом правового регулювання 

на зобов’язальні, у яких використовують такі терміни, як «повинен», 

«зобов’язаний», «зобов’язання», заборонні, які закріплюють обов’язок членів 

СОТ утримуватися від певних дій або забороняють їх учиняти, а також 

уповноважувальні, які надають учасникам СОТ свободу розпорядження 

своїми правами, проте не передбачають, аби вони були реалізовані. 

Згідно з п. 1 ст. 6 Угоди про сільське господарство, зобов’язання 

кожного Члена СОТ щодо зменшення внутрішньої підтримки, які містяться в 

частині ІV його розкладу, застосовуються до всіх заходів внутрішньої 

підтримки на користь виробників сільськогосподарської продукції за 

винятком внутрішніх заходів, які не підлягають зменшенню за критеріями, 

викладеними в цій статті та Додатку до цієї Угоди. Причому ці зобов’язання 

виражені через загальний сукупний вимір підтримки й «річні та остаточні 

рівні зв’язаних зобов’язань». 

Відповідно до ст. 8 Угоди про сільське господарство, кожен член СОТ 

зобов’язується не надавати експортних субсидій, окрім випадків, коли вони 

відповідають цій Угоді та зобов’язанням, які передбачені в розкладі члена 

СОТ. Водночас згідно з п. 1 ст. 10 цієї Угоди, експортні субсидії, не названі у 

параграфі 1 ст. 9, не повинні застосовуватись у такій формі, у якій вони 

призводять або можуть призвести до уникнення виконання зобов’язань щодо 

експортних субсидій, а також забороняється використовувати некомерційні 

операції для уникнення таких зобов’язань. 
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Крізь призму зобов’язальних, заборонних, уповноважу вальних та інших 

норм в Угоді закріплено норми, які встановлюють для членів СОТ правила 

введення заборон та обмежень на експорт, що безпосередньо впливають на 

правове регулювання виробництва й реалізації сільськогосподарської 

продукції та доступу до аграрних ринків. Так, наприклад, згідно зі ст. 10 цієї 

Угоди, у випадках, коли член СОТ установлює будь яку нову заборону або 

обмеження на експорт продуктів харчування відповідно до параграфа 2 (а) 

статті ХІ ГААТ 1994, такий член повинен дотримуватися певних положень: 

а) член СОТ повинен врахувати наслідки такої заборони або обмеження для 

продовольчої безпеки імпортуючих членів СОТ; б) перед уведенням будь-

якої заборони або обмеження на експорт Член СОТ повинен якомога завчасно 

надати Комітетові із сільського господарства письмове повідомлення, яке 

повинно включати інформацію про характер і тривалість такого заходу, а 

також на вимогу будь-якого іншого члена СОТ, що має суттєвий інтерес як 

імпортер, провести консультації з ним із приводу будь-якого питання, що 

стосується зазначеного заходу. 

Закріплені в Угоді зобов’язальні, заборонні, уповноважувальні норми за 

способом правого регулювання суспільних відносин можуть бути поділені на 

імперативні, які містять категоричні приписи учасникам СОТ, а також 

диспозитивні правила поведінки учасників СОТ. Аналіз змісту основного 

тексту Угоди, а також змісту Додатків до неї підтверджує, що більшість норм 

цього документа СОТ містить імперативні положення, спрямовані на регулювання 

торгових, а також неторгових відносин, що виникають у здійсненні права на 

доступ членів до аграрних ринків у зв’язку з наданням внутрішньодержавної 

підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, проведенням структурної 

перебудови сільського господарства, забезпеченням продовольством, охороною 

навколишнього середовища тощо. 

Наявність в Угоді норм переважно публічного характеру пояснюється, 

на нашу думку, тим, що за своїм призначенням СОТ створювалася для 

розв’язання глобальних проблем насамперед у сфері торгівлі товарами між 
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державами-членами ООН як суб’єктами міжнародного публічного права, які 

взяли на себе зобов’язання реформувати світову торгівлю, а також сільське 

господарство відповідно до викликів ХХІ ст. 

За структурою й змістом імперативні норми, хоч і мають різні 

формулювання, проте за своєю суттю вони спрямовують поведінку учасників 

СОТ діяти саме так, як передбачено тією чи іншою статтею Угоди. Так, 

наприклад, ст. 2 Угоди передбачено, що вона поширюється на товари, вказані 

в Додатку 1 до цієї Угоди, яка надалі іменуються як сільськогосподарські 

товари. Це означає, що члени СОТ не можуть і не мають права самостійно 

встановлювати для себе перелік сільськогосподарських товарів або ж 

замінювати назви товарів іншими сільськогосподарськими товарами й тому 

зобов’язані виконувати імперативний припис цієї норми Угоди, яка, крім 

іншого, має загальний характер і поширюється однаково на всіх членів СОТ 

у зовнішніх торговельних відносинах, а також на внутрішньодержавні аграрні 

відносини у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, доступу до 

ринку, надання підтримки сільському господарству, структурної перебудови 

сільськогосподарського виробництва, продовольчої безпеки, використання та 

охорони сільськогосподарських земель тощо. Так само визначається поведінка 

учасників СОТ щодо доступу до ринку в частині заборони експортних 

субсидій, кількісних обмежень імпорту, вибіркового ліцензування імпорту, 

добровільного обмеження експорту, зменшення внутрішньодержавної 

підтримки, спеціальних захисних заходів, проведення розрахунків сукупного 

виміру підтримки, санітарних і фітосанітарних заходів тощо. 

Порівняно з імперативними нормами, кількість диспозитивних норм в 

Угоді про сільське господарство СОТ є значно меншою й вони закріплені 

переважно в Додатках до цієї Угоди та надають членам СОТ можливість 

вибору своєї поведінки щодо реалізації закріплених в Угоді принципів, прав, 

обов’язків, зобов’язань, які спрямовані на регулювання переважно неторгових 

відносин у сфері державної підтримки соціального розвитку села, забезпечення 
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продовольством, використання сільськогосподарських угідь, охорони 

навколишнього природного середовища тощо. 

Розглянуті вище норми Угоди про сільське господарство умовно можна 

поділити на норми матеріальні, які закріплюють права, обов’язки учасників 

СОТ, обмеження й заборони в реалізації членами СОТ прав і виконанні ними 

обов’язків, визначають правове становище СОТ, правовий режим майна цієї 

організації, а також на процесуальні, які регламентують порядок надання 

підтримки сільському господарству, врегулювання суперечок між членами 

СОТ та інші організаційно-правові питання діяльності цієї міжнародної 

організації у сфері торгівлі, а також в інших сферах людського життя. 

Проведена класифікація й науковий аналіз норм Угоди про сільське 

господарство показує, що за наявності в цьому міжнародно-правовому 

документі різних за структурою, змістом, техніко-юридичним побудовою, 

викладом змісту та іншими особливостями норм, які регулюють правила 

поведінки членів СОТ та інших суб’єктів аграрних правовідносин, реалізація 

правових норм цієї та інших Угод СОТ не може обмежуватися лише 

гармонізацією як основною формою втілення в життя таких норм у механізмі 

правового регулювання аграрних відносин. Очевидно, що тут має бути дещо 

інша юридична модель реалізації норм Угоди про сільське господарство, яка 

повинна ґрунтуватися на Конституції України щодо місця міжнародних 

договорів у системі національного законодавства, а також інших законів з 

питань міжнародних договорів. 

Як уже зазначалось у цій роботі, у Конституції України не визначені 

форми, способи реалізації міжнародних договорів як частини національного 

законодавства. Водночас у Законі України «Про міжнародні договори» від 29 

червня 2004 р. закріплені положення, якими визначаються правові форми 

реалізації міжнародних договорів, що визнаються частиною національного 

законодавства і є обов’язковими для всіх суб’єктів суспільних відносин. 

Зокрема, у третьому розділі цього Закону такими формами визначено 

дотримання й виконання міжнародних договорів.  
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Відповідно до ст. 15 цього Закону, чинні міжнародні договори підлягають 

сумлінному дотриманню відповідно до норм міжнародного права. Це означає, 

що держава Україна як суб’єкт міжнародного публічного права повинна 

утримуватися від вчинення будь-яких дій чи бездіяльності, які не 

узгоджуються з положеннями міжнародної угоди або ж заборонені тією чи 

іншою Угодою, порушують закріплені в ній права інших учасників такої 

угоди. Водночас за цим Законом згідно з принципом сумлінного дотримання 

міжнародних договорів України виступає за те, щоб і інші сторони 

міжнародних договорів України неухильно виконували свої зобов’язання за 

цими договорами. 

Законом України передбачено, що реалізація міжнародних угод може 

відбуватися не стільки в пасивній поведінці держави з дотримання положень 

міжнародних угод, а й в активній поведінці уповноважених суб’єктів щодо 

втілення в практику правового регулювання суспільних відносин принципів і 

норм міжнародних угод, згода на обов’язковість яким надається як складовим 

елементам національного законодавства. Причому така поведінка держави 

спрямована на реалізацію зобов’язальних норм угоди, а також на виконання 

взятих зобов’язань. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про міжнародні 

договори» центральні органи виконавчої влади забезпечують дотримання й 

виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України, стежать за 

здійсненням прав, які випливають із таких договорів для України. 

У цьому зв’язку в ст. 26 Віденської конвенція про право міжнародних 

договорів від 23 травня 1969 р. 41 передбачено, що кожен чинний договір є 

обов’язковим для його учасників і повинен добросовісно виконуватися (Pacta 

sunt servanda). При цьому учасник міжнародної угоди не може посилатися на 

положення свого внутрішнього права як на виправдання на невиконання ним 

договору. Водночас згідно з п.1 ст. 31 цієї Конвенції, договір повинен 

тлумачитися добросовісно відповідно до звичайного значення, яке потрібно 

надавати термінам договору в їхньому контексті, а також у світлі об’єкта та 

цілей договору. Поряд із контекстом ураховують усяку подальшу угоду між 
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учасниками щодо тлумачення договору або застосування його положень; 

подальшу практику застосування договору, що встановлює угоду учасників 

щодо його тлумачення; будь-які відповідні норми міжнародного права, які 

застосовуються у відносинах між учасниками (п. 3 ст. 31). Як бачимо, 

Віденська конвенція про право міжнародних договорів передбачає, що в разі 

визнання міжнародної угоди частиною національного законодавства, разом із 

нормами цих угод можуть використовуватись і практика його застосування й 

тлумачення. 

Дотримання та виконання міжнародних договорів – форми реалізації 

норм цих документів у відносинах з іншими учасниками таких угод. Водночас 

визнання міжнародних угод частиною національного законодавства означає, 

що в межах території України такі міжнародні угоди, які ратифіковані Законом, 

реалізуються так само, як і інші Закони в тій чи іншій сфері суспільних 

відносин, якщо інше не передбачено цими угодами або Законами України. 

Сказане підтверджується положеннями ст. 19 Закону України «Про міжнародні 

договори», відповідно до якого міжнародні договори України, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства й застосовуються в порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства. 

Отже, використовуючи буквальне та логічне тлумачення норм цього 

Закону, можна стверджувати, що, по-перше, оскільки норми національного 

законодавства спрямовані на регулювання внутрішньодержавних суспільних 

відносин, то норми міжнародних угод як частини національного законодавства 

також поширюються на регулювання суспільних відносин у межах території 

України; по-друге, цей закон визначає межі можливої й допустимої поведінки 

органів державної влади щодо забезпечення взаємодії та співвідношення 

міжнародних договорів як частини національного законодавства з іншими 

законодавчими та підзаконними актами в тій чи іншій сфері суспільних 

відносин за допомогою застосування норм міжнародних угод у механізмі 

правового регулювання аграрних відносин. 
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У теоретичному плані застосування норм таких міжнародних угод у 

системі аграрного законодавства України можна розглядати крізь призму 

організаційно-правової діяльності уповноважених органів державної влади, 

спрямованої на забезпечення дотримання й виконання міжнародних договорів за 

допомогою імплементації міжнародно-правових норм у систему, структуру, 

зміст національного законодавства з обов’язковим додержанням конституційних 

імперативів щодо верховенства права, законності, соціальної справедливості 

та інших основоположних засад правового регулювання суспільних відносин. 

В українській теорії аграрного права міжнародні договори, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною радою України, розглядають переважно в 

контексті джерел аграрного права як зовнішньої форми прояву правових 

норм, які регулюють аграрні відносини і повинні дотримуватись, виконуватись 

та застосовуватися так само, як і інші закони та нормативно-правові акти 92. 

При цьому у наукових джерелах з аграрного права залишаються недостатньо 

дослідженими проблеми імплементації Угоди про сільське господарство СОТ 

у систему аграрного законодавства України відповідно до Конституції 

України 91. Тому у доктрині аграрного права немає єдності щодо розуміння 

імплементації міжнародних угод в систему аграрного законодавства 89. 

У теорії міжнародного права по-різному визначають сутність імплементації 

норм міжнародного права в систему національного законодавства. Одні 

дослідники трактують це поняття як цілеспрямовану організаційно-правову 

діяльність держав, яка проводиться колективно, індивідуально або в межах 

міжнародних організацій з метою своєчасної, всебічної та повної реалізації 

прийнятих ними відповідно до міжнародного права зобов’язань 48. При 

цьому зазначається, що імплементація норм міжнародного права дуже часто 

неможлива без додаткових заходів правового характеру, які вживаються 

суб’єктами міжнародного права на міжнародному, національному рівнях або 

послідовно на тому й іншому 48. Розглядаючи імплементацію як одну з 

підготовчих стадій своєчасного впровадження в життя норм міжнародного 
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права, інші вчені вважають термін «імплементація» синонімом поняття 

«реалізація», тобто втілення в практичну діяльність держав та інших 

суб’єктів 463.  

У зв’язку  з підписанням і ратифікацією Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС у теорії міжнародного права пропонується розглядати 

імплементацію як одну з форм, поряд з адаптацією, стандартизацією, 

гармонізацією законодавства за допомогою створення порядку й процедур 

упровадження актів законодавства ЄС, а також транспонування, тлумачення, 

практики застосування, забезпечення дотримання та виконання норм права, 

які відповідають Європейському праву. Тому в нормативних актах, як 

зазначає Ю. Медведєв, поряд з імплементацією для позначення суміжних з 

нею понять і процесів, уживаються й інші терміни. Зокрема, в Угоді про 

асоціацію між Україною та ЄС, крім уже згаданої гармонізації (ст. 359, 404), 

згадуються адаптація (ст. 138), зближення (Преамбула, ст. 1, 59, 84, 337, 358, 

375, 405 і т. ін.), законодавче зближення (ст. 149, 152), регуляторне зближення 

(ст. 64, 114, 124, 133, 322), визнання міжнародних принципів і стандартів 

(ст. 291, 346, 378, 385), взаємне визнання правил (ст. 70, 83, 106, 140), 

транспозиція (ст. 56, 65, 96) тощо 158. 

За своїм функціональним призначенням імплементація передбачає 

наповнення системи, структури й змісту національного законодавства нормами 

міжнародної угоди для забезпечення оптимальної взаємодії та співвідношення 

норм таких угод із конституційними засадами, а також іншими законодавчими 

актами, аби запобігти появі таких негативних явищ, як колізії, прогалини та 

інших юридичних дефектів у правовому регулюванні аграрних відносин. Це 

означає, що коли вживається термін «імплементація», то йдеться про 

забезпечення взаємодії й співвідношення норм міжнародних договорів із 

Конституцією України та іншими законами й підзаконними актами щодо 

регулювання суспільних відносин у тій чи іншій сфері. Кінцевою метою 

імплементації міжнародних договорів у систему аграрного законодавства має 
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бути створення інституційних, правових, процесуальних та інших умов для 

забезпечення поступового переходу від диференційованого аграрного 

законодавства до його уніфікації в системно-структурному та змістовному 

значенні. 

Відтак з правової точки зору уніфікацію потрібно трактувати як процес 

створення системи єдиних норм права приведенням їх у відповідність між 

собою задля усунення розбіжностей між ними, забезпечення стабільності в 

механізмі правового регулювання подібних чи близьких суспільних 

відносин. 

Уніфікація аграрного законодавства – одна з істотних ознак, що розкриває 

його особливості в системі національного законодавства України. У сучасній 

теорії аграрного права України загальновизнаним уважається структуризація 

аграрного законодавства в системі джерел аграрного права на диференційоване 

й інтегроване або ж уніфіковане відповідно до об’єктів, суб’єктів, змісту 

аграрних правовідносин, які регулюються нормами тих чи інших законів або 

підзаконних актів 14. 

У наукових джерелах з аграрного права зазначається, що на початку 90-х 

років розпочався процес посилення диференціації в аграрному законодавстві 

з одночасним переходом до уніфікації правового регулювання аграрних 

відносин для забезпечення єдності аграрного законодавства в умовах проведення 

аграрної реформи на ринкових засадах, причому більшість норм аграрного 

законодавства міститься в комплексних нормативно-правових актах, спрямованих 

на уніфікацію правового регулювання окремих видів сільськогосподарської 

діяльності, яка не виключає необхідності диференційованого правового 

регулювання сільськогосподарської діяльності окремих суб’єктів аграрних 

відносин із використанням різних методів правового регулювання 91. 

У науковій аграрно-правовій літературі уніфікація характеризується 

крізь призму істотних ознак, які дать підставу розкрити її юридичну сутність 

в аграрному праві: створює сприятливі умови для зменшення обсягу 
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нормативного матеріалу й підвищення ефективності правозастосовної 

діяльності; являє собою процес створення, об’єднання та інтеграції норм 

аграрного права в одному акті аграрного законодавства для найбільш 

повного й детального правового регулювання аграрних відносин; дає змогу 

охопити всю сукупність однорідних аграрних правовідносин; уникнути 

колізій і двозначного тлумачення норм аграрного права; уникнути правових 

прогалин у регулюванні аграрних відносин; зменшити кількість аграрних 

нормативно-правових актів; дає змогу забезпечити ефективне функціонування 

системи товарно-грошових відносин на селі й нових аграрних структур у 

сфері агробізнесу, створити та повною мірою використати правовий 

інструментарій для формування й розвитку вільного підприємництва, 

усебічного захисту прав сільськогосподарських підприємств 57. 

Погоджуючись із таким розумінням уніфікації аграрного законодавства, 

потрібно лише додати, що в контексті цього дослідження уніфікацію аграрного 

законодавства з міжнародними договорами як частиною національного 

законодавства маємо розглядати як черговий етап у розвитку аграрного 

законодавства в сучасних умовах глобалізації та міжнародної інтеграції 

світових економічних, суспільних, державно-правових й інших явищ. Крім 

того, уніфікація аграрного законодавства дає змогу розробляти стандарти та 

запроваджувати їх у практику правового регулювання аграрних відносин, 

особливо у сфері виробництва якісної сільськогосподарської продукції, 

забезпечення продовольчої безпеки, збереження навколишнього природного 

середовища тощо. Головні методи уніфікації законодавства – систематизація 

законодавства, імплементація норм міжнародного права в національне 

законодавство, адаптація норм національного законодавства з вимогами 

міжнародного права й т. ін. 503. 

Реалізація Угоди про сільське господарство СОТ як міжнародного 

договору повинна відбуватися за допомогою способів імплементації. У 

вітчизняній правовій науці наголошено, що в міжнародному праві відсутня 
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чітка правова регламентація способів, застосовуючи які, держави повинні 

виконувати взяті на себе зобов’язання за міжнародними договорами 158. 

При цьому способи імплементації визначаються крізь призму специфічного 

напряму діяльності уповноважених органів державної влади, що здійснюються 

для реалізації міжнародного-правових норм 158. Очевидно, що таке 

визначення способів імплементації не зовсім точно відтворює етимологічне 

значення терміна «спосіб» як певної дії, прийому, системи прийомів, що дає 

можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось 447 і не розкриває 

юридичної сутності цього поняття. На нашу думку, у правовому розумінні 

способи імплементації потрібно розглядати, насамперед, як техніко-

юридичні, які можуть бути використані уповноваженими органами державної 

влади в процесі втілення норм міжнародних договорів у систему аграрного 

законодавства. Серед таких можливих прийомів імплементації міжнародних 

договорів у систему національного законодавства як українські,так і зарубіжні 

вчені в галузі міжнародного права називають відсилання, рецепцію чи 

адаптацію, трансформацію, інкорпорацію 114. 

З огляду на проведену вище класифікацію норм Угоди про сільське 

господарство СОТ можна стверджувати, що способи імплементації можуть 

бути використані для втілення в систему аграрного законодавства нормативних 

приписів цієї Угоди. Так, наприклад, немає ніякої потреби відтворювати в 

інших законах визначення термінів, які зроблені в Угоді, як-от «сукупний 

вимір підтримки», «базовий сільськогосподарський товар», «бюджетні 

витрати», «еквівалентний вимір підтримки», «експортні субсидії», «період 

виконання зобов’язань», «поступки щодо доступу до ринку» та ін., а також 

імперативні зобов’язальні норми, які мають дотримуватися, виконуватися чи 

бути застосованими для регулювання як торгових, так і неторгових відносин 

у сфері сільського господарства, соціального розвитку сільських територій. 

Для таких норм Угоди в разі прийняття того чи іншого закону достатньо 
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застосувати спосіб відсилання на норми тієї або іншої статті Угоди чи пункти 

Додатків до неї або ж розкладу зобов’язань, а відтак застосування норми 

національного закону відбуватиметься за допомогою безпосереднього звернення 

до тексту Угоди про сільське господарство СОТ. 

Використання рецепції або адаптації як способів імплементації норм 

Угоди про сільське господарство СОТ передбачає запозичення нормативних 

положень цієї та поєднаних із нею інших Угод СОТ й адекватне або ж із 

тими чи іншими модифікаціями відтворення в національних законах норм 

міжнародних угод. Такі способи можуть бути застосовані до розробки 

законодавчих актів із питань забезпечення справедливого, рівноправного, 

конкретного доступу до аграрних ринків, внутрішньої державної підтримки 

сільського господарства й інших питань торгових і неторгових відносин, на 

які поширюється дія Угоди про сільське господарство СОТ. 

Трансформація Угоди про сільське господарство СОТ як спосіб імплементації 

цього міжнародно-правового акта стала можливою після ратифікації Угоди 

про утворення СОТ та приєднання України до цієї та інших багатосторонніх 

Угод і передбачає видання національних законів та інших нормативних актів 

і внесення змін та доповнень до національного законодавства з урахування 

вимог названих вище міжнародних Угод. 

Порівняно з трансформацією, інкорпорація передбачає точне відтворення 

норм Угоди про сільське господарство СОТ в аграрних законах без будь-яких 

змін їхніх структури й змісту, оскільки за Конституцією України (ч.1 ст.9) в 

Україні визнано пріоритет норм міжнародного права, порівняно з нормами 

національного законодавства, тому норми названої вище Угоди мають 

міжнародно-правовий статус і водночас їхньому змісту надано статусу норм 

українського аграрного закону, що за Законом України «Про міжнародні 

договори» має застосовуватися нарівні з іншими законами, якщо інше не 

передбачено міжнародно-правовими угодами чи Конституцією України. 

Згідно п. 2 ст. 19 названого Закону, якщо міжнародним договором, який 
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набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, 

що передбачені у відповідному акті законодавства України, то 

застосовуються правила міжнародного договору. Це означає, що в разі 

відсутності в українських законах чи підзаконних актах тих чи інших 

положень, які закріплені в нормах Угоди про сільське господарство СОТ, 

останні безпосередньо мають бути застосовані для врегулювання аграрних 

відносин, оскільки в таких випадках виникають прогалини, суперечки, 

колізії, які мають вирішуватися відповідно до Конституції України та 

загальновизнаних доктринальних підходів до подолання колізій в аграрному, 

земельному, екологічному законодавстві й усунення інших його недоліків 

166. Якщо ж міжнародна угода не узгоджується з Основним законом держави, 

то, відповідно до ч. 2 ст. 9 Конституції України, укладення міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення 

відповідних змін до Конституції України. У такому випадку внесення змін до 

Конституції України можна розглядати як особливий спосіб імплементації 

норм міжнародно-правових договорів у національне законодавство України. 

Розглянуті вище способи імплементації міжнародно-правових норм у 

національне аграрне законодавство можуть бути ефективно використані за 

умови, якщо в державі буде налагоджено інституційно-функціональний 

механізм реалізації міжнародних угод на міжнародному й національному 

рівнях. Аналіз змісту Угод про сільське господарство СОТ свідчить, що створені 

відповідно до Угоди про заснування СОТ інституції наділено функціями та 

повноваженнями з розгляду питань, які безпосередньо стосуються імплементації 

нормативних вимог СОТ і взятих Україною зобов’язань у систему аграрного 

та іншого законодавства. Водночас на національному рівні вирішувати 

питання про обрання того чи іншого способу імплементації міжнародних 

договорів у національне законодавство повинні органи державної влади, які, 

за Конституцією України, Законом України «Про міжнародні договори», 

наділені функціями й повноваженнями забезпечувати втілення в життя норм і 
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принципів таких міжнародних угод, як частини національного законодавства 

України. 

Ефективність механізму реалізації норм міжнародних договорів як 

частини національного законодавства значною мірою залежить від того, як у 

чинному законодавстві визначатимуться юридичні гарантії реалізації норм 

міжнародного права у механізмі правового регулювання аграрних відносин. 

У чинному аграрному законодавстві України такі гарантії чітко не визначені. 

У теорії аграрного права питання щодо юридичних гарантій реалізації Угоди 

про сільське господарство СОТ не досліджувались. У цьому зв’язку потрібно 

зазначити, що оскільки за законом «Про міжнародні договори» норми 

міжнародних договорів, які визнані частиною національного законодавства, 

мають застосовуватися нарівні з іншими законодавчими актами, то на реалізацію 

цих норм повинні поширюватися конституційні гарантії реалізації прав і 

виконання обов’язків та правового регулювання аграрних відносин. 

 

Висновки до розділу 1 

 

На основі проведенного науково-теоретичного аналізу методологічних, 

наукових, законодавчих основ реалізації Угоди про сільське господарство та 

інших багатосторонніх угод СОТ можна стверджувати, що зі вступом України 

до СОТ для українського народу розпочалася нова історична епоха економічного, 

соціального розвитку в умовах функціонування ринкової економіки, розбудови 

держави й права, реалізації прав і свобод відповідно до міжнародно-правових 

принципів, норм, стандартів забезпечення сталого розвитку суспільства. 

Вивчення й аналіз змісту наукових джерел дає підставу стверджувати, 

що в контексті реалізації Угоди про сільське господарства та інших угод СОТ 

сформульовані представниками науки аграрного, земельного, екологічного 

права методологічні засади використання землі, майна, коштів, оподаткування, 

регулювання зайнятості, державного регулювання в сільському господарстві 

видаються науково обґрунтованими й можуть використовуватися як 
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фундаментальні засади формування нової системи аграрного, земельного та 

іншого законодавства, правового регулювання виробництва сільськогосподарської 

продукції, її обміну як сільськогосподарського товару на аграрних ринках 

членів СОТ. 

Водночас вступ України до СОТ зобов’язує органи державної влади 

вибудовувати аграрну політику, ураховуючи принципи та норми цієї 

міжнародної організації у сфері виробництва, переробки сільськогосподарської 

продукції й реалізації товарів на аграрних ринках держав-членів СОТ. 

Членство України в СОТ зобов’язує органи державної влади гармонізувати 

національне аграрне законодавство до норм, правил, імперативів, закріплених в 

Угоді про заснування СОТ та інших багатосторонніх угодах цієї міжнародної 

організації, а також виконувати взяті зобов’язання на нових концептуальних 

засадах, які визнаються державами-членами СОТ, закріплені в багатосторонніх 

Угодах і спрямовані на реформування світового сільського господарства та 

торгівлю сільськогосподарськими товарами створенням інституційно-правових 

й інших умов для оптимальної взаємодії протекціонізму та лібералізму в 

забезпеченні доступу до внутрішніх і зовнішніх аграрних ринків, внутрішньої 

підтримки вітчизняного виробника первинної сільськогосподарської продукції 

та торгівлі сільськогосподарськими товарами, соціального розвитку села, 

продовольчої безпеки, оптимізації структури сільськогосподарських угідь, 

створення сприятливих умов для зайнятості, збереження довкілля. 

Аналіз об’єктивних і суб’єктивних передумов вступу України до СОТ та 

взятих нею обов’язків і зобов’язань щодо реалізації Угоди про сільське 

господарство, дає підставу визначити основні тенденції у формуванні 

аграрного законодавства до й після вступу до СОТ. Перша тенденція 

охоплює період із 1994 по травень 2008 р. і полягає в тому, що система 

аграрного законодавства будувалася на утверджених стереотипах у 

суспільній свідомості щодо протекціонізму власного виробництва й 

недопущення імпортних сільськогосподарських товарів на внутрішній ринок, 

бюджетної підтримки виробництва такої продукції, державного регулювання 
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цін на ринку сільськогосподарської продукції та товарів, збереження державних 

сільськогосподарських підприємств, державної підтримки за рахунок бюджету 

особистих підсобних і селянських господарств. Друга тенденція полягає у 

виконанні Україною зобов’язань щодо трансформації шляхом і гармонізації, і 

імплементації норм чинного аграрного законодавства до норм та вимог 

Угоди про сільське господарство й інших багатосторонніх угод. Третя 

тенденція характеризується тим, що після набуття Україною членства в СОТ 

активізувалася робота органів державної влади щодо гармонізації аграрного 

законодавства до норм і вимог Угоди про сільське господарство й інших 

багатосторонніх угод СОТ.  

Гармонізація аграрного законодавства – один із ключових напрямів його 

трансформації відповідно до нових економічних, соціальних, екологічних й 

інших умов життєдіяльності суспільства, що підтверджується прийняттям та 

узгодженням з Угодою про сільське господарство СОТ законів і підзаконних 

актів із питань регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами.  

На сучасному етапі ще рано стверджувати, що українське аграрне 

законодавство повністю приведено у відповідність до вимог та правил СОТ, 

оскільки процес трансформації аграрного законодавства продовжується у 

зв’язку з узятими Україною-членом СОТ зобов’язаннями на наступні роки, а 

також з огляду на підписані у 2014 р. Угоду про асоціацію між Україною і 

Європейським Союзом та Угоду про поглиблену й всеосяжну зону вільної 

торгівлі між Україною та Європейським Союзом. 

Проведене дослідження юридичної природи Угоди про сільське 

господарство як нормативного регулятора аграрних відносин свідчить, що 

соціальна цінність цього документа розкривається в основоположних засадах, які 

сформульовані в преамбулі Угоди й виражають бажання та прагнення всіх 

учасників СОТ досягти взаєморозуміння та узгодженої поведінки як 

розвинутих держав, так і тих, які розвиваються, на ринкових і демократичних 

засадах у виробничій, торговельній, соціальній, екологічній та інших сферах 

щодо сільського господарства.  
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Науково-теоретичний аналіз юридичної природи Угоди про сільське 

господарство СОТ та поєднаних із нею інших багатосторонніх угод засвідчує, 

що за походженням ця Угода є нормативно-правовим документом, який 

складено й оформлено під час заснування СОТ державами, що стали членами 

цього об’єднання та домовилися закласти основу для початку реформування 

торгівлі в галузі сільського господарства з метою створення справедливої та 

ринково-орієнтованої системи торгівлі й вирішення узгоджень між державами, 

виконання завдань як у сфері міжнародної торгівлі, так і в неторговій сфері, 

як-от продовольча безпека, збереження навколишнього середовища, зайнятість, 

соціальний розвиток тощо. 

За своїм змістом, структурою, юридичною силою, функціональним 

призначенням Угода про сільське господарство СОТ має подвійний правовий 

статус у системі українського аграрного законодавства, а саме: як міжнародно-

правова угода, як частина національного законодавства, яка підлягає 

застосуванню нарівні з іншими законами й нормативними актами, а в разі 

виникнення колізії з національними законами має пріоритет над останніми в 

застосуванні. Тому розширення сфери дії цієї Угоди на внутрішньодержавні 

аграрні відносини безпосередньо впливає на систему, структуру та зміст 

аграрного законодавства, його кількісні і якісні характеристики, а також на 

усталені в теорії аграрного права концептуальні підходи до систематизації 

аграрного законодавства, його адаптації до законодавства ЄС.  

Здійснювана в Україні гармонізація аграрного законодавства відповідно 

до СОТ, а також його адаптація до законодавства ЄС повинні бути спрямовані 

на уніфікацію правового регулювання суспільних відносин у сфері доступу 

до ринку, внутрішньодержавної підтримки, експортної конкуренції, застосування 

санітарних і фітосанітарних заходів, забезпечення продовольчої безпеки, 

охорони навколишнього середовища й тому можуть бути покладені в основу 

систематизації аграрного законодавства за допомогою його інкорпорації з 

наступною кодифікацією. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД 

СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ У СФЕРІ ДОСТУПУ  

ДО РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ  

В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ 

 

2.1. Аграрно-правова природа доступу до ринків сільськогосподарських 

товарів у контексті Угоди про сільське господарство та інших 

багатосторонніх угод СОТ 

 

Відповідно до положень преамбули Угоди про сільське господарство 

СОТ, країни-члени СОТ узяли на себе зобов’язання забезпечити доступ до 

ринку. Оскільки в цій Угоді передбачено сприяння доступу до ринку державам, 

що розвиваються, то очевидна актуальність дослідження юридичної природи 

цього поняття для України як країни з ринковою економікою, яку в рамках 

СОТ віднесено до тих держав, які розвиваються. 

Доступ до ринку – складне економічне й правове явище, що функціонує 

на основі дії об’єктивного закону філософії єдності й боротьби суперечностей, а 

саме національного протекціонізму та лібералізму внутрішньої й зовнішньої 

торгівлі сільськогосподарськими товарами. Саме тому законодавче забезпечення 

доступу до аграрного ринку в Україні повинно спрямовуватися на правове 

регулювання суспільних відносин у сфері виробництва сільськогосподарської 

продукції та обміну сільськогосподарських товарів способами, які б створювали 

умови для оптимальної взаємодії протекціонізму й лібералізму в доступі до 

ринку сільськогосподарських товарів вітчизняного та іноземного виробництва. 

У національному аграрному законодавстві не розкривається правова 

природа доступу до ринку. У нормах законів та підзаконних актів 

використовуються й визначаються інші поняття та категорії, які стосуються 

торгівлі сільськогосподарськими товарами, а саме: «аграрний ринок», «ринок 
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сільськогосподарської продукції», «біржовий ринок», «ринок зерна», «оптовий 

ринок сільськогосподарської продукції» тощо. 

Зокрема, у ст. 2 Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» аграрний ринок визначено як сукупність правовідносин, 

пов’язаних з укладенням і виконанням цивільно-правових договорів щодо 

сільськогосподарської продукції 271. Поняття організованого аграрного 

ринку – це сукупність правовідносин, пов’язаних з укладенням та виконанням 

цивільно-правових договорів, предметом яких є сільськогосподарська 

продукція, за стандартизованими умовами та реквізитами біржових договорів 

(контрактів) і правилами аграрної біржі 271. 

Із погляду теорії аграрного права закріплені в цьому законі визначення 

аграрного ринку крізь призму правовідносин загалом відтворюють юридичну 

сутність цієї категорії. Проте не можна повністю погодитись із тим, що в 

законі ці правовідносини поєднуються лише з укладенням цивільно-правових 

угод. Тому в науці аграрного права зроблено спроби дещо по-іншому 

розглядати аграрний ринок як правову категорію. 

Так, наприклад, Л. О. Бондар пропонує визначати цю категорію крізь 

призму її складників, структури 25. Під інфраструктурою ринку пропонується 

мати на увазі ті інституції й засоби, які забезпечують виробництво та 

реалізацію сільськогосподарської продукції. Інфраструктура аграрного ринку 

передбачає наявність інституцій, що забезпечують постачання сільськогосподарських 

товаровиробників необхідними для виробництва ресурсами: насіннєвим і 

садівним матеріалом, племінними тваринами, технікою та паливно-

мастильними матеріалами, засобами захисту рослин і тварин, надають 

маркетингові та консультаційні послуги, забезпечують кредитування й 

страхування сільськогосподарського виробництва, його юридичне 

обслуговування, бухгалтерський облік та аудит, сертифікацію й експертизи, 

переробку сільськогосподарської продукції, меліоративні, транспортні, складські, 

охоронні, технічні та інші послуги, необхідні для здійснення сільськогосподарського 
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виробництва. Інфраструктура аграрного ринку включає також інституції, які 

забезпечують реалізацію виробленої продукції, її маркетинг та рекламу 25. 

На думу В. І. Семчика, аграрний ринок повинен розглядатися як сфера 

товарного обміну, що (у межах, урегульованих законодавством про аграрні 

ринки) здійснюється між продавцями й покупцями, якими виступають юридичні 

та фізичні особи, територіальні громади й держава у формі товарообміну, що 

виникає на підставі попиту та пропозиції за результатами аграрного 

товаровиробництва у встановлених місцях і формах за допомогою укладання 

й виконання договорів купівлі-продажу, інших цивільно-правових правочинів на 

добровільно узгоджених умовах і цінах та волевиявлення продавців і 

покупців 437. 

Своє бачення аграрного ринку як юридичної категорії розкриває 

В. М. Єрмоленко, пропонуючи розглядати це поняття крізь призму його 

структури, яка складається з біржового ринку сільськогосподарської продукції, 

оптових й оптово-роздрібних ринків сільськогосподарської продукції, 

аукціонів, фірмових магазинів сільськогосподарських підприємств, 

сільськогосподарських виставок та ярмарків тощо. При цьому допоміжними 

елементами інфраструктури аграрного ринку виступають транспорт, складське 

господарство, зв’язок, системи цінового моніторингу, стандартизації, 

сертифікації, страхування тощо 98. 

Розкриваючи юридичну природу доступу до аграрного ринку, потрібно 

зазначити, що поняття «аграрний ринок» включає ринкову інфраструктуру, 

до якої в Україні належать аграрний фонд, оптові ринки сільськогосподарської 

продукції, аграрні біржі, агроторгові доми, державне підприємство «Зернова 

компанія України» та інші складники. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» 271, постановою «Про Аграрний фонд» 226 від 

06.07.2005 р. № 543 Кабінет Міністрів України створив Аграрний фонд, 

який є державною спеціалізованою бюджетною установою, уповноваженою 

реалізувати цінову політику в агропромисловому секторі економіки. Фонд 
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належить до сфери управління Мінагрополітики, є підзвітним і підконтрольним 

йому. 

Значення Аграрного фонду в реалізації заходів сучасної державної 

аграрної політики підкреслюється його завданнями: самостійно приймати 

рішення про здійснення фінансових чи товарних інтервенцій, виступати в 

установленому законодавством порядку замовником під час закупівлі товарів 

(робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету; продавати або 

купувати на Аграрній біржі (до її створення – на акредитованих товарних 

біржах) об’єкти державного цінового регулювання з або до державного 

інтервенційного фонду, а також для потреб державного інтервенційного 

фонду та продаж об’єктів державного цінового регулювання, які були 

конфісковані або підлягають продажу відповідно до закону; здійснювати на 

організованому аграрному ринку товарні інтервенції за допомогою продажу 

(поставки) окремих об’єктів державного цінового регулювання на умовах 

споту або форварду для встановлення ціни рівноваги (фіксингу) у розмірі не 

більше максимальної інтервенційної ціни; здійснювати на організованому 

аграрному ринку фінансові інтервенції купівлею окремих об’єктів державного 

цінового регулювання на умовах споту або форварду задля встановлення 

ціни рівноваги (фіксингу) у розмірі не менше мінімальної інтервенційної 

ціни; здійснювати відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням комплексу 

заходів щодо зберігання, перевезення та переробки об’єктів державного 

цінового регулювання в межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів 

України тощо. Отже, з аналізу вказаного законодавчого акта випливає, що 

основним завданням Аграрного фонду є реалізація цінової політики в 

аграрній сфері. 

Крім згаданого Аграрного фонду як бюджетної установи, в Україні, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення публічного 

акціонерного товариства «Аграрний фонд» від 22.04.2013 р. 3641 226, 

засновано ще один Аграрний фонд в організаційно-правовій формі публічного 

акціонерного товариства, статутний фонд якого сформований за рахунок 
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бюджетних коштів і в якому Міністерство аграрної політики та продовольства 

України здійснює управління корпоративними правами від імені держави. 

Отже, в Україні функціонує два Аграрні фонди, правове становище й 

функціональне призначення яких різне, оскільки новостворений Аграрний 

фонд фактично вважається повноцінним сільськогосподарським 

товаровиробником, мета діяльності якого полягає у створенні сприятливих 

умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку 

сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського 

товаровиробника, а також одержання прибутку від провадження господарської 

діяльності відповідно до законодавства. До основних завдань цього товариства 

належать вирощування зернових культур (крім рису), бобових і насіння 

олійних культур; оптова та роздрібна торгівля харчовими продуктами; оптова 

торгівля мінеральними добривами й промисловими товарами; надання різних 

послуг сільськогосподарським товаровиробникам тощо. При цьому публічне 

акціонерне товариство не наділено повноваженнями здійснювати цінову 

політику на організованому ринку сільськогосподарської продукції. 

У структурі суб’єктів аграрного ринку в чинному законодавстві й теорії 

аграрного права вирізняють оптові ринки, правове становище яких визначено 

Законом України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» 355, 

за котрим оптовий ринок сільськогосподарської продукції визначається як 

юридична особа, предмет діяльності якої – надання послуг, що забезпечують 

здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і якій в 

установленому Законом порядку надано статус оптового ринку 

сільськогосподарської продукції. 

При цьому під оптовою торгівлею сільськогосподарською продукцією, 

що є основним предметом діяльності оптових ринків сільськогосподарської 

продукції, на думку М. Ю. Покальчук, розуміємо діяльність із купівлі-

продажу сільськогосподарської продукції партіями для наступного її продажу 

кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого та 
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іншого використання, а також допоміжна діяльність, що забезпечує таку 

купівлю-продаж наданням пов’язаних із нею послуг 208. 

У теорії аграрного права пропонують й інші визначення оптового ринку 

сільськогосподарської продукції. Зокрема, О. М. Батигіна трактує юридичну 

сутність цього поняття як сукупність суспільних відносин, які регулюються 

нормами права (аграрного, цивільного й ін.), що забезпечують перехід 

сільськогосподарської продукції від одного учасника ринку до іншого, а 

також створюються правові передумови для набуття у власність та передачі її 

в установлених організаційних структурах такого ринку за ціною, яка формується 

під впливом попиту й пропозиції 20. 

У структурі організованого аграрного ринку України в законодавстві та 

теорії аграрного права вирізняється біржовий сільськогосподарський ринок. 

Це поняття визначається в Постанові Кабінету Міністрів України «Про 

прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку» від                

7 листопада 1995 р. як взаємопов’язана система державних, біржових й інших 

структур сільськогосподарського ринку згідно зі схемою 376. У Постанові 

Уряду також зазначено, що діяльність біржового сільськогосподарського 

ринку передбачає взаємозв’язок бірж, які діють в аграрній сфері, інформаційний 

обмін і координацію торгів у режимі реального часу з урахуванням 

регіональних особливостей та спеціалізації сільськогосподарського виробництва; 

створення гарантійного товарного й фінансового механізму заінтересованості 

учасників біржового сільськогосподарського ринку безпосередньо в 

сільськогосподарських районах згідно з правилами, які визначають агроторгові 

доми 376. 

Аналіз національного аграрного законодавства свідчить, що в Україні створено 

нормативно-правову базу функціонування біржового сільськогосподарського 

ринку, основні елементи якого дають змогу забезпечувати реалізацію Угоди 

про сільське господарство СОТ в Україні в частині торгівлі сільськогосподарськими 

товарами як на внутрішньому аграрному ринку України, так і зовнішньому 

ринку в державах-членах СОТ 333. 
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У світовій практиці вважається, що біржа – найбільш досконалий 

механізм регулювання ринку, біржа – це установа, де регулярно функціонує 

оптовий ринок і здійснюється купівля-продаж на основі співвідношення 

попиту й пропозиції стандартизованих товарів (товарна біржа), цінних паперів 

(фондова біржа), іноземної валюти (валютна біржа), інформацій (інформаційна 

біржа), науково-технічних розробок (біржа інтелектуальних ресурсів) 417.  

У теорії аграрного права поняття «аграрна біржа» визначено як 

непідприємницьке товариство, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які 

виконують виробничу й посередницьку діяльність, та створює умови для 

укладення біржових договорів щодо сільськогосподарської продукції, продуктів 

її переробки та товарів, що забезпечують аграрне товаровиробництво, товарних 

деривативів, базовими активами яких є сільськогосподарська продукція 197.  

Отже, розкриваючи поняття, які поєднуються з аграрним ринком, можна 

стверджувати, що аграрна біржа є специфічним суб’єктом аграрних правовідносин, 

що функціонує на організованому аграрному ринку сільськогосподарських 

товарів відповідно до Закону «Про державну підтримку сільського господарства 

України» 271.  

У нормативних актах, прийнятих на виконання зазначеного Закону, 

термін «аграрна біржа» вживається виключно в розумінні біржі, засновником 

якої є Аграрний фонд України. Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

створення Аграрної біржі» від 26.12.2005 р. № 1285 395 затверджено Статут 

Аграрної біржі, відповідного до якого метою її створення було підвищення 

рівня продовольчої безпеки країни, надання біржових послуг суб’єктам 

господарювання з укладення біржових договорів (контрактів) щодо 

сільськогосподарської продукції, продажу товарних деривативів, базовим 

активом яких є сільськогосподарська продукція, іпотечних сертифікатів і 

закладних, а також проведення та/або організація розрахунково-клірингової 

діяльності 395. 

Порівняно з аграрними біржами, агроторгові доми – це допоміжна, 

більш ефективна форма надання невеликим сільськогосподарським підприємствам 
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послуг із реалізації сільськогосподарської продукції, оскільки на біржах 

торгівля здійснюється переважно великими партіями сільськогосподарської 

продукції 4. Метою створення агроторгових домів було посередництво між 

сільськогосподарським товаровиробником і біржею, що давало змогу дрібним 

сільськогосподарським товаровиробникам надійно збувати свій товар за 

гарантованими державою цінами. Тому вони розлядалися необхідним 

елементом для формування організованого прозорого аграрного ринку. 

Наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України 

та Української академії аграрних наук від 18.03.1996 р. затверджено Типове 

положення про міжрегіональний та районний агроторговий дім, на підставі 

якого в Україні створено значну кількість агроторгових домів у формі господарських 

товариств. Станом на сьогодні цей наказ утратив чинність відповідно до 

наказу Міністерства аграрної політики від 08.08.2008 р. № 411/69 237.  

В Україні агроторгові доми діють у формі обслуговуючих кооперативів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 

2003–2004 роки» від 12.12.2002 р. 311 № 1858 наказом Міністерства аграрної 

політики «Про затвердження примірних статутів сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу» від 26.06.2003 р. № 191 310 затверджено 

Примірний статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу-

агроторгового дому. Це дало поштовх для розвитку агроторгових домів як 

неприбуткових організацій. Наказом Міністерства аграрної політики України 

«Про підвищення ефективності функціонування агроторгових домів» від 

20.04.2005 р. № 163 367 затверджено Перелік рекомендованих заходів щодо 

підвищення ефективності функціонування агроторгових домів. 

При цьому потрібно зазначити, що в Україні функціонують два види 

агроторгових домів: як окремий суб’єкт господарювання та як структурний 

підрозділ суб’єкта господарювання. Так, агроторговий дім як окремий 

суб’єкт господарювання може бути підприємницьким і непідприємницьким. 
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Водночас агроторговий дім як структурний підрозділ суб’єкта господарювання 

може бути структурним підрозділом окремо взятого сільськогосподарського 

підприємства, постачальника ресурсів для села, торговельної фірми або 

товарної біржі 20.  

У структурі аграрного ринку за видами сільськогосподарських товарів 

особливе значення має ринок зерна, поняття якого закріплено в спеціальному 

Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні» 333 як системи 

товарно-грошових відносин, що виникають між його суб’єктами в процесі 

виробництва, зберігання, торгівлі та використання зерна на засадах вільної 

конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна й визначення цін, а 

також державного контролю за його якістю та зберіганням 333. 

Узагальнюючи наведені законодавчі й доктринальні визначення поняття 

щодо розуміння аграрного ринку, можемо стверджувати, що їх можливо 

використовувати для розкриття юридичної природи поняття «доступ до 

ринку» в аграрному праві в частині розуміння терміна «ринок». Проте в 

нормативних визначеннях названих вище термінів щодо аграрного ринку не 

розкрито поняття «доступ до ринку». 

В українській теорії аграрного права доступ до ринку не розглядають як 

правовий інститут, який би включав певну сукупність правових норм, 

спрямованих на регулювання відносин у сфері торгівлі сільськогосподарськими 

товарами в ринкових умовах. Це пояснюється, насамперед, тим, що у 

вітчизняній аграрно-правовій науці залишаються не дослідженими питання 

правової природи доступу до ринку як аграрно-правової категорії. 

З огляду на те, що Україна взяла на себе зобов’язання забезпечувати 

доступ до ринку, уважаємо за необхідне розкрити правову природу цього 

поняття, аби можна було забезпечувати однакове розуміння й застосування 

цього терміна під час розробки та прийняття законів, підзаконних актів і їх 

застосування в практиці регулювання аграрних відносин, а також запобігати 

виникненню колізій, суперечностей та інших недоліків у системі аграрного 

законодавства. 
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Отже, очевидно, що словосполучення «доступ до ринку» потрібно 

тлумачити як єдине поняття, яке повинно містити істотні ознаки доступу до 

ринку як правового явища у сфері сільського господарства, торгівлі 

сільськогосподарськими товарами, у здійсненні й захисті суб’єктивних прав 

сільськогосподарських товаровиробників, а також законних прав та національних 

інтересів держави як суб’єкта міжнародного права й члена СОТ. 

У преамбулі Угоди про сільське господарство СОТ доступ до ринку 

вживається як галузь або ж напрям реформування світового сільського 

господарства, при цьому не розкрито його правової сутності. 

Водночас, окрім преамбули, термін «доступ до ринку» вживається в 

інших нормах Угоди про сільське господарство СОТ. Зокрема, у статті 4, яка 

називається «Доступ до ринку», ідеться про поступки з доступу до ринку, які 

містяться в розкладах і стосуються зв’язування та зменшення тарифів, а 

також інших зобов’язань щодо доступу до ринку, як зазначено в розкладах до 

багатосторонніх Угод СОТ. Водночас цією статтею Угоди передбачено, що 

члени СОТ не вживатимуть будь-яких заходів, які вимагається перетворити 

на звичайні мита 333, або ж будуть удаватися до таких заходів, окрім 

випадків, коли інше передбачено в ст. 5 та Додатку 5 до Угоди про сільське 

господарство СОТ.  

Отже, в Угоді про сільське господарство поняття «доступ до ринку» 

розглянуто, по-перше, як галузь або ж сферу економічних відносин у сільському 

господарстві, у якій члени СОТ беруть на себе зобов’язання абезпечити 

реалізацію принципів цієї міжнародної організації щодо лібералізації 

торгівлі, скасування експортних субсидій, зменшення державної підтримки 

тощо; по-друге – як поступки або ж зобов’язання держави-члена СОТ щодо 

доступу до ринку. 

Як бачимо, єдиного трактування поняття «доступ до ринку» в Угоді про 

сільське господарство немає. Оскільки в нормі ст. 4 Угоди про сільське 

господарство йдеться про поступки до ринку, то в цій Угоді сформульовано 
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лише визначення поняття «поступки щодо доступу до ринку», під яким 

розуміємо всі зобов’язання щодо доступу до ринку, які беруть на себе 

держави-члени СОТ відповідно до цієї Угоди. Однак таке визначення не 

розкриває юридичну природу цього поняття як аграрно-правової категорії.  

В етимологічному значенні слово «ринок» визначаємо як сферу товарного 

обігу, пропозицію, платоспроможний попит на товари в масштабі світового 

господарства, країни або окремих її районів. При цьому світовий ринок – це 

сукупність національних ринків країн, пов’язаних між собою зовнішньою 

торгівлею 412. 

Слово «доступ» у словниках української мови трактується як 

можливість входити куди-небудь, відвідувати кого-, що-небудь, зустрічатися 

з ким-небудь, можливість користуватися, займатися чим-небудь, можливість 

проникнення, а слово «доступний» тлумачиться як такий, що підходить 

багатьом, усім, легкий для розуміння, дохідливий 412. Тобто термін 

«доступ» розкривається через поняття «можливості», під яким розуміємо 

наявність умов, із яких уявне, ідеальне, абстрактне стає реальністю. Такі 

умови можуть бути як об’єктивними, так і суб’єктивними, зокрема 

закріпленими нормативно як загальнообов’язкові вимоги до здійснення того 

чи іншого права або ж виконання обов’язків чи зобов’язань. 

Екстраполюючи наведені етимологічні значення поняття «ринок», 

«доступ», «можливості» на «доступ до ринку» в правову площину, 

простежуємо, що в правовому значенні доступ до ринку потрібно розглядати 

крізь призму закріплених у нормах чинного законодавства підстав та умов, за 

наявності яких об’єктивоване в нормах Конституції України й інших законах 

і міжнародних договорах право того чи іншого суб’єкта може бути 

реалізоване як право суб’єктивне.  

У Конституції України право на доступ до ринку не закріплюється як 

різновид прав людини й громадянина. Водночас реалізацію такого права 

гарантовано в ст. 42 Конституції України, у якій закріплено право кожного на 
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підприємницьку діяльність, що не заборонена законом, а також передбачено, 

що держава забезпечує захист конкуренції в підприємництві та тому не 

допускається зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне 

обмеження конкуренції й недобросовісна конкуренція. 

Наведені конституційні імперативи повністю узгоджуються із закріпленими 

в Угодах СОТ принципами міжнародної торгівлі сільськогосподарськими 

товарами, які також повинні застосовуватись у практиці правого регулювання 

внутрішньодержавних аграрних відносин, які виникають у зв’язку з виробництвом 

сільськогосподарської продукції та торгівлею сільськогосподарськими 

товарами на внутрішньому аграрному ринку України. 

Поняття доступу до ринку як аграрно-правової категорії не обмежено 

лише закріпленими в законодавстві умовами щодо виробництва 

сільськогосподарської продукції та її реалізації на внутрішньому ринку. 

Адже за Конституцією України підприємницька діяльність передбачає також 

для сільськогосподарських товаровиробників можливість вільного виконання, 

відповідно до закону, зовнішньоекономічної діяльності й реалізації 

сільськогосподарських товарів на зовнішніх аграрних ринках держав-членів 

СОТ. 

При цьому виконання зовнішньоекономічної діяльності 

сільськогосподарськими товаровиробниками передбачає додержання вимог 

СОТ щодо обмежень доступу до аграрних ринків держав – членів СОТ. 

Зокрема, закріплені в ч. 2 ст. 4 Угоди про сільське господарство СОТ 

положення передбачають можливість запровадження державою спеціальних 

захисних заходів тарифного та нетарифного регулювання, спрямованих на 

врегулювання суспільних відносин у сфері виробництва сільськогосподарської 

продукції, здійснення експорту й імпорту сільськогосподарських товарів. 

Зокрема, члени СОТ не вживатимуть будь-яких заходів, які вимагається 

перетворити на звичайні мита, або вдаватимуться до них, окрім тих випадків, 

коли інше передбачено в ст. 5 та Додатку 5 до Угоди про сільське господарство.  

Порядок застосування спеціальних захисних заходів тарифного й нетарифного 

регулювання, передбачених у ст. 5 Угоди про сільське господарство СОТ, 
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норми якої повинні застосовуватися безпосередньо до вирішення конкретних 

питань і розв’язання проблем доступу до ринку в поєднанні з іншими 

законами та підзаконними нормативними актами, які регулюють експортно-

імпортні операції із сільськогосподарськими товарами. При цьому в чинному 

законодавстві не проведено класифікацію мит, які можуть застосовуватися як 

спеціальні захисні заходи доступу до ринку. У теорії аграрного права ці 

питання не досліджено. Тому потрібно звернутися до наукових джерел з 

економічної й аграрної сфер. 

Отже, в економічній науці проведено класифікацію митних тарифів на 

види, які можуть застосовуватися законодавцем у державно-правовому 

регулюванні зовнішньоекономічної діяльності, включаючи й експорт 

сільськогосподарської продукції до країн-членів СОТ. Зокрема, за способом 

стягнення мито поділяється на адвалерне, яке обчислюється у відсотках до 

митної вартості товарів; і специфічне, що визначає фіксовану суму, яка 

стягується з одиниці виміру певного товару, і комбіноване, що утворене 

комбінацією перших двох видів мита. При цьому в разі підвищення ціни 

товару та митної вартості, із якої нараховується мито, адвалерні ставки дають 

більші надходження до бюджету, ніж специфічні 485. Водночас у разі 

зниження ціни товару ефективнішими є специфічні ставки. Комбіновані 

дають змогу дещо зменшити недоліки перших двох видів мита. Особливість 

застосування адвалерних ставок мита – необхідність визначення митної 

вартості товару, яка залежить від багатьох ринкових факторів, таких як курси 

валют, відсоткові ставки, наявність товарів субститутів тощо 83. 

За об’єктом обкладення в економічній науці мито поділяється на 

імпортне, експортне та транзитне. Це свідчить про наявність певних ставок 

мита на товари, які ввозять, вивозять або переміщують транзитом. Імпортні 

ставки підвищують вартість товарів не вітчизняного виробництва на 

внутрішньому ринку країни, що призводить до зменшення його кількості на 

національному ринку й дає змогу вітчизняному товаровиробникові ідентичних та 

однорідних товарів додатково виробляти їх для внутрішнього споживання. 
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Експортне мито – це не лише додаткові надходження до бюджету держави в 

разі експорту певних товарів, а й також стимулювання додаткової обробки 

експортованої продукції на національних виробничих потужностях й 

утворення вартісних бар’єрів для скорочення експорту товару конкретного 

виду 83. 

За характером дії нетарифні способи правового регулювання вчені-

економісти умовно поділяють на прямі та приховані, із яких перші зазвичай 

регулюються торговими договорами та міжнародними угодами, регламентовані 

нормами національних законодавств, що розроблені відповідно до міжнародних 

правил, мають загальнодоступний характер (оскільки публікуються в офіційних 

виданнях) і відповідний механізм застосування й тому характеризуються 

«прозорістю» (ембарго, квотування та контингентування, прикордонні збори, 

митні формальності та інші обмеження) 531. 

До другої групи належать заходи, зазвичай формально спрямовані не на 

обмеження торгівлі, а на досягнення певних економічних і соціальних 

завдань. Проте вони опосередковано можуть впливати на доступ іноземних 

товарів на національний ринок або їх споживання в країні. Це внутрішні 

економічні заходи, вплив на ціни товарів; податки, акцизні збори, відсоткові 

ставки кредитів, субсидії національним виробникам тощо, а також заходи 

адміністративного характеру; технічні стандарти та норми, вимоги до 

пакування, маркування, інформації про продукти, їх походження тощо 531. 

Секретаріатом ГААТ розроблено власну класифікацію нетарифних 

обмежень. Згідно з нею заходи нетарифного регулювання розподіляються на 

п’ять груп: заходи втручання держави в економіку, особливості митних й 

адміністративних процедур, стандарти та інші спеціальні вимоги до товарів, 

специфічні торговельні бар’єри, імпортні податки й збори. Наявність у 

міжнародній торговельній практиці значного переліку нетарифних обмежень 

різних видів зумовила потребу створення відповідних баз даних, що сприяли 

б виконанню завдань систематизації та класифікації нетарифних обмежень. 
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Таку роботу проводили різні міжнародні економічні організації (Генеральна 

угода з тарифів та торгівлі, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, 

Конференція ООН із торгівлі та розвитку, Міжнародна торгова палата, 

Світова організація торгівлі (СОТ)). Як результат, узагальнено міжнародний 

досвід застосування нетарифних обмежень, визначено основні тенденції й 

перспективи використання цих заходів, значно збагачено наукові знання. 

Проблема узагальнення та уніфікації полягає, по-перше, у тому, що в 

національних арсеналах способів державного регулювання економіки нетарифні 

обмеження займають дуже важливе місце й виконують значні господарські, 

соціальні та навіть політичні функції, щоб від них можна було відмовитися в 

короткі терміни, а по-друге, значна їх частина – так звані добровільні експортні 

обмеження – застосовуються поза рамками СОТ або в односторонньому 

порядку, або на основі двосторонніх домовленостей. Саме в цій останній 

формі обмежено експорт деяких українських товарів, передусім до країн ЄС, 

певних видів металопродукції та текстильних виробів. У результаті Уругвайського 

раунду торговельних переговорів прийнято рішення поставити під контроль 

ГААТ/СОТ і цю категорію обмежень 103.  

Дослідивши юридичну природу закріпленого в Угоді про сільське 

господарство СОТ поняття «доступ до ринку», можна зробити висновок про 

те, що в Угоді про сільське господарство СОТ поняття доступу до ринку, з 

погляду права, потрібно трактувати в широкому й вузькому значеннях. 

Зокрема, у широкому розумінні його можна визначити як врегульовані 

нормами Угоди про сільське господарство СОТ, а також Конституцією та 

законами України суспільні відносини, які виникають між сільськогосподарськими 

товаровиробниками й іншими суб’єктами у сфері виробництва 

сільськогосподарської продукції та торгівлі сільськогосподарськими 

товарами на внутрішньому й зовнішньому ринках відповідно до визнаних у 

міжнародному праві та закріплених у чинному законодавстві України 
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принципів міжнародної торгівлі й способів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

У вузькому значенні доступ до ринку можна розглядати крізь призму 

реалізації суб’єктивного права як законодавчо забезпечену міру можливої 

поведінки суб’єктів щодо торгівлі сільськогосподарськими товарами на 

внутрішньому та зовнішніх ринках. 

У контексті ст. 4 Угоди про сільське господарство СОТ доступ до ринку 

як юридичну категорію потрібно розглядати крізь призму взятих Україною 

зобов’язань щодо доступу до ринку, які зазначені в Розкладах, причому в 

цьому випадку йдеться про доступ до ринку як міжнародно-правової 

категорії, де суб’єктом виступає, передусім, держава, яка, будучи членом 

СОТ, взяла на себе відповідні зобов’язання щодо поступок у доступі до 

ринку сільськогосподарських товарів і послуг. 

  

2.2. Організаційно-правове забезпечення доступу до внутрішніх 

ринків сільськогосподарських товарів в Україні 

 

Розглянувши в попередньому підрозділі юридичну природу доступу 

сільськогосподарських товарів до аграрних ринків держав-членів СОТ як 

законодавчо забезпечену можливість сільськогосподарських товаровиробників 

держав-членів СОТ імпортувати й експортувати сільськогосподарські товари, 

вважаємо за доцільне розкрити організаційно-правове забезпечення реалізації 

права на доступ на аграрні ринки України сільськогосподарських товарів з 

інших держав-членів СОТ відповідно до Угоди про сільське господарство та 

інших багатосторонніх угод СОТ у сучасних умовах. 

У теорії аграрного права України висвітлено окремі питання реалізації 

сільськогосподарської продукції на внутрішньому й зовнішньому аграрних 

ринках відповідно до тих законів і підзаконних актів, які прийнято до вступу 

України до СОТ, у процесі вступу й після набуття нею членства в цій 
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Організації 221. При цьому вчені зосереджують свою увагу в основному на 

правових проблемах реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому 

ринку вітчизняними товаровиробниками, залишаючи поза увагою правові 

питання доступу до внутрішнього ринку імпортерів сільськогосподарських 

товарів, що не можна вважати виправданим з огляду на членство України в 

СОТ і взяті нею зобов’язання щодо забезпечення доступу сільськогосподарських 

товарів на аграрні ринки й забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 

та іноземних сільськогосподарських товаровиробників.  

В Україні, згідно із Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність», 

запроваджують такі правові режими для товарів, що імпортуються з держав-

членів Світової організації торгівлі, як національний режим, який означає, 

що стосовно імпортованих товарів походженням із держав-членів СОТ 

надається режим не менш сприятливий ніж для аналогічних товарів 

українського походження щодо податків, зборів, установлюваних законами 

та іншими нормативно-правовими актами правил і вимог до внутрішнього 

продажу, пропозиції до продажу, купівлі, транспортування, розподілу або 

використання товарів, а також правил внутрішнього кількісного регулювання, 

які встановлюють вимоги щодо змішування, переробки або використання 

товарів у певних кількостях чи пропорціях; режим найбільшого сприяння, що 

стосується мита, правил його справляння, правил і формальностей у зв’язку з 

імпортом й означає, що будь-яка перевага, сприяння, привілей чи імунітет, 

які надаються стосовно будь-якого товару, що походить із будь-якої держави, 

повинні негайно та безумовно надаватись аналогічному товару, який походить із 

території держав-членів СОТ або тих, із якими укладено двосторонні чи 

регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння 334. 

До створення Світової організації торгівлі й до вступу до неї України 

питання регулювання імпорту товарів здійснювалося нормами Угоди ГАТТ 47, 

яка передбачала, що торгівля сільськогосподарською продукцією регулюється 

звичайними тарифами, визначеними й обмеженими в списках поступок 
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членів. Проте існувало одне виключення в ст. ХІ: 2 (с) ГАТТ 53, яке 

допускало кількісні обмеження. На практиці ж застосовували нетарифні 

обмеження, правовою основою яких стали винятки, виключення та застереження, 

що передбачалися зазначеною статтею. Суттєвим недоліком ГАТТ 47 була 

невизначеність щодо добровільного обмеження експорту. Оскільки тарифи 

на велику кількість продуктів були невисокими, що зумовлювалося наявністю 

кількісних обмежень, то більшість сільськогосподарських тарифів не мала 

верхньої межі. Зрозуміло, що відсутність фіксації більшості тарифів, аж ніяк 

не сприяла полегшеному доступу на ринок сільськогосподарських товарів.  

Умови доступу сільськогосподарських товарів на аграрні ринки, 

зазначені в Угоді про сільське господарство СОТ 473, встановили більш 

чіткий і жорсткий порядок, а також вплинули на практику застосування 

заходів, що спотворюють торгівлю цими товарами, тому цю Угоду називають 

у різних джерелах переворотом у розвитку міжнародної торгівлі, яка істотно 

змінила історично сформований порядок світового товарообігу, що збільшив 

доступ до раніше закритих і захищених ринків 533. 

Відповідно до Угоди про сільське господарство СОТ, однією з ключових 

засад реформування світової торгівлі сільськогосподарськими товарами є 

лібералізація міжнародної й внутрішньодержавної торгівлі сільськогосподарськими 

товарами. У зв’язку з цим у названій та інших багатосторонніх Угодах СОТ 

нормативно закріплені положення, які регулюють питання експортно-

імпортних операцій щодо встановлення заборон чи обмежень, мит, податків, 

інших зборів, квот й інших аспектів тарифного та нетарифного регулювання 

стандартизації, сертифікації й установлення інших вимог стосовно відповідності 

товару певним нормам, якісним характеристикам тощо.  

Участь України в СОТ, а також у ЗВТ ЄС передбачає законодавчо 

забезпечену можливість вільного доступу сільськогосподарських товарів на 

аграрні ринки України з урахуванням особливостей, передбачених в Угоді 

про сільське господарство СОТ, в економічній частині Угоди про асоціацію 
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України з ЄС, законах та інших підзаконних актах України.  

Аналіз статистичних даних Державної фіскальної служби України дає 

підстави стверджувати, що імпорт аграрної продукції до України у 2013 р. 

скоротився на 7,4 % – до 8,2 млрд. дол., порівняно з 2012 р. Скорочення 

імпорту простежено протягом наступних років, зокрема у 2014 р. на 25 %, 

позитивна динаміка – 8 % (до 6,1 млрд. дол.), порівняно з 2013 р. У 2015 р. – 

на 45,5 %, порівняно з 2014 р. (3,3 млрд. дол.). Протилежну динаміку простежено 

за січень-квітень 2016 р. відносно аналогічного періоду 2015 р. Показник зріс 

на 12 % та склав близько 1,5 млрд. дол. США (+161 млн. дол. США). При 

цьому частка імпорту аграрної продукції в загальній структурі товарного 

імпорту збільшилась із 10 % у перші чотири місяці 2015 р. до 12 % уже цього 

року. Найбільше зріс імпорт рослинницької продукції (+71 млн. дол. США). 

Тваринницької продукції, олій і жирів теж завезли більше, відповідно, на        

48 млн дол. США та 27 млн. дол. США. Імпорт готових харчових продуктів 

підвищився на 15 млн. дол. США 67. 

Зменшення імпорту в Україну свідчить про те, що після вступу в СОТ у 

державі створюються передумови, які надають можливість українським 

товаровиробникам успішно конкурувати із зарубіжними виробниками 

сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку й водночас за 

рахунок цього збільшувати експортний потенціал на ринки держав-членів 

Світової організації торгівлі. 

З огляду на те, що Україна підписала Угоду з ЄС про Зону вільної 

торгівлі 472, закріплені в законодавстві принципи протекціонізму, 

поєднання економічних і соціальних цілей, поєднання індикативних і 

директивних форм державного регулювання, програмного регулювання щодо 

імпорту сільськогосподарської продукції створюють правові передумови для 

розширення імпорту сільськогосподарської продукції, що змушує вітчизняних 

сільськогосподарських товаровиробників підвищувати конкурентоспроможність 

своїх сільськогосподарських товарів на внутрішніх аграрних ринках, а органи 

державної влади зобов’язує забезпечувати інтереси національного 
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товаровиробника, не порушуючи при цьому Угоди про сільське господарство 

та взяті Україною зобов’язання. 

Державно-правове забезпечення реалізації принципу державного 

протекціонізму аграрного сектору зумовлене такими особливостями 

сільськогосподарського виробництва, як сезонність, циклічність аграрного 

виробництва, його залежність від природно-кліматичних умов, використання 

водних, лісових й інших природних ресурсів, використання живих організмів, і 

має бути спрямовуване на забезпечення продовольчої безпеки країни, 

підтримку позитивного зовнішнього торговельного балансу з обмеженням 

імпорту та забороною субсидування експорту; збереження й розвиток 

вітчизняного сільського господарства тощо.  

Відповідно до розкладів до Угоди про сільське господарство СОТ, 

Україна взяла на себе зобов’язана гармонізувати національне законодавство з 

положеннями Угоди, що передбачало, з одного боку, захист національного 

товаровиробника, а з іншого – потребувало узгодження з нормами та вимогами 

СОТ щодо його лібералізації. Така ситуація пов’язана та безпосередньо 

стосується здійснення імпортних операцій із сільськогосподарською 

продукцією на внутрішньому аграрному ринку. 

Відповдіно до ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

вказується: імпорт – це купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) 

українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних 

суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без доставки цих 

товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для 

власного споживання установами й організаціями України, розміщеними за її 

межами 334.  

За ст. 17 цього Закону заборонено імпорт або транзит будь-яких товарів, 

про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди здоров’ю чи 

становити загрозу життю населення, тваринному світу та рослинам або 

призвести до заподіяння такої шкоди, якщо стосовно транзитних товарів не 

вжито необхідних заходів для запобігання цьому. 
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Крім названого Закону, правове регулювання імпорту сільськогосподарської 

продукції відбувається також законами України «Про захист національного 

товаровиробника від демпінгового імпорту» 318, «Про захист національного 

товаровиробника від субсидованого імпорту» 283, «Про застосування 

спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», у яких імпорт визначено як 

ввезення на митну територію країни імпорту товару (товарів), призначених 

для споживання в цій державі. 

Отже, національне законодавство характеризується відсутністю єдиного 

підходу у визначенні поняття імпорту, що не створює позитивного ефекту 

для застосування вказаних нормативно-правових актів у регулюванні імпортних 

операцій і захисту ринку від напливу імпортованих товарів. З огляду на це, 

назріла гостра потреба у встановленні уніфікованого поняття імпорту, яке б 

застосовувалось у всіх сферах економіки й відповідало Угодам СОТ.  

Оскільки доступ до внутрішнього ринку держави-члена СОТ передбачає 

здійснення імпорту сільськогосподарської продукції, то закріплені в 

законодавстві норми можна виділити в окремий правовий інститут аграрного 

права України, норми якого покликані забезпечувати тарифне та нетарифне 

регулювання імпорту сільськогосподарських товарів. 

Аграрно-правовий інститут імпорту сільськогосподарської продукції 

більш складний, ніж інститут експорту, оскільки передбачає особливе правове 

регулювання, згідно із Законом України «Про державне регулювання імпорту 

сільськогосподарської продукції» 266 від 17 липня 1997 р. 266, який визначає 

порядок тарифного й нетарифного регулювання імпорту сільськогосподарської 

сировини та продуктів її переробки, передбачає запровадження сезонного 

мита, сертифікацію й контроль за ввезенням імпортної сільськогосподарської 

продукції.  

Оскільки Угода про заснування СОТ та Угода про сільське господарство 

СОТ спрямовані на регулювання відносин у сфері торгівлі сільськогосподарськими 

товарами, то доцільно зосередитися на висвітленні основних положень СОТ 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/330-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/330-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/331-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/331-14
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й українського законодавства щодо імпорту сільськогосподарської продукції 

в Україну. 

Виходячи зі ст. 2 Угоди про сільське господарство СОТ, суспільні відносини 

у сфері доступу до ринку виникають із приводу сільськогосподарської 

продукції, яка визначена в Додатку 1 до Угоди про сільське господарство СОТ.  

Відповідно до Угоди про сільське господарство СОТ, імпорт товарів у 

межах тарифних квот обкладається мінімальним або низьким тарифом, коли 

інші тарифи, які підпадають під режим найбільшого сприяння, застосовуються 

до імпорту понад цю квоту, однак схожа норма в Законі України «Про 

державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» 266 відсутня.  

У цьому контексті потрібно вказати, що фундаментальна різниця між 

поточним і мінімальним доступами на ринок полягає в тому, що зобов’язання 

з поточного доступу на ринок не ґрунтується на режимі найбільшого сприяння, 

тобто держава цілком може вирішувати, хто конкретно користуватиметься 

пільговими тарифами, тоді як у зобов’язаннях за мінімальним доступом на 

ринок будь-яка зацікавлена країна має право, якщо квота не вичерпана, 

скористатися пільговими тарифами. Також потрібно зауважити, що станом 

на сьогодні значний обсяг міжнародної торгівлі припадає саме на пільгові 

мінімальні тарифи 411. 

В Угоді про сільське господарство СОТ не передбачено правил 

регулювання тарифних квот. Ці питання здебільшого відображені в ст. XIII 

ГАТТ 1994 р. крізь призму поняття «недискримінаційне регулювання 

кількісних обмежень» 53. Вона встановлює, що при застосуванні обмежень 

імпорту будь-якого товару учасники повинні врахувати частки ринку, на які 

окремі члени могли розраховувати, якби таких обмежень не було.  

Також потрібно зазначити, що Угодою про сільське господарство 

широкий спектр нетарифних бар’єрів скасовано, включаючи кількісні 

обмеження імпорту, різні імпортні збори й ліцензування імпорту, які повинні 

перетворитись у звичайні тарифи.  

Очевидно, що і Україна як член СОТ повинна дотримуватися правил 
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СОТ, застосовуючи заходи, які можуть обмежувати вплив на торгівлю, 

зокрема під час ліцензування імпорту. Також заходи, спрямовані на захист 

здоров’я чи життя людини, тварини, рослин, навколишнього середовища, 

потрібно здійснювати відповідно до норм Угоди про санітарні та фітосанітарні 

заходи й Угоди про технічні бар’єри в торгівлі СОТ. 

Одним із ключових питань здійсненням права на доступ до аграрного 

ринку України як члена СОТ є реалізація норми ГАТТ щодо встановлення 

Режиму найбільшого сприяння у відносинах між учасниками СОТ. У 

багатьох випадках тарифи, які застосовуються, набагато вищі, ніж реальний 

необхідний рівень захисту, а сама система розрахунку й застосування 

тарифів надто ускладнені.  

Відповідно до ст. 4 Угоди про сільське господарство СОТ, однією з умов 

вільного доступу на ринки має бути зниження тарифів від зафіксованого на 

початку періоду реалізації максимального рівня.  

Серед цілей реформ, що проводилися СОТ, – прозорість та передбачуваність 

тарифів. За інших рівних умов тарифи, засновані на ціні товару, більш 

рівноцінні, ніж специфічні тарифи, оскільки вони не дають можливості 

додаткового захисту ринку під час коливання світових цін на продукти. 

Більше того, фіксовані тарифи зручніші для контролю й моніторингу 508. 

Для обмеження доступу до ринку з метою захисту внутрішнього виробництва 

від шкоди, яка може бути спричинена імпортом сільськогосподарської 

продукції, вживатися захисні заходи, передбачені ст. XIX ГААТ. Якщо в 

результаті непередбачених обставин та впливу зобов’язань, взятих на себе 

стороною за цією Угодою, включаючи тарифні поступки, імпорт будь-якого 

товару на її територію збільшується в такій кількості й відбувається на таких 

умовах, що це завдає чи загрожує спричинити серйозну шкоду вітчизняним 

виробникам на цій території аналогічних або безпосередньо конкуруючих 

товарів, то сторона має право, стосовно такого товару, а також у ступені та 

протягом часу, які потрібен для попередження чи усунення наслідків такої 

шкоди, повністю або частково призупинити виконання зобов’язання чи 
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скасувати або змінити поступку 188. Однак спеціальні захисні заходи 

можуть бути використані лише в тому випадку, коли товари імпортуються 

вже понад установлені квоти. 

Відповідно до ст. 5 «Спеціальні захисні заходи» Угоди про сільське 

господарство СОТ, передбачено можливість стягнення лише додаткового 

мита на імпорт у разі настання таких обставин, як швидке зростання імпорту 

(кількісний критерій запуску захисного механізму); падіння імпортної ціни 

окремих партій товару нижче за конкретно визначену довідкову ціну 

(ціновий критерій запуску захисного механізму). 

У випадку застосування кількісного критерію будь-яке додаткове мито 

зберігається лише до кінця року, у якому його накладено, і може стягуватися 

за рівнем, що не перевищує одну третину від рівня звичайного мита, яке діє в 

тому році, у якому вживається такий захід. 

У разі застосування цінового критерію додаткові збори можуть стягуватися 

тільки з тієї партії товару, яка стала причиною застосування заходів 188. 

Також потрібно зауважити, що критичний рівень цін, які використовуються 

країнами для введення спеціальних захисних заходів, здебільшого є заниженим. 

У ст. 5 названої Угоди передбачено, що ціна, за якою такий імпортований 

товар може ввозитися на митну територію члена, що надає поступку, 

визначається на основі імпортної ціни «СІF» відповідного відвантаження, 

виражена в національній валюті, знижується до рівня, що нижчий за 

критичну ціну, рівний середній ціні на цей продукт.  

Відповідно до положень Угоди про сільське господарство СОТ обсяг 

імпорту, установлений на основі зобов’язань із поточного та мінімального 

доступу до ринку, які є частиною поступки, зазначеної в параграфі 1 ст. 5, 

повинен ураховуватися при визначенні обсягу імпорту, необхідного для 

застосування положень підпараграфа 1(a) ст. 5 та параграфа 4 тієї ж статті, 

але імпорт за такими зобов’язаннями не повинен обкладатися ніякими 

додатковими митами, які накладаються відповідно до підпараграфа 1(a) й 
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параграфа 4 або ж підпараграфа 1(b) та параграфа 5 ст. 5 цієї Угоди.  

Будь-яке додаткове мито, яке накладається відповідно до підпараграфа 

1(a) ст. 5 Угоди, зберігається лише до кінця року, у який його накладено, і 

може стягуватися лише за рівнем, що не перевищує одну третину від рівня 

звичайного мита, яке діє в тому самому році, у якому вживається такий захід. 

Критичний рівень установлюється в наступному порядку, основаному на 

можливостях доступу до ринку, які визначаються як частка обсягу імпорту 

від загального внутрішнього споживання протягом попередніх трьох років, за 

які наявні дані. 

Аналіз ст. 5 Угоди про сільське господарство СОТ свідчить, що є 

питання, які недостатньо врегульовані цією нормою Угоди. Зокрема, по-

перше, досліджуючи текст угоди, можна прийти до висновку, що критичний 

рівень збільшення обсягу імпорту, при якому країна має право вводити 

спеціальні захисні мита, може навіть дорівнювати нулю. Це пояснюється 

тим, що Угода не встановлює ніякого мінімального обсягу імпорту, для 

визначення того, коли держава може вводити спеціальні захисні заходи. Це 

означає, що за певних умов імпорт може бути приводом для введення 

спеціальних захисних заходів. Також Угодою передбачено встановлення 

державою певних квот імпорту товарів, мита на які будуть пільговими. Тому 

імпорт у їх межах теж може враховуватися для визначення критичного 

обсягу, що дає підставу вводити спеціальні захисні мита, і на цей імпорт не 

можуть поширюватися ніякі додаткові мита, тоді як імпорт понад пільгову 

квоту може обкладатися додатковим митом, хоча обсяг імпорту в межах 

квоти ще не виконаний 508.  

Відповідно до ст. 4 Угоди про сільське господарство СОТ імпорт 

сільськогосподарської продукції повинен здійснюватися з додержанням 

вимог щодо поточного та мінімального доступу на ринок. Механізм цієї норми 

такий, що держава зобов’язана встановити певну квоту для сільськогосподарських 

товарів, щодо якої діятимуть пільгові мита. Товари ж понад установлену 
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квоту обкладаються іншими митами, перетвореними з нетарифних обмежень, 

причому згідно зі списками поступок країни зобов’язані постійно знижувати 

ці мита. Однак подібна норма в Законі України «Про державне регулювання 

імпорту сільськогосподарської продукції» 266 відсутня. Однак у ст. 31 Закону 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність» зазначено, що під 

недобросовісною конкуренцією при виконанні зовнішньоекономічної 

діяльності розуміємо реалізацію субсидованого імпорту, до якого вважають 

компенсаційні заходи; демпінгового імпорту, до якого застосовуються 

антидемпінгові заходи; виконання інших дій, які законами України визнаються 

недобросовісною конкуренцією. Під зростаючим імпортом розуміємо 

здійснення імпорту в обсягах та/або за умов, що заподіюють значну шкоду 

або створюють загрозу її заподіяння українським виробникам відповідних 

товарів. За результатами антидемпінгового, антисубсидиційного або спеціального 

розслідування, відповідно до законів України, приймається рішення про 

застосування антидемпінгових, компенсаційних чи спеціальних заходів, яке 

може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця від дати 

запровадження відповідних заходів у порядку, установленому Законами 

України. Застосування режимів вільної торгівлі, преференцій, спеціальних 

пільгових режимів (прикордонної (прибережної) торгівлі, спеціальних (вільних) 

економічних зон та інших, передбачених Законами України), а також 

податкових, митних й інших пільг, що діють при імпорті в Україну товарів, 

щодо яких застосовують антидемпінгові, компенсаційні або спеціальні 

заходи, зупиняється на строк до закінчення вжиття таких заходів 334.
 
 

Відповідно до Угоди про сільське господарство СОТ і Закону України 

«Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» 266, 

організаційно-правовий механізм тарифних квот передбачає різні мита, які 

застосовуються до одного й того самого продукту. Для певної кількості 

імпортованого товару діє знижене пільгове мито, а для імпорту понад 

установлену квоту може застосовуватися зовсім інше вище мито. Так, повні 
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ставки ввізного (імпортного) мита на товари першої та другої груп 

Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ 

ЗЕД) (крім підакцизних) установлюються в подвійному розмірі до розміру 

пільгових ставок увізного (імпортного) мита. Повні ставки ввізного 

(імпортного) мита на товари третьої – двадцять четвертої груп Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), а також на 

підакцизні товари встановлюються на рівні пільгових ставок. Сезонні ввізні 

(імпортні) мита запроваджуються щорічно в подвійному розмірі до розміру 

пільгових ставок увізного (імпортного) мита на сільськогосподарську 

продукцію груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (УКТ ЗЕД) протягом строку збирання й закладення на зберігання 

аналогічної продукції українського виробництва. Сезонні мита вважаються 

винятком із преференційних або пільгових режимів, у тому числі з угод про 

вільну торгівлю, митні союзи, виробничу кооперацію та інших подібних 

міжнародних угод, якщо це передбачено ними. Сезонні мита протягом часу 

їх дії заміщують увізні (імпортні) мита, установлені ст. 6 цього Закону. 

Потрібно відзначити, що, на відміну від тарифу понад установлену 

квоту, тарифи в рамках поточного та мінімального доступу на ринок 

практично не були предметом розгляду Уругвайського раунду. «Не можна 

говорити про те, що країни домоглися бажаної економічної ефективності від 

уведення подібного механізму, утім, це викликає набагато менше суперечок у 

міжнародній торгівлі. Але все ж з уведенням цього механізму держави не 

особливо далеко відійшли від традиційних нетарифних обмежень, особливо 

коли квота невелика, а мито понад цю квоту залишається високим» 535. 

Отже, можна відзначити: вимога Угоди про зниження лише середнього 

тарифу на сільськогосподарські продукти (а не на індивідуальній основі) 

призвела до того, що фактично знижено тарифи лише на менш чутливі 

продукти; недоліком правового регулювання введення спеціальних захисних 

заходів є можливість у низці випадків вводити ці заходи, навіть коли тарифна 
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квота не вичерпана; зобов’язання з поточного доступу на ринок у вигляді 

тарифних квот, які, по суті, розподіляються між потрібними імпортерами, 

створюють певні складнощі в доступі на ринок для інших країн 508. 

Ключове завдання СОТ – поступова лібералізація торгівлі товарами за 

допомогою послідовного зниження та зв’язування тарифів, про що країни-

члени домовляються між собою в процесі багатосторонніх переговорів. 

Потрібно зазначити, що лібералізація імпорту сільгосппродукції за Угодою 

про сільське господарство СОТ не означає повної свободи доступу імпортних 

товарів на аграрні ринки України, оскільки діє функція захисту й контролю 

(ст. 5 Угоди про сільське господарство СОТ).  

За Угодою про сільське господарство СОТ зв’язування тарифів означає, 

що країни-члени зобов’язуються не запроваджувати ставки ввізних мит, які б 

перевищували встановлений рівень. Це зобов’язання фіксується в Національному 

розкладі тарифів країни, який є невід’ємною частиною правової системи СОТ.  

У межах СОТ діє 19 галузевих ініціатив, які передбачають уніфіковане 

зниження або скасування ввізних мит для певних категорій товарів (тарифних 

ліній) усіма країнами-членами СОТ, що приєдналися до цих ініціатив. 

Більшість із них передбачають скасування (нульові ставки) імпортного мита 

на відповідні товари.  

Потрібно зазначити, що зобов’язання України щодо граничної величини 

ставок ввізного мита незначною мірою відрізняються від рівня тарифного 

захисту, який діяв на момент вступу країни до СОТ. Для значної кількості 

товарів ще у 2005 р. Україна знизила ці ставки до рівня, який відповідає або є 

навіть нижчим, порівняно з рівнем зв’язаних ставок. Водночас для найбільш 

чутливих товарів, на котрі припадає значна частка імпорту, збережено досить 

високі ставки імпортного мита. 

У цілому ж членство в СОТ означає порівняно незначну зміну 

середньоарифметичної ставки режиму найбільшого сприяння, але 

скорочення середньозваженої ставки мита є досить значним. Для імпорту 
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сільськогосподарських продуктів вступ України до СОТ означає зниження 

середньозваженої ставки з 18 % (на момент вступу до СОТ) до 10 % (кінцева 

зв’язана ставка). Максимальні зв’язані ставки встановлені для цукру (50 %) 

та соняшникової олії (30 %). Зниження ввізних мит для промислових товарів 

було порівняно меншим, ніж для сільського господарства 116.  

Зв’язані ставки ввізних мит України є нижчими, порівняно з окремими 

країнами-членами СОТ. Це пояснюється конкретними історичними 

особливостями їх приєднання цих до СОТ та відповідними міжнародними 

домовленостями.  

Лібералізація імпорту внаслідок членства в СОТ приведе до посилення 

конкуренції на внутрішньому ринку України, що стимулюватиме підвищення 

ефективності економіки в цілому та подальшу зміну структури виробництва. 

Водночас розширення пропозиції імпортних товарів і послуг на українському 

ринку створює передумови для зниження цін та позитивно впливає на 

добробут споживачів, завдяки розширенню асортименту 490. 

Поряд із тарифним регулюванням зовнішньоекономічної діяльності 

України у сфері сільського господарства в Законі України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» передбачено нетарифне регулювання. Ст. 6 

Закону України закріплює поняття ліцензування зовнішньоекономічних 

операцій, яке визначається як комплекс адміністративних дій органу виконавчої 

влади з питань економічної політики з надання дозволу на виконання 

суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності імпорту товарів. 

Відповідно до Угоди СОТ, усі її члени, у тому числі й Україна, повинні 

застосовувати ліцензування імпорту СОТ, що передбачає прозорість, 

спрощення та прискорення процедур, і не чинить надто обмежувальний 

вплив на торгівлю. Ліцензування імпорту товарів здійснюється у формі 

автоматичного або неавтоматичного ліцензування. 
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Перше визначається як комплекс адміністративних дій органу виконавчої 

влади з питань економічної політики з надання суб’єкту зовнішньоекономічної 

діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту 

(імпорту) товарів, щодо яких не встановлено квоти (кількісні або інші 

обмеження). Автоматичне ліцензування експорту (імпорту) як адміністративна 

процедура з оформлення та видачі ліцензії не чинить обмежувального впливу 

на товари, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню.  

Воно повинно бути скасоване в разі припинення обставин, що були 

підставою для запровадження автоматичного ліцензування імпорту, а також 

за існування інших процедур, за допомогою яких можна виконати завдання, 

для чого й запроваджують таке ліцензування. 

Неавтоматичне ліцензування визначається як комплекс адміністративних 

дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання 

суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на виконання протягом 

визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких встановлено 

певні квоти (кількісні або інші обмеження). Неавтоматичне ліцензування 

експорту (імпорту) як адміністративна процедура з оформлення та видачі 

ліцензії використовують у разі встановлення квот (кількісних або інших 

обмежень) на експорт (імпорт) товарів. 

Такі обмеження застосовують виключно на недискримінаційній основі, 

тобто ніякі заборони чи обмеження не використовуються Україною щодо 

імпорту будь-якого товару на її територію чи щодо експорту товару, призначеного 

для території будь-якої держави, якщо тільки імпорт аналогічного товару з 

усіх третіх держав в Україну або експорт до всіх третіх країн є аналогічно 

забороненим чи обмеженим, коли інше не передбачено міжнародними 

договорами та законодавством України. 

Рішення про застосування режиму ліцензування імпорту товарів, у тому 

числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень), приймається 

Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої 

влади з питань економічної політики з визначенням переліку конкретних 
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товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, періоду дії ліцензування та 

кількісних або інших обмежень щодо кожного товару.  

У разі застосування захисних заходів щодо захисту вітчизняного 

товаровиробника рішення про запровадження режиму ліцензування 

приймається Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі згідно із 

законодавством. Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише 

один вид ліцензії. Вони видаються центральним органом виконавчої влади з 

питань економічної політики, а також у межах наданих ним повноважень – 

відповідним республіканським органом Автономної Республіки Крим, 

структурним підрозділом обласної, Київської й Севастопольської міських 

державних адміністрацій 334. 

Ефективним у світлі Угоди про сільське господарство СОТ виступає 

механізм захисту від субсидованого та демпінгованого імпорту, що 

передбачений у Законі України «Про захист національного товаровиробника 

від субсидованого імпорту» від 22.12.1998 р., у якому визначено механізм 

захисту національного товаровиробника від субсидованого імпорту з інших 

країн, митних союзів або економічних угруповань, закріплюються правові 

засади й регулюється порядок порушення та проведення антисубсидиційних 

розслідувань, а також застосування компенсаційних заходів. Закон використовують 

щодо субсидованого імпорту товару (товарів), який ввозиться в Україну з 

території країни походження або посередника. У разі, коли товар безпосередньо 

не ввозиться на митну територію України з держави походження, а потрапляє 

через країну-посередника транзитом, одна або більше операцій вважаються, 

якщо це можливо, такими, що здійснені між державою походження товару 

(товарів) та Україною.  

Відповідно до вказаного Закону, можуть застосовуватися компенсаційні 

заходи щодо субсидованого імпорту в Україну для усунення наслідків 

субсидії, що безпосередньо чи опосередковано надається для виробництва, 

переробки, транспортування або експорту товару, увезення якого на митну 

територію України заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного 
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товару. Дія цього Закону поширюється на субсидії, зазначені вище, що 

надаються державним органом країни походження, експорту або посередника, із 

території якої експортується в Україну зазначений товар. Закон не виключає 

застосування спеціальних правил у галузі сільського господарства; заходів, 

що застосовуються в межах Генеральної угоди з тарифів і торгівлі й СОТ; 

спеціальних правил, які встановлюються міжнародними договорами України, 

згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України 317.  

Механізм захисту національного товаровиробника від демпінгового 

імпорту з інших країн, митних союзів або економічних угруповань закріплено в 

Законі України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового 

імпорту» від 22.12.1998 р., який в цілому узгоджується з Угодою про сільське 

господарство СОТ та іншими її угодами. 

Указаний вище Закон регулює засади й порядок порушення та проведення 

антидемпінгових розслідувань і застосування антидемпінгових заходів та 

застосовується щодо імпорту товару, який є об’єктом демпінгу, якщо такий 

імпорт заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару. 

При цьому товар уважається об’єктом демпінгу, якщо в країні імпорту його 

експортна ціна є нижчою від порівняної ціни на подібний товар у державі 

експорту у звичайних торговельних операціях. Законом не виключено 

застосування спеціальних правил у галузі сільського господарства; заходів, що 

застосовуються в межах Генеральної угоди з тарифів і торгівлі й Світової 

організації торгівлі; спеціальних правил, що встановлюються міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України. Відповідно до Закону, національний товаровиробник визначається як 

сукупність виробників подібного товару або тих із них, сукупне виробництво 

яких становить основну частину всього обсягу його виробництва в країні 

імпорту з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Вивчення 

впливу демпінгового імпорту на національного товаровиробника включає 

оцінку всіх економічних факторів та показників, що стосуються становища 
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національного товаровиробника, у тому числі того факту, що національний 

товаровиробник ще перебуває на стадії відновлення від наслідків минулого 

демпінгу або субсидування, величини фактичної демпінгової маржі, фактичного 

й потенційного зниження обсягів продажу, прибутків виробництва продукції, 

частки на ринку, продуктивності, прибутку від інвестицій, використання 

потужностей; факторів, що впливають на ціни національного товаровиробника; 

фактичного та потенційного негативного впливу на рух готівки, матеріально-

виробничі запаси, зайнятість, заробітну плату, економічне зростання, 

здатність збільшувати капітал або інвестиції. Цей перелік не є вичерпним й 

один або кілька цих факторів не можуть самі по собі обов’язково мати 

вирішальне значення для прийняття рішення. Вплив демпінгового імпорту 

оцінюється стосовно виробництва подібного товару національним 

виробником, якщо наявні фактичні дані уможливлюють його порівняння на 

основі таких критеріїв, як виробничий процес, продаж і прибутки 

виробників. Якщо це неможливо, то вплив демпінгового імпорту оцінюють 

дослідженням виробництва групи або асортименту найбільш споріднених 

товарів, що включають подібний товар, необхідні дані щодо якого можна 

одержати 318.  

Очевидно, що цей закон прийнято для захисту національних 

товаровиробників від увезення на митну територію країни імпорту товару за 

цінами, нижчими від порівняної ціни на подібний товар у державі експорту, і 

в цілому узгоджується з Угодою про сільське господарство СОТ та 

реалізується проведенням антидемпінгової процедури й антидемпінгових 

розслідувань, застосуванням антидемпінгових заходів тощо.  

Для ефективного застосування надзвичайних заходів потрібне відповідне 

інституційне середовище, яке повною мірою створене та задіяне в розвинутих 

країнах, а також у тих, що швидко розвиваються. Україні як члену СОТ, що 

не так довго входить до цієї організації, потрібно скористатися досвідом 

розвинутих держав і на цій основі будувати відповідне інституційне 
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середовище та набувати власного досвіду застосування надзвичайних заходів 

захисту. У поєднанні з активною політикою стимулювання вітчизняних 

виробників заходи захисту створюють умови для імпортозаміщення на 

відповідних товарних ринках і покращення торговельного балансу країни 431. 

Щоб ефективно використовувати передбачені чинним законодавством 

механізми захисту, потрібно спиратися на накопичений членами СОТ досвід 

їх застосування, адже існують реальні ризики введення у відповідь санкцій із 

боку торговельних партнерів. Перегляд зобов’язань відповідно до ст. XXVIII 

ГАТТ – єдиний із зазначених вище надзвичайних механізмів СОТ, що в разі 

успішного запровадження дає змогу змінити умови доступу до ринку на 

постійній основі. Положення зазначеної статті встановлюють можливість 

відмови стороною системи угод ГАТТ/СОТ від зроблених нею поступок 

щодо доступу на внутрішній ринок за умови відповідної компенсації іншим 

зацікавленим сторонам, котрі через це зазнають впливу. У разі прийняття 

політичного рішення щодо застосування механізму перегляду зобов’язань, 

потрібно зважати на терміни, необхідні для реалізації цього механізму 431.  

Важливе значення в здійсненні імпорту сільгосппродукції має контроль 

за станом тієї продукції, яка ввозиться на територію держави. Відповідно до 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення» 279 від 24.02.1994 р., будь-яка сільськогосподарська продукція, 

що ввозиться на митну територію України, підлягає санітарно-епідеміологічному, 

радіологічному, ветеринарно-санітарному контролю.  

Здійснення контролю за ввезенням імпортної сільськогосподарської 

продукції врегульовано Законом України «Про державне регулювання 

імпорту сільськогосподарської продукції» 266. У ньому зазначено, що 

сільськогосподарська продукція, яка ввозиться (пересилається) на митну 

територію України, підлягає радіологічному, а в разі ввезення об’єктів 

державного контролю (товарів першої–п’ятої, сьомої, десятої, дванадцятої, 

чотирнадцятої–шістнадцятої, дев’ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої 
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груп) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (УКТЗЕД) – державному контролю, який виконує центральний 

орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері безпечності та 

окремих показників якості харчових продуктів, і центральний орган виконавчої 

влади, який здійснює державну політику у сфері ветеринарної медицини. 

Ввезення в Україну харчових продуктів та супутніх матеріалів відбувається в 

порядку, визначеному законом. 

Для забезпечення контролю сільськогосподарська продукція, яка 

імпортується до України, підлягає обов’язковій сертифікації згідно із Законами 

України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 400 від 

15.01.2015 р. і Законом України «Про стандартизацію» 394 від 05.06.2014 р., а 

також наказом Держспоживстандарту України від 01.02.5005 р. № 28 «Про 

затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в 

Україні» 290. Потрібно зазначити, що іноземні сертифікати враховуються 

виключно у випадках, коли їх взаємне визнання передбачено нормами 

відповідних міжнародних договорів згідно із Законом України «Про державне 

регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» 266. 

Тут можна назвати випадки з практики, коли внаслідок невідповідності 

імпорту сільськогосподарських товарів фітосанітарним вимогам України це 

призвело до утилізації або затримання й повернення товару, а країнам-

експортерам (Туреччина, Італія та Польща) задля недопущення в подальшому 

подібних випадків надіслано нотифікаційні повідомлення про це 109. 

Так, 30.05.2916 р. у Львівській області під час проведення фітосанітарного 

контролю у відділі митного оформлення № 1 у вантажі свіжих томатів вагою 

16,105 т. походженням із Туреччини виявлено карантинний, обмежено 

поширений на території України шкідливий організм – південноамериканську 

міль.  

Цього ж дня 2016 р. в Київський області при проведенні фітосанітарного 

контролю в м/п «Східний термінал» у вантажі свіжих овочів (баклажани) 

вагою 2,28 тонн походженням з Італії помічено карантинний, обмежено 
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поширений на території України шкідливий організм – південноамериканську 

томатну міль. Проведено утилізацію вантажу. 

30.05.2016 р. в Київський області під час фітосанітарного контролю в 

м/п «Димитрово» у вантажі салату латук вагою 15,287 т. походженням із 

Польщі виявлено карантинний, обмежено поширений на території України 

шкідливий організм – західний квітковий трипс. Заражений вантаж затримано та 

повернено. 

30.05.2016 р. в Одеській області під час проведення фітосанітарного 

контролю в СФК «Іллічівськ» (паромний) виявлено відсутній на території 

України карантинний організм – середземноморську плодову муху у вантажі 

апельсинів походженням із Туреччини вагою 5,9 т. Заражений вантаж 

затримано й повернено. 

Приєднання України до СОТ зобов’язує державу забезпечувати 

виконання завдань не лише у сфері торгівлі сільгосппродукцією, а й щодо 

збереження та охорони довкілля. У цьому плані Угоди СОТ кореспондують з 

міжнародними Угодами про збереження навколишнього середовища, а саме: 

Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі (Бернська конвенція) 22, Рамсарською конвенцією про 

захист та збереження водно-болотних угідь 414, Конвенцією про біологічне 

різноманіття 120, Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої 

фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES) 130 та ін. 

У зв’язку з цим Угодами СОТ та законодавством України допускається 

встановлення певних екологічних заборон. 

Відповідно до Угоди про технічні бар’єри в торгівлі 130, члени СОТ 

зобов’язані застосовувати технічні регламенти й стандарти задля національної 

безпеки, запобігання шахрайським діям, захисту життя й здоров’я людини, 

тварин чи рослин, навколишнього середовища на основі наукового обґрунтування 

та без створення невиправданих перепон для торгівлі 475. Наприклад, 

Україна тимчасово припинила у 2014 р. імпорт м’яса птиці й похідної продукції 
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з Нідерландів, Великобританії та Німеччини. Офіційним аргументом 

заборони, за повідомленням прес-служби Державної ветеринарної та 

фітосанітарної служби України, виступила небезпечна ситуація, що склалася 

з пташиним грипом, з одного боку, і недопущення занесення збудника 

зазначеної хвороби на територію України. Також у 2013 р. ВООЗ заявила, що 

новий штам H7N9 «пташиного грипу» є одним із найбільш смертоносних, 

порівняно з попередніми 476. 

З іншого боку, імпорт можна обмежувати для досягнення економічних 

цілей, наприклад захисту національних виробників від конкуренції або для 

захисту експортерів із певних країн. Найпоширенішим способом обмеження 

торгівлі є імпортне мито – податок, який накладається на кожну одиницю 

товару, що завозиться до країни. При запровадженні митного податку 

вітчизняна ціна імпортного товару стає вищою за світову.  

Установлення нових і зміна чинних ставок увізного мита, визначених 

Митним тарифом України, здійснюються Верховною Радою України прийняттям 

Законів України.  

Так, наприклад, 24.12.2015 р. прийнято Закон України «Про внесення 

зміни до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (щодо 

надання Уряду повноважень застосовувати адекватні заходи економічного 

характеру до держави-агресора)» 258, у якому передбачено, що в разі, якщо 

дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються державою, 

визнаною Верховною Радою України державою-агресором і/або державою-

окупантом, заходи у відповідь можуть застосовуватися за рішенням Кабінету 

Міністрів. 

Додатковими заходами, які можуть застосовуватись у відповідь, є 

заборона зовнішньоекономічних операцій або встановлення обмеження на їх 

здійснення; скасування тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок 

митного тарифу України за допомогою призупинення звільнення від 
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оподаткування ввізним митом, застосування пільгових або повних ставок 

увізного мита чи скасування тарифних квот. 

Рішення про реалізацію заходів у відповідь на дії держави-агресора 

та/або держави-окупанта повинно містити строк їх застосування, крім 

випадків ужиття тих із них, які призводять до припинення прав, а також 

інших заходів, що за змістом тимчасово не можуть застосовуватися. 

Аналіз змісту норм цього закону свідчить, що вони узгоджуються з 

положеннями ст. 5 Угоди про сільське господарство й можуть бути 

використанні для регулювання відносин у сфері виробництва 

сільськогосподарської продукції та реалізації сільськогосподарських товарів 

у надзвичайних умовах, у яких перебуває Україна внаслідок анексії території 

АР Крим й окупації частини Донецької та Луганської областей.  

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, постановою 

Уряду Російської Федерації № 959 «Про введення ввізних мит щодо товарів, 

країною походження яких є Україна» від 19.09.2014 р. 232 затверджено 

перелік продукції, при ввезенні якої в односторонньому порядку стягуватимуться 

мита в розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС (ставки режиму 

найбільшого сприяння – РНС). 

Згідно з постановою Уряду РФ від 07.08.2014 р. «Про заходи щодо 

реалізації Указу Президента РФ від 06.08.2014 р. “Про застосування окремих 

спеціальних економічних заходів у цілях забезпечення безпеки Російської 

Федерації”» 325 заборонялося строком на один рік ввезення сільськогосподарської 

продукції з окремих країн, у тому числі України, щодо якої обмеження 

пов’язані із застосування економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС. 

При цьому, згідно з постановою Уряду РФ від 21.12.2015 р. 256, 

зазначені обмеження застосовуються до України з 01.01.2016 р. як наслідок 

початку практичного застосування державою економічної частини Угоди про 

асоціацію з ЄС та її імплементації. 
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Крім того, згідно з Указом Президента РФ «Про призупинення РФ дії 

Договору про зону вільної торгівлі по відношенню до України» від 

16.12.2015 р. 375, підтвердженим рішенням Державної Думи РФ від 

22.12.2015 р., Російська Федерація призупиняє стосовно України дію Договору 

про Зону вільної торгівлі в межах СНД. 

Дії з боку Російської Федерації (застосування торговельних санкцій та 

обмежувальних заходів у торгівлі), які серед іншого викликані протидією 

України агресії РФ стосовно нашої держави, у перспективі створять загрозу 

заподіяння шкоди інтересам національної економічної безпеки, економіці 

нашої країни й законним інтересам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

та містять ознаки дискримінаційних дій стосовно України у сфері торгівлі. 

Ураховуючи на викладене вище, простежуємо необхідність у законодавчому 

врегулюванні можливостей органів регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності України щодо оперативного застосовування адекватних заходів у 

відповідь на дії держави-агресора, визнаної такою Верховною Радою 

України, що завдають шкоду або створюють загрозу її заподіяння інтересам 

національної економічної безпеки, економічним інтересам України або 

законним інтересам су’бєктів зовнішньоекономічної діяльності, – констатується 

в документі 111. 

Україна готова обмежити безмитний імпорт молочної й м’ясної продукції з 

Молдови у відповідь на введені країною квоти та мита на ввезення цієї 

продукції українського виробництва, якщо молдовський уряд відмовиться від 

запропонованих Україною переговорів. 

У 2006 р. в ході адаптації національного законодавства до вимог СОТ 

норму, що передбачала можливість використання мінімальних імпортних цін 

як індикатора для здійснення державних інтервенцій на внутрішньому ринку 

для підтримки виробників, виключено із Закону України «Про державну 

підтримку сільського господарства України» 248. Україна зобов’язалась у 

майбутньому не застосовувати також імпортні квоти, які є ефективним 
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заходом захисту внутрішнього ринку. Зокрема, Росія, яка активно стимулює 

розвиток власного виробництва продукції тваринництва, встановила квоту на 

імпорт яловичини з митом у межах квоти 15 %, а понад квоту – 60 %. У ході 

переговорів досягнуто домовленості про відмову від застосування заборон на 

імпорт м’яса великої рогатої худоби й відповідні зміни внесено в Закон 

України «Про ветеринарну медицину» 234. Отже, Україні не залишено 

можливості захищати національного виробника продукції тваринництва 

імпортними квотами, мінімальними імпортними цінами й заборонами на 

імпорт 190. 

Також потрібно зазначити, що 18.05.2016 р. Україна приєдналася до 

Угоди про державні закупівлі Government Procurement Agreement (GPA). Із 

цього дня наші компанії отримали право брати участь у державних 

закупівлях 45 країн-учасниць Угоди GPA. GPA поширює головний принцип 

СОТ (рівний доступ до ринків) на сферу державних закупівель. Іноземці 

матимуть повний доступ до українських державних тендерів так само, як 

українці – до закордонних. Але якщо іноземні компанії вже давно де-факто 

могли брати участь у публічних закупівлях в Україні, то українські лише 

відкривають для себе глобальний ринок державних закупівель. 

Очевидно, що, приєднавшись до Угоди Government Procurement 

Agreement (GPA), Україна відкрила гарантований доступ до важливих 

експортних ринків (обсягом до $1,7 трлн. на рік) для своїх постачальників, 

що сприятиме підвищенню прозорості внутрішнього ринку державних 

закупівель та зменшенню корупції 318. 

Приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі має й 

негативні наслідки, якщо враховувати доступ до внутрішнього ринку 

держзакупівель іноземних компаній. Із правового погляду, нормативно-

правова база СОТ дає змогу ефективно захищати внутрішній ринок. Тарифний 

захист внутрішнього ринку України після вступу до СОТ перебуває на 
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значно нижчому рівні, ніж у більшості її торговельних партнерів. Водночас 

інституційні можливості СОТ щодо захисту внутрішнього ринку повністю не 

використовуються Україною. У системі угод ГАТТ/СОТ зарезервована група 

так званих «надзвичайних заходів» захисту, яка складається із антидемпінгових, 

компенсаційних, спеціальних і загальних захисних заходів, а також механізму 

перегляду зобов’язань відповідно до ст. XXVIII ГАТТ 431.  

Після вступу України до СОТ Україна приступила до гармонізації свого 

законодавства, що стосується імпорту сільськогосподарської продукції, 

внаслідок чого відбуваються позитивні зрушення на аграрних ринках 

України. Закріплені в законодавстві принципи протекціонізму, поєднання 

економічних і соціальних цілей, принцип поєднання індикативних та директивних 

форм державного регулювання, принцип програмного регулювання щодо 

імпорту сільськогосподарської продукції створюють правові передумови для 

розширення імпорту сільськогосподарської продукції з огляду на те, що 

Україна підписала Угоду з ЄС щодо зони вільної торгівлі. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок про те, однією з організаційно-

правових форм реалізації права на доступ до аграрних ринків держав-членів 

СОТ є імпорт сільськогосподарських товарів, зміст якого складають закріплені в 

нормах чинного аграрного та іншого законодавства права й обов’язки 

сільськогосподарських товаровиробників, а також органів державної влади 

щодо виконання, додержання, застосування норм Угоди про сільське 

господарство та інших угод СОТ як частини національного аграрного 

законодавства у сфері тарифного й нетарифного регулювання імпорту 

сільськогосподарських товарів, застосування спеціальних захисних заходів 

щодо імпорту таких товарів, захисту від субсидованого імпорту, здійснення 

контролю за обсягом і якістю імпортованих сільськогосподарських товарів на 

засадах оптимального поєднання протекціонізму національного товаровиробника 

й лібералізації міжнародної торгівлі, забезпечення конкурентоспроможності 

вітчизняних сільськогосподарських товарів, продовольчої безпеки, збереження 
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довкілля з урахуванням передбачених законом обмежень, заборон щодо 

торгівлі сільськогосподарськими товарами для забезпечення сталого 

економічного та соціального розвитку українського суспільства.  

Правову основу забезпечення реалізації права на доступ до ринку у 

формі імпорту сільськогосподарських товарів складають Конституція України, 

Угода про сільське господарство СОТ як частина національного законодавства та 

чинні закони, що визначають загальні основи імпорту товарів в Україну й 

спеціальні законодавчі та підзаконні акти, норми яких визначають 

особливості правового регулювання імпорту сільськогосподарських товарів в 

Україну. У системному виразі сукупність правових норм, які регулюють 

особливості імпорту сільськогосподарської продукції, можна розглядати як 

окремий підінститут аграрного права більш широкого правового інституту 

цієї галузі права, яким може бути доступ до ринку сільськогосподарських товарів. 

Проведений у цьому підрозділі роботи порівняльний аналіз норм Угоди 

про сільське господарство з чинними законами з питань імпорту 

сільськогосподарської продукції дає підставу стверджувати, що назріла 

потреба розробити нові законодавчі акти, які б розвивали закріплені в Угоді 

правила щодо імпорту сільськогосподарських товарів на аграрних ринках 

України як члена СОТ. 

 

2.3. Організаційно-правове забезпечення доступу до зовнішніх 

ринків сільськогосподарських товарів держав-членів СОТ 

 

Право доступу до аграрних ринків сільськогосподарських товарів у 

межах СОТ передбачає, насамперед, створення правових та інших умов для 

українських сільськогосподарських товаровиробників й інших суб’єктів 

господарювання вільно, без особливих перешкод мати можливість експортувати 

сільськогосподарські товари на ринки інших держав – членів СОТ на 

принципах вільної торгівлі товарами, закріплених в Угоді про заснування 
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СОТ, у багатосторонніх Угодах СОТ, а також в Угоді з ЄС щодо Зони вільної 

торгівлі. Маються на увазі, насамперед, принципи найбільшого сприяння й 

недискримінації, національного режиму, захисту національного сільського 

господарства, створення стійкої основи торгівлі, сприяння справедливій 

конкуренції, заборони кількісних обмежень імпорту-експорту тощо. 

Для України як аграрної держави важливе значення має торгівля 

сільськогосподарськими товарами. У цьому контексті, О. А. Поліводський 

відзнасив, що сільськогосподарська продукція – це товари першої 

необхідності, а її виробництво потрібне для задоволення основних потреб й 

інтересів кожного громадянина, оскільки за своїми властивостями вона 

різниться від більшості інших видів промислової продукції, а саме: під час 

виробництва використовується земля; вона має обмежений строк застосування; 

така продукція вимагає особливих умов зберігання; більшість її видів потребує 

переробки протягом короткого терміну або відразу після виготовлення; її 

виробництво характеризується сезонністю, проте споживання відбувається 

упродовж усього року, тому забезпеченість продукцією сільськогосподарського 

виробництва та продуктами її переробки може свідчити про стан 

продовольчої безпеки країни, оскільки недостатня її кількість може мати 

непередбачувані соціальні та економічні наслідки 209. Для України ці 

питання набули особливої значимості, оскільки сільськогосподарське 

виробництво, як розкрито у попередніх розділах цієї роботи, займає чільне 

місце в економіці країни. 

Зі вступом України до СОТ, а також після підписання Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом й Угоди про Зону вільної торгівлі значно 

розширюються можливості українського експорту сільськогосподарських 

товарів на ринки держав-членів СОТ. Як свідчать статичні дані, упродовж 

останніх двох років експорт сільськогосподарських товарів постійно зростає 

й охоплює практично країни на всіх континентах Землі. На початок 2016 р. 
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Україна експортувала свою продукцію до 214 країн світу 93. Експорт 

товарів України у 2015 р., порівняно з 2014 р., скоротився на 29,4 %, або на 

15,9 млрд – до 38,17 млрд дол США. У кількісному виразі експорт товарів 

також знизився на 8,1 %, або на 14,1 млн т. Ще у 2014 р. продаж 

сільськогосподарської продукції займав перше місце (30,2 % у загальній 

структурі експорту), але й він у 2015 р. знизився на 13 % 426.  

У науці аграрного права України дослідження правових питань реалізації 

сільськогосподарської продукції проводиться в межах зовнішніх аграрних 

правовідносин, причому науковий пошук обмежується, зазвичай, питаннями 

правових форм реалізації продукції 452, а також організаційно-правового 

забезпечення реалізації такої продукції в ринкових умовах 156.  

Водночас правовим питанням експорту сільськогосподарської продукції 

в аграрно-правовій літературі приділенео недостатньо уваги через наявні 

стереотипні уявлення й утверджені в теорії права наукові підходи до поділу 

системи права на галузі, унаслідок чого експорт сільськогосподарської 

продукції несправедливо відносять якщо не до господарського, то до 

міжнародного приватного права. 

Очевидно, що в умовах членства України в СОТ і поширення дії Угоди 

про сільське господарство та інших багатосторонніх угод СОТ як частини 

національного аграрного законодавства на правове регулювання 

внутрішньодержавних аграрних відносин правові питання експорту товарів 

повинні стати також предметом наукового пошуку й аграрно-правової науки, 

оскільки без проведення таких наукових досліджень фахівцями з аграрного 

права не можна буде розробити юридичну модель гармонізації аграрного 

законодавства відповідно до вимог Угоди про сільське господарство у сфері 

здійснення експортно-імпортних операцій на аграрних ринках України.  

Згідно із Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 

об’єктами експорту визначено сільськогосподарську продукцію, зазначену в 
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ст. 1 цього Закону 334. Водночас у ст. ст. 2, 3 Угоди про сільське господарство 

СОТ ідеться про сільськогосподарські товари, зазначені в Додатку 1 до цієї 

Угоди. Як указано в першому розділі дисертації, така неузгодженість 

термінів створює колізії норм законів та названої Угоди, що негативно 

впливає на державно-правове регулювання експорту сільськогосподарських 

товарів у рамках СОТ у частині тлумачення й застосування цих термінів як 

юридичних категорій. 

Досліджуючи доступ до ринку в контексті реалізації Угоди про сільське 

господарство СОТ як законодавчо забезпечену можливість суб’єктів 

аграрних правовідносин вільно реалізувати свою продукцію на 

внутрішньому та зовнішньому аграрних ринках, потрібно зазначати, що 

реалізацію такого права гарантовано Конституцією України щодо 

зовнішньополітичної діяльності держави (ст. 18), а також нормою ст. 41, 

відповідно до якої кожен має право володіти, користуватись і 

розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, 

творчої діяльності. Відповідно до ст. 42 Конституції України, кожен має 

право на підприємницьку діяльність, однією з форм виконання якої є 

зовнішньоекономічна діяльність сільськогосподарських товаровиробників. 

У ретроспективному плані розвиток правового регулювання експорту 

сільськогосподарських товарів в України розпочався з прийняттям Верховною 

Радою УРСР Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. 

№ 959-ХІІ. 334, що визначає принципи реалізації зовнішньоекономічної 

діяльності, її види, суб’єктів, основи державного регулювання. 

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є фізичні особи – 

громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають 

цивільну правоздатність і дієздатність відповідно до Законів України й постійно 

проживають на території України; юридичні особи, котрі зареєстровані як 



 139 

такі в Україні та мають постійне місцезнаходження на її території 

(підприємства, організації й об’єднання всіх видів, включаючи акціонерні й 

інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, 

торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, 

кредитно-фінансові установи, міжнародні об’єднання, організації та ін.), у 

тому числі юридичні особи, майно й/або капітал яких перебуває повністю у 

власності іноземних суб’єктів господарської діяльності; об’єднання 

фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними 

особами згідно із законами держави, але які мають постійне місце проживання 

на території України і яким цивільно-правовими законами України не 

заборонено здійснювати господарську діяльність; структурні одиниці іноземних 

суб’єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно із 

законами України (філії, відділення, тощо), але мають постійне місце 

перебування на території нашої країни; спільні підприємства за участю 

суб’єктів господарської діяльності України й іноземних суб’єктів господарської 

діяльності, зареєстровані як такі в Україні та які мають постійне 

місцезнаходження на території нашої країни; інші суб’єкти господарської 

діяльності, передбачені законами України 334. 

Відповідно до ст. 5 цього закону, фізичні особи мають право виконувати 

зовнішньоекономічну діяльність із моменту набуття ними цивільної дієздатності 

згідно із законами України. Фізичні особи, котрі постійно проживають на 

території нашої країни, мають зазначене право, якщо зареєстровані як 

підприємці. Фізичні особи, котрі не мають постійного місця проживання на 

території України, наділені таким правом, якщо є суб’єктами господарської 

діяльності за законом держави, у якій вони мають постійне місце проживання 

або громадянами якої є. Юридичні особи мають право виконувати 

зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їхніх статутних документів із 

моменту набуття ними статусу юридичної особи. 
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Право на реалізацію зовнішньоекономічної діяльності закріплено також 

у ст. 378 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. 61.  

Спеціальна правоздатність суб’єктів аграрного підприємництва всіх 

форм власності та організаційно-правових форм господарювання визначається 

загальним законодавством: Господарським кодексом України (ст. б, 7, 67, 68, 

розділ 7), Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Законом 

України «Про господарські товариства», а також нормами аграрних Законів 

«Про зерно та ринок зерна в Україні» 333, «Про державне регулювання 

виробництва та реалізації цукру» 266, «Про молоко і молочні продукти» 349, 

«Про бджільництво» 229, «Про фермерське господарство» 405 та установчими 

документами самих суб’єктів аграрного права. 

Цілком погоджуємось із позицією А. В. Омельченка, що нормативні 

положення ст. 378 Господарського кодексу України та ч. 2 ст. 5 Закону 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність» про те, що фізичні особи 

можуть бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності лише за умови їх 

реєстрації суб’єктами підприємницької діяльності, є дискусійними й не 

відповідають іншим положенням названих законодавчих актів, положенням 

інших актів законодавства та практиці виконання зовнішньоекономічної 

діяльності 186. 

Для України це питання принципове після проведеного розпаювання 

земель, унаслідок якого мільйони українських громадян одержали земельні 

ділянки для особистого селянського господарства, обробляють ці землі, 

вирощують продукцію та реалізують її на ринку. Згідно із Законом «Про 

особисте селянське господарство» 360 від 15.05.2003 р. № 742-IV, особисте 

селянське господарство – це господарська діяльність, яка проводиться без 

створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які 

перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають задля 

задоволення особистих потреб за допомогою виробництва, переробки й 

споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та 
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надання послуг із використанням майна особистого селянського господарства, у 

тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. За даними статистики, в 

особистих селянських господарствах виробляється понад 60 % молочної та 

іншої продукції, яка реалізовується на ринку й серйозно впливає на рівень 

цін, конкурентоспроможність товаровиробників. 

 За Угодами СОТ не принциповим видається правовий статус особи, яка 

експортує продукцію. Тому в законодавстві України доцільно передбачити, 

що фізичні особи, котрі виробили сільськогосподарську продукцію, 

підготували її до продажу відповідно до законодавчих вимог безпечності та 

якості, стандартів, технічних умов, санітарних і фітосанітарних, екологічних 

й інших вимог, мають право експортувати цю продукію самостійно без будь-

яких посередників. 

Зокрема, згідно ч. 1 ст. з Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» 334, до фізичних осіб не висувається кваліфікаційна вимога 

щодо необхідності набуття ними статусу суб’єкта підприємницької діяльності, 

вони лише повинні мати належну цивільну правоздатність і дієздатність. Цей 

висновок підтверджується також положеннями ч. 2 ст. 3 Господарського 

кодексу України 61 й інших нормативних положень, згідно з якими 

господарська діяльність може бути підприємницькою або некомерційною. 

Враховуючи те, що зовнішньоекономічна діяльність – це вид господарської 

діяльності, можна зробити висновок про те, що вона теж може бути як 

підприємницькою, так і некомерційною.  

Правове регулювання експортно-імпортних операцій сільськогосподарських 

товарів у нашій державі здійснюється на основі нормативно-правових актів 

України та міжнародних документів, зокрема прийнятих у межах вступу 

України до СОТ. Ідеться, передусім, про Угоду про сільське господарство 

СОТ, Генеральну угоду з тарифів і торгівлі, Угоду про застосування 

санітарних та фітосанітарних заходів, розклад поступок і зобов’язань тощо.  
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Із набуттям членства в СОТ Україна зобов’язана здійснювати регулювання 

не лише імпортних, а й експортних операцій із сільськогосподарськими 

товарами лише за допомогою використання тарифних методів.  

Аналіз Угоди про сільське господарство СОТ свідчить, що відповідно до 

ч. 2 ст. 4 члени СОТ не будуть проводити будь-яких заходів, які вимагається 

перетворити на звичайні мита, або вдаватися до таких заходів, окрім 

випадків, коли інше передбачено в ст. 5 та Додатку 5 цієї Угоди. Ці заходи 

включають кількісні обмеження імпорту, змінювані імпортні збори, мінімальні 

імпортні ціни, вибіркове ліцензування імпорту, нетарифні заходи, що 

вживаються через підприємства державної торгівлі, добровільні обмеження 

експорту, а також подібні митні заходи, за винятком звичайних мит, 

незалежно від того, чи застосовуються ці заходи відповідно до спеціальних 

винятків із положень ГАТТ 1947 р. для певної країни, але, окрім заходів, що 

зберігаються відповідно до положень щодо платіжного балансу чи інших 

загальних положень ГАТТ 1994 р. або Багатосторонніх торговельних угод у 

Додатку 1 А до Угоди СОТ, які конкретно не стосуються сільського господарства. 

У СОТ існують чіткі правила щодо процедури запровадження 

експортних квот. Зокрема, в Угоді про сільське господарство СОТ та ст. XI 

ГАТТ, прийнятій 15.04.1994 р. установлено, що заборона чи обмеження 

експорту може застосовуватися лише як тимчасовий захід для забезпечення 

продовольчої безпеки 446. Перед установленням будь-якої заборони член 

СОТ повинен завчасно надати Комітетові із сільського господарства письмове 

повідомлення, яке має включати інформацію про характер і тривалість такого 

заходу. І лише після оцінки СОТ усієї ситуації можна запроваджувати такі 

заходи. 

Так, наприклад, у свій час уряд Молдови обмежив імпорт українських 

товарів, запровадивши захисні квоти й мита на тваринницьку продукцію 

українського виробництва, прийнявши Постанову «Про введення заходів 

щодо захисту внутрішнього ринку», відповідно до якої за всю українську 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/28/7048569/
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продукцію понад квоти передбачалося стягувати мита: на молоко й вершки – 

10 %, на іншу молочну продукцію – 15 %, на вершкове масло та сир – від 15 

до 20 % плюс € 500 за 1 т, на м’ясну продукцію – 15 % 168. Таке рішення 

уряду Молдови пояснювалося зростанням імпорту українських продуктів та 

введенням ембарго на цю продукцію з боку Росії. Водночас запроваджені 

Молдовою торгові обмеження у вигляді квот і мит на імпорт м’ясо-молочної 

продукції з України є порушенням норм СОТ й Угоди про Зону вільної 

торгівлі в рамках СНД. 

Відповідно до угод СОТ та Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» 334, Україна, як і будь-який член СОТ, установлює квоти на 

експорт продукції за рішенням Уряду. Наприклад, 30 грудня 2015 р. прийнято 

Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків товарів, 

експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2016 рік» 289. 

Загальні квоти Україною на експорт до Європейського Союзу у 2016 р. 

були в досить короткі строки використані на 85 %. За оцінками фахівців, 

лише протягом першого півріччя Україна повністю вичерпала квоту в розмірі 

950 тис. т на безмитні поставки до країн Європейського Союзу пшениці 

(передбачено подальше збільшенням обсягів протягом п’яти років до 1 млн. т.). 

На 16,4 % із початку поточного року вичерпано квоту щодо ячменю. Квота 

на безмитні поставки цукрової кукурудзи (у розмірі 1,5 тис. Т.) тільки-но 

почала реалізовуватися: із початку року в Європейському Союзі поставлено 

2,448 т., або 0,2 %. На 18,6 % із початку нинішнього року використано квоту 

на висівки та кукурудзяні рештки (виділену в розмірі 17 тис. т. із подальшим 

збільшенням протягом п’яти років до 21 тис. т.). Крім того, на 18,8 % 

реалізовані поставки глюкози та сиропу з глюкози, на 8,1 % – обробленої 

продукції з цукру, на 1,9 % – обробленої продукції із зернових. А на таку 

продукцію, як томати, цукор, ячмінна крупа, борошно, овес, солод, пшенична 

клейковина, мед, сік та кукурудза, Україна вже повністю вичерпала надані 

квоти 94. 
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На сьогодні відносини у сфері експортних субсидій регулюються 

Угодою про сільське господарство СОТ. У преамбулі до Угоди зазначено, що 

однією з галузей, які потребують прийняття країнами-членами конкретних 

зобов’язань, названо експортну конкуренцію, тобто надання експортних 

субсидій. Експерти вважають, що саме ці субсидії найбільше спотворюють 

розвиток конкуренції на світових ринках сільськогосподарської продукції, 

деформують умови недискримінаційної торгівлі. Експортні субсидії 

надаються виробникам сільськогосподарської продукції для створення чи 

підтримки конкурентних переваг на закордонних ринках.  

До початку дії Угоди про сільське господарство СОТ експортні субсидії 

були важливим інструментом політики держав у міжнародній торгівлі 

сільськогосподарськими продуктами, найбільшою мірою це мало значення 

для зерна й молочних продуктів. Угодою встановлено правове поле використання 

подібних субсидій. Разом із тим експортні субсидії не були повністю 

оголошені поза законом, установлено жорсткі обмеження на їх обсяг і частку 

бюджетних витрат. Відповідно до цієї Угоди, країни, які використовують 

експортні субсидії, взяли на себе зобов’язання щодо їх скорочення на 21 % і 

скорочення бюджетних витрат на 38 %. За загальним правилом Угоди, 

експортні субсидії, виходячи з базового періоду 1986–1990 рр., повинні бути 

скорочені протягом шестирічного періоду (десятирічного – для країн, що 

розвиваються) на індивідуальній основі. Крім того, повністю заборонено 

субсидії щодо товарів, яким не надавалися субсидії в базовий період 84. 

Система норм Угоди про сільське господарство СОТ, яка регулює 

експортне субсидіювання, уважається одним із найбільш значних досягнень 

права СОТ, яке забезпечує правове регулювання експортного субсидіювання 

в міжнародній торгівлі й безпосередньо впливає на міжнародну торгівлю 

сільськогосподарськими товарами. У цьому зв’язку дослідники з питань 

сільського господарства СОТ зазначають, що прийняття загальних і 

конкретних зобов’язань з експортних субсидій було найбільш суперечливим 

моментом, що викликав гострі дебати не лише щодо переговорів у галузі 
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сільського господарства, але й у межах усього Уругвайського раунду 

переговорів» 524. 

В українському законодавстві процедури введення обмежень на експорт 

визначено в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Проте 

для ефективного застосування обмежень і переконливої аргументації для 

країн-імпортерів та Комітету із сільського господарства СОТ потрібна чітка 

регламентація загрози балансової стабільності. Потрібно розробити й 

затвердити Постановою Кабінету Міністрів України методику визначення 

загрози балансовій стабільності, на основі якої схвалюється рішення щодо 

запровадження ліцензування 108. 

У межах підвищення заходів із запобігання інфляції в міжнародній 

торгівлі СОТ установлює обов’язок для своїх членів своєчасно інформувати 

СОТ із питань реалізації Угоди про сільське господарство та інших 

багатосторонніх угод, надавати статистичну звітність.  

Поряд із цим такі країни, як Японія, Корея, не мають зобов’язань щодо 

експортних субсидій, оскільки не застосовували їх у базовий період, а отже, 

не можуть їх використовувати взагалі 84. 

Ст. XVI ГАТТ розглядає експортні субсидії лише в загальних рисах 

поряд з іншими субсидіями, конкретизація ж відбувається в угодах, суміжних 

із ГАТТ. 

Наведемо основні норми регулювання експортного субсидіювання в 

межах Угоди про сільське господарство СОТ. 

Відповідно до ст. 8 цієї Угоди кожен член СОТ зобов’язується не 

надавати експортних субсидій, окрім як відповідно до Угоди, а також за 

індивідуальними зобов’язаннями. Нормами Угоди про сільське господарство 

встановлено обов’язок країн-учасниць СОТ скоротити обсяг експортних 

субсидій на 21 %, виходячи з рівня базового періоду, протягом шести років із 

кожного продукту (за товарами, вказаними в Додатку 1 до Угоди). Щодо 

країн, які розвиваються, це зобов’язання являє собою 14 % за 10 років; 
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скоротити бюджетні витрати на експортне субсидіювання на 36 % на умовах, 

зазначених вище. Держави, що розвиваються, виробляють 24-відсоткове 

скорочення в десятирічний період; скорочення здійснюються рівними 

щорічними обсягами на індивідуальній основі. 

Відповідно до Угоди, експортні субсидії, що підлягають скороченню, 

включають прямі державні експортні платежі фірмі, галузі промисловості, 

виробникам сільськогосподарського товару, кооперативу чи іншої асоціації 

таких виробників або маркетингової організації, залежно від результатів 

експортних операцій; продаж або пропозицію на експорт урядами чи їхніми 

органами некомерційних запасів сільськогосподарської продукції за ціною, 

нижчою від ціни на подібний продукт на внутрішньому ринку; виплати при 

експорті сільськогосподарського продукту, які фінансуються за підтримки 

уряду, будь-то за рахунок державних коштів чи ні, уключаючи ті, які 

фінансуються за рахунок виручки від зборів на сільськогосподарський 

продукт або на сільськогосподарський продукт, із якого виготовлено експортний 

продукт; надання субсидій для зниження витрат на маркетинг під час 

експорту сільськогосподарських продуктів, уключаючи витрати на вантажно-

розвантажувальні роботи, підвищення якості й інші витрати на переробку, а 

також ті, що пов’язані з міжнародними перевезеннями та фрахтом; тарифи на 

внутрішні перевезення й фрахт при поставках на експорт, надаються або 

встановлюються урядом на більш сприятливих умовах, ніж при перевезеннях 

не експортних вантажів; субсидіювання сільськогосподарських продуктів 

залежно від їх уключення в експортну продукцію. 

 Експортні субсидії не надаються товарам, які не були предметом 

субсидіювання в базовий період. Інші експортні субсидії, не зазначені в ст. 

IX Угоди, не повинні застосовуватися таким чином, щоб це призводило до 

обходу зобов’язань з експортних субсидій. Наприклад, це може стосуватися 

некомерційних угод. Поширені консультаційні послуги або послуги зі 

сприяння розвитку експорту є винятком із зобов’язань 84. 
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Потрібно зауважити, що відповідно до Угоди про сільське господарство 

скорочення експортних субсидій не поширюються на продовольчу допомогу. 

Зокрема, в Угоді вказується, що експортні субсидії, які не перераховані 

в п. 1 ст. 9, не повинні застосовуватися таким чином, щоб це призводило або 

могло призвести до обходу зобов’язань з експортних субсидій; некомерційні 

операції також не використовуються для обходу таких зобов’язань. Щодо 

продовольчої допомоги, то, згідно з Угодою, вона повинна бути пов’язана з 

комерційним експортом продовольства, а угоди з міжнародної продовольчої 

допомоги повинні здійснюватися відповідно до «Принципів передачі 

надлишків та зобов’язань щодо консультацій» (ФАО) 484. 

Розглядаючи експортні субсидії, потрібно зауважити, що єдина їхня 

відмінність від субсидій із підтримки національних виробників, полягає в 

тому, що вони всього лише експортні; тобто серед усього спектра субсидій 

частина, пов’язана з експортом, є предметом окремого регулювання в Угоді. 

Однак різниця між цими видами субсидій не настільки кардинальна, щоб за 

допомогою якоїсь реструктуризації фінансування не можна було перетворити 

експортні субсидії в заходи зеленої або синьої скриньки. Це підтверджується 

й міжнародною практикою, як, наприклад, у Європейському Союзі експортні 

субсидії перетворюються в компенсаційні виплати. Це, звичайно, не означає, 

що всі країни, прийнявши зобов’язання зі скорочення експортних субсидій, 

просто трансформували їх у дозволені, залишивши рівень фінансування 

сільського господарства на колишньому рівні 84. 

На відміну від норм Угоди, які регулюють тарифікацію імпорту (що 

вимагають встановити або специфічне – щодо одиниці товару – мито, або 

мито ad valorem (адвалерне мито – відповідно до ціни, за вартістю) 42 – 

мито, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших 

предметів, які обкладаються митом) щодо вартості товару), правила, що 

стосуються експортних субсидій, не спричиняють обмеження максимального 

розміру субсидії на одиницю товару. Це означає, що обмеження кількості та 

обсягу експортних субсидій ніяк між собою не пов’язані. Зрозуміло, що при 
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різних ринкових коливаннях із метою підтримки певного рівня цін держава, 

виходячи з цих правил, може, наприклад, скоротити експортне субсидіювання 

рису й на таку саму величину збільшити субсидіювання пшениці. При цьому 

ніякі зобов’язання не порушуються: залишилися ті самі субсидійовані 

продукти та такий самий обсяг субсидій. Це підтверджує й практика: 

експортні субсидії на одиницю товару час від часу варіюються між різними 

товарами та в різних країнах 500. У цьому контексті потрібно зауважити, 

що Угода не накладає жорстких зобов’язань з одночасного й пов’язаного 

обліку обсягу та кількості експортних субсидій у певний рік, (ст. 9:2 (b).) 473. З 

одногу боку, ця обставина чинить несприятливий вплив на міжнародну 

торгівлю, проте з другого – дає певну гнучкість в експортному субсидіюванні 

сумніву низкою країн – членів СОТ 473.  

Попри те, що норми Угоди, які регулюють експортне субсидіювання, 

вважаються найбільш зв’язуючими, небагато держав змінили свої заходи 

підтримки експорту таким чином, щоб ті повністю відповідали зобов’язанням 

країн. «Постійно високі ціни (особливо на зерно в перші два роки періоду 

реалізації) і високий рівень експортного субсидіювання в базовий період 

дали змогу більшості країн «підігнати» необхідні обмеження до їхньої 

поточної експортної політики» 535. 

Правила введення заборон й обмежень на експорт чітко визначаються в 

ст. 12 Угоди про сільське господарство. У випадках, коли член СОТ встановлює 

будь-яку нову заборону або обмеження на експорт продуктів харчування 

відповідно до параграфа 2(а) ст. XI ГАТТ 1994 р., такий член повинен 

дотримуватися певних положень: член СОТ, який вводить заборону або 

обмеження на експорт, повинен належно враховувати наслідки такої заборони 

або обмеження для продовольчої безпеки імпортуючих членів СОТ; перед 

введенням будь-якої заборони або обмеження на експорт член цієї органазації 

зобов’язаний завчасно надати Комітетові із сільського господарства 

письмове повідомлення, яке має включати інформацію про характер і 

тривалість такого заходу, а також, на вимогу будь-якого іншого члена СОТ, 



 149 

що має суттєвий інтерес як імпортер, провести консультації з ним із приводу 

будь-якого питання щодо зазначеного заходу. 

У Преамбулі до Угоди про сільське господарство однією з галузей, що 

потребують прийняття країнами-членами конкретних зобов’язань, названо 

експортну конкуренцію, тобто надання експортних субсидій. Експерти 

вважають, що саме вони найбільше спотворюють розвиток конкуренції на 

світових ринках сільськогосподарської продукції, деформують умови 

недискримінаційної торгівлі. Експортні субсидії надаються виробникам 

сільськогосподарської продукції для створення чи підтримки конкурентних 

переваг на закордонних ринках. 

Відповідно до Угоди про сільське господарство СОТ, багатосторонні 

переговори щодо цього сектору економіки розпочалися в січні 2000 р. 

Протягом першого року переговорів Кернська група внесла пропозиції із 

трьох проблем сільського господарства (внутрішня підтримка, доступ на 

ринки та експортна конкуренція). Кернська група переконана, що переговори 

із сільськогосподарських проблем позитивно вплинуть на подальшу реформу 

торгівлі сільськогосподарською продукцією. Цілі Кернської групи з приводу 

сільськогосподарських переговорів викладено у відповідній заяві: глибоке 

скорочення всіх тарифів і припинення збільшення тарифів; скорочення будь-

яких внутрішніх субсидій, що деформують торгівлю; скорочення експортних 

субсидій; створення прозорих правил із метою запобігання експортним 

субсидіям 57. 

Члени Кернської групи вважають, що для лібералізації ринку 

сільськогосподарської продукції повинні враховуватися потреби економічного 

розвитку держав, особливо це стосується країн, що розвиваються, яким 

потрібно надавати відповідну технічну підтримку 85. Тому використання 

експортних субсидій дає змогу державам експортувати товари на міжнародний 

ринок за цінами, що нижчі від звичайних цін на внутрішньому ринку, 

оскільки ці субсидії спонукають виробників збільшувати обсяги виробництва 

та експорту, які в іншому випадку залишалися б на менш високому рівні» 529. 
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Зазначене, зокрема, визнається в ст. XVI ГАТТ 53. Відповідно, такі 

механізми спотворюють нормальне конкурентне середовище в міжнародній 

торгівлі, спричиняючи зниження світових цін на субсидовані товари, особливо 

якщо державні субсидії поширюються на значну частку міжнародного 

товарообігу, що негативно впливає на внутрішніх споживачів, інших 

виробників у країнах-імпортерах, передбачає певні вигоди для споживачів у 

країнах-імпортерах із незахищеною економікою 510. Із другого боку, 

очевидно, що експортні субсидії надають можливість додаткової вигоди для 

імпортерів субсидованого продукту. 

Питання про політику державної підтримки як інструмент протекціонізму 

піднімалося ще в 1947 р. при підписанні Генеральної угоди про торгівлю і 

тарифи (ГАТТ), норми якої стримували використання експортних субсидій. 

Продовженням зусиль щодо обмеження негативного впливу субсидій, які 

надаються для підтримки внутрішнього виробництва, стала Угода про 

субсидії та компенсаційні заходи, прийнята в результаті Уругвайського 

раунду переговорів у 1994 р. Було встановлено загальні правила надання 

субсидій для виробництва товарів. 

Аналіз Угоди про субсидії та компенсаційні заходи свідчить, що в цьому 

документі містяться дефініції поняття субсидій і критеріїв їх надання, 

зокрема заборонених субсидій, зумовлених показниками експорту та 

використанням вітчизняних товарів на перевагу імпортованим; субсидій, що 

дають підставу для вжиття заходів 474; субсидій, які не передбачають 

проведення таких заходів, включаючи неадресні субсидії; адресних субсидій, 

що надаються з дотриманням визначених умов щодо обсягу й напрямів 

використання, у науково-дослідницький діяльності, для допомоги 

неблагополучним регіонам у межах загального регіонального розвитку, 

сприяння в прискореній адаптації до нових вимог до охорони довкілля. 

У вищезазначеній Угоді також встановлено засоби правового захисту у 

випадку застосування заборонених субсидій або тих, що обмежуються, з 

використанням органу врегулювання суперечок, порядок застосування 
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компенсаційного мита (особливого мита, що стягується для нейтралізації 

субсидії згідно зі ст. VI ГАТТ), включаючи порядок проведення відповідних 

розслідувань, збору доказів, розрахунку обсягів субсидії, обчислення розміру 

шкоди, ужиття тимчасових заходів тощо. 

Угодою про субсидії та компенсаційні заходи передбачено встановлення 

спеціальних і диференційованих режимів щодо держав, які розвиваються, 

виходячи з визнання, ще субсидії можуть відігравати важливу роль у 

програмах економічного розвитку цих країн, а також пільгового режиму 

застосування субсидій, що зазвичай обмежуються 474. 

У контексті цього дослідження вважаємо за необхідне акцентувати увагу 

на тому, що саме в Угоді про сільське господарство СОТ містяться спеціальні 

норми щодо надання субсидій аграрному сектору. Загалом, вимоги СОТ 

щодо субсидування сільського господарства обмежують використання різних 

видів субсидій менш суворо, порівняно з нормами субсидування інших 

секторів. Однак упродовж останніх років члени СОТ активно обговорюють 

питання наближення умов надання субсидій в аграрному секторі та 

промисловості 68. 

Серед усіх видів субсидій, які надаються урядами, експортні субсидії 

вважаються такими, що чинять найбільш спотворювальний вплив на торгівлю. 

Низка держав застосовує субсидії для забезпечення реалізації виробленого 

надлишку на міжнародних ринках 188. 

Відповідно до ст. 3, 8, 9 Угоди про сільське господарство СОТ, 

вимагається від країн-членів СОТ узяти зобов’язання щодо скорочення ними 

застосування експортних субсидій. 

Відповідно до загальних правил держави-члени повинні щорічно 

скорочувати свої експортні субсидії протягом періоду виконання Угоди. Це 

стосується двох показників – сукупних бюджетних витрат на експортні 

субсидії в сільськогосподарському секторі. Відповідне скорочення повинно 

становити 36 % (24 % для країн, що розвиваються); сукупного обсягу 

експорту, охопленого експортними субсидіями. Відповідне скорочення має 
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скласти 21 % (14 % для держав, які розвиваються). 

Угодою передбачено, що базовим періодом для визначення всіх 

необхідних показників є 1986–1990 рр. Діючі зобов’язання щодо експортних 

субсидій включені до розкладів країн-членів. Вони зобов’язані не перевищувати 

визначений на кожен рік періоду виконання Угоди рівень експортних 

субсидій. Однак існує певна гнучкість у застосуванні цього правила. Зокрема, 

у будь-який рік, із другого по п’ятий, визначений рівень може бути 

перевищений за умови, що сукупні бюджетні витрати на експортні субсидії з 

початку періоду виконання Угоди по нинішній рік уключно не перевищують 

3 % від рівня витрат базового періоду; сукупний обсяг експорту, охопленого 

експортними субсидіями, із початку періоду виконання Угоди до сьогодні 

включно не перевищує 1,75 % від обсягу базового періоду; сукупні бюджетні 

витрати на експортні субсидії й обсяг експорту, охопленого експортними 

субсидіями, протягом періоду виконання Угоди не перевищує рівнів, що 

включені до розкладу; бюджетні витрати на експортні субсидії та обсяг 

експорту, охопленого експортними субсидіями, на закінчення періоду виконання 

Угоди становлять не більше 64 і 79 % відносно рівня базового періоду 

відповідно. Для держав, що розвиваються, ці рівні складають 76 та 86 % 188. 

Потрібно відзначити, що країни, які використовували експортні субсидії, 

взяли значні зобов’язання протягом переговорів Уругвайського раунду. Вони 

включені на рівні окремих товарів до їхніх розкладів поступок як членів СОТ. 

Зобов’язання держави-члена СОТ щодо скорочення експортних субсидій 

містяться в частині IV розкладу і включають загальні бюджетні витрати на 

субсидії на кожен рік протягом періоду виконання Угоди та загальний обсяг 

сільськогосподарського експорту, охопленого експортними субсидіями в 

кожному році. 

За угодами СОТ товари, які не включені до розкладу скорочення 

експортних субсидій, не можуть отримувати жодних експортних субсидій, за 

винятком тих, які у випадку з державами-членами, що розвиваються, 
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виключені із зобов’язань зі скорочення, як зазначено вище, або тих, які не 

охоплені такими зобов’язаннями. 

Водночас країни-члени, які не представили розклади, узагалі не можуть 

надавати жодних експортних субсидій на сільськогосподарські товари, за 

винятком тих, що виключені із зобов’язань зі скорочення. 

Важливе питання обмежень підтримки експорту – поступове зменшення 

монопольної влади державних експортних компаній у розвинених країнах. 

Лише в державах, що розвиваються, буде дозволено таку монополію. Для 

України, яка не використовує експортних субсидій і не має права застосовувати 

їх у майбутньому, важливо проаналізувати зобов’язання щодо обмежень 

підтримки державних експортних агентів та кредитування експорту.  

Експортні субсидії для розвинених країн відмінено у 2013 р., для 

більшості держав, що розвиваються, – у 2016 р., для решти держав – у 2021 р. 189; 

для державної фінансової допомоги державним експортним торговельним 

підприємствам визначено такі ж терміни скорочення: надання державних 

експортних кредитів обмежиться 180 днями.  

Поділяючи та підтримуючи принципи й норми СОТ, після вступу до цієї 

організації Україна вже заявила про незастосування в майбутньому експортних 

субсидій на сільськогосподарські товари. Експортні субсидії, які застосовуються 

в більшості розвинутих країн-членів СОТ, зумовлюють суттєві викривлення 

на світових ринках сільськогосподарської продукції. Отже, ставши членом 

СОТ, Україна не може застосовувати ті види експортних субсидій, які визначені 

ст. 9 пар.1 (а-f) Угоди про сільське господарство СОТ, а саме: прямі субсидії 

(у тому числі в натуральній формі), які залежать від показників експорту, 

суб’єкта господарювання, виробника певного сільськогосподарського товару, 

об’єднання таких виробників, галузі виробництва; продажу на експорт 

державою або уповноваженим на це органом власних запасів сільськогосподарської 

продукції за ціною, нижчою за ту, що встановлюється на аналогічний товар у 

разі продажу його на внутрішньому ринку; виплати при експортуванні певної 
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сільськогосподарської продукції, що фінансуються за підтримки держави, 

незалежно від того, чи наявні витрати державного бюджету, чи ні, у тому 

числі й виплати, які фінансуються за рахунок надходжень від податків, 

зборів, що справляються із сільськогосподарської продукції, із якої 

виробляється експортний товар; субсидії на скорочення витрат, пов’язаних з 

експортуванням сільськогосподарської продукції (крім широкодоступних 

послуг зі сприяння експорту та консультаційних послуг), у тому числі витрат 

на підвищення якості продукції, переробку, завантаження, вивантаження, 

міжнародні перевезення й фрахт; пільгові (за ставками, базою обчислення, 

механізмом справляння тощо), порівняно з перевезеннями на внутрішньому 

ринку, транспортні або фрахтові тарифи для експортних поставок; субсидії 

на сільськогосподарську продукцію, які залежать від її включення до 

переліку товарів, що виробляються на експорт 84. 

Також потрібно зазначити, що ст. 10 Угоди про сільське господарство 

СОТ встановлює: експортні субсидії, не вказані в параграфі 1 ст. 9, не 

повинні застосовуватись у такій формі, у якій вони призводять або можуть 

призвести до уникнення виконання зобов’язань щодо експортних субсидій; 

заборонено також використовувати некомерційні операції для уникнення 

таких зобов’язань 473. 

Члени СОТ зобов’язуються працювати над розробкою узгоджених між 

країнами правил, що регулюватимуть надання експортних кредитів, гарантій 

за експортними кредитами або проведення програм страхування, а також 

після узгодження таких правил надавати експортні кредити, гарантії за 

експортними кредитами та проводити програми страхування лише відповідно до 

таких правил. 

Будь-який член СОТ, який стверджує, що певна кількість товару, 

експортованого понад рівень зобов’язання щодо зменшення підтримки, не 

отримує субсидування, повинен довести, що щодо цієї кількості експортованого 

товару не надавалася жодна експортна субсидія, незалежно від того, 
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уключено її в ст. 9 чи ні 473. 

Україна зобов’язалася застосовувати експортні обмеження в умовах 

СОТ лише тимчасово для попередження чи послаблення критичного 

дефіциту харчових продуктів й інших товарів, що мають важливе значення 

для експортуючої сторони. 

Оскільки Україна відмовилася від застосування експортних субсидій, це 

не означає, що держава, всупереч Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність», 

відмовляється від своїх зобов’язань захищати національні інтереси 

сільськогосподарських товаровиробників у здійсненні експорту сільськогосподарських 

товарів. Відповідно до Угоди про сільське господарство СОТ та інших 

багатосторонніх угод, Україна має вживати інші нетарифні заходи з підтримки 

конкурентоспроможності сільськогосподарських товарів на ринках держав-

членів СОТ. Серед них можна назвати експортні кредити. 

Потрібно зазначити, що правове регулювання експортних кредитів 

відсутнє в Угоді про субсидії та компенсаційні заходи. Очевидно, що в Угоді 

про сільське господарство СОТ воно представлено в узагальненому виді, у 

ст. 10 «Попередження обходу зобов’язань з експортних субсидій» 473. 

Зокрема, у п. 2 зазначено, що члени зобов’язуються вести роботу з 

вироблення узгоджених на міжнародному рівні правил у галузі надання 

експортних кредитів, гарантій за експортними кредитами або проведення 

програм страхування після досягнення згоди з цих питань, забезпечувати 

експортні кредити, гарантії за експортними кредитами та проводити 

програми страхування лише відповідно до таких правил 473. В Угоді про 

сільське господарство СОТ закріплено положення, про те, що експортні 

субсидії, які не перераховані в п. 1 ст. 9, не будуть застосовуватися таким 

чином, щоб це призводило або могло призвести до обходу зобов’язань з 

експортних субсидій. 

Під час Уругвайського раунду питання щодо експортних кредитів 

піднімали через достатні побоювання, що їх схеми цілком можуть розглядатися 
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як експортне субсидіювання, що спричиняє спотворення міжнародної 

торгівлі.  

У сільськогосподарському секторі застосування експортних кредитів, які 

користуються державною підтримкою (особливо державні гарантії за 

позиками), поширені і їх кількість збільшується. Нині експортні кредити 

перебувають під пильною увагою, оскільки можуть мати схожий ефект із 

прямими експортними субсидіями. Вони спроможні, наприклад, викликати 

зниження цін для покупців, впливати на ціну й обсяг транскордонних 

поставок тощо 84. 

У контексті експортних субсидій заслуговує на увагу питання 

експортних мит та обмеження експорту сільськогосподарських товарів. У 

ході переговорів Уругвайського раунду вони не отримали належного висвітлення. 

У зв’язку з тим, імовірно, вважалося, що ці механізми не застосовуватимуться 

протягом періоду реалізації угоди. Ст. XI: 1 ГАТТ 94 забороняє застосування 

обмежень експорту, крім введення додаткових мит, зборів чи інших 

платежів. Однак, як виняток із цього загального правила, ст. XI: 1 2(а) 

допускає кількісні обмеження або заборони, що повинні мати тимчасовий 

характер, із метою запобігання зниженню рівня запасів до нижчого за 

критичний рівня стосовно продуктів, які особливо важливі для країни-

експортера 85. 

Відповідно до ст. 12 Угоди «Правила введення заборон та обмежень на 

експорт» 473, член СОТ, який установлює заборону або обмеження 

експорту, належно враховує наслідки такої дії для продовольчої безпеки 

імпортуючого члена й надає всю інформацію про природу цих обмежень та 

їх тривалість. Так, за статистичними даними, після загального зростання 

світових цін 1995–1996 рр. Європейський Союз, Туреччина, Чехія, Угорщина, 

Польща й низка інших країн активно застосовували заходи з обмеження 

експорту, щоб запобігти зростанню внутрішньодержавних цін 525.  

Аналіз національного законодавства, зокрема Закону України «Про 
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державну підтримку сільського господарства України» 27 і «Про молоко та 

молочну продукцію» 349, свідчить про те, що наша держава як член СОТ 

порушувала зобов’язання про незастосування в майбутньому експортних 

субсидій на всі сільськогосподарські товари. 

Так, ст. 16 Закону України «Про молоко та молочну продукцію» 349 

передбачала фінансування підтримки експорту молочних продуктів. У             

ст. 16.1. Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 

України» згадувалася «спеціальна бюджетна дотація при експорті» 

сільськогосподарської продукції 117. На сьогодні в ці положення внесено 

зміни Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про молоко 

та молочні продукти” № 402-V від 30 листопада 2006 р. 349 

Оскільки вступ України до СОТ був однією з вимог Європейського 

Союзу про асоційоване членство, то з підписанням Угоди про асоціацію 

України з ЄС заслуговують на увагу питання експорту сільськогосподарських 

товарів на ринки держав – членів Європейського Союзу, які також є членами 

СОТ. Тому в системі аграрного законодавства застосування норм, вимог 

Угоди про сільське господарство СОТ й інших багатосторонніх угод 

ускладнюється ще й вимогами гармонізації аграрного законодавства з 

нормами сільськогосподарського права ЄС.  

Відповідно до ч.1 ст. 32 Угоди про асоціацію 470 після набрання 

чинності цією Угодою жодна сторона не повинна зберігати в силі, 

запроваджувати або відновлювати експортні субсидії чи інші заходи 

еквівалентної дії щодо сільськогосподарських товарів, призначених для 

продажу на території іншої сторони. 

У ст. 40 Угоди про асоціацію сторони підтверджують свої права та 

зобов’язання, передбачені ст. XIX ГАТТ 1994 р. й Угодою про спеціальні 

заходи, що міститься в Додатку 1А до Угоди СОТ (далі – Угода про 

спеціальні заходи). Європейський Союз залишає за собою свої права та 
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зобов’язання, передбачені ст. 5 Угоди про сільське господарство СОТ, що 

міститься в Додатку 1А до Угоди СОТ (Угода про сільське господарство 

СОТ), крім торгівлі сільськогосподарськими товарами, на яку поширюється 

преференційний режим, передбачений цією Угодою. 

Україна як член СОТ та як сторона Угоди про асоціацію з ЄС 

зобов’язана дотримуватись імперативних положень щодо обмеження 

експорту сільськогосподарських товарів, державних дотацій, а також інших 

тарифних і нетарифних методів регулювання зовнішньоторговельної 

діяльності. Потрібен баланс між інтересами СОТ і ЄС, з одного боку, й 

України – із другого. В іншому випадку непродумана тарифна та нетарифна 

політика держави може негативно позначитися на економічному балансі 

внутрішнього продовольчого ринку. 

Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських 

товаровиробників передбачає розвиток малого та середнього бізнесу. У 

цьому зв’язку позитивно вважаємо ініціативу зі створення Програми 

«Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу 

(С0SМЕ)» (2014–2020), що передбачає можливість для українських суб’єктів 

господарювання претендувати на державну допомогу при виході на ринок 

Європейського Союзу, завдяки консультаціям і програмам тренінгів, що не 

суперечить угодам СОТ. Водночас з’являються можливості українським 

суб’єктам господарювання знайти в Європейському Союзі партнерів у формі 

доступу до розгалуженої мережі контактів, зокрема інвестиційні та венчурні 

фонди. Українські суб’єкти господарювання матимуть змогу отримати фахові 

консультації й аналітику, супроводження експортно-імпортної діяльності та 

розширення торговельно-економічних зв’язків. Освітній блок програми 

С0ІМВ (конкурентоспроможність малих і середніх підприємств) включає 

обмін досвідом, зокрема із залученням коштів у межах програми «Еразмус 

для підприємців», різноманітні секторальні конференції, тренінги, семінари, 

програми з обміну, стажування 148. 
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Країни – члени Європейського Союзу, безумовно, приймають усю 

сукупність законів і зобов’язань ЄС щодо договорів та угод, у яких Європейський 

Союз є учасником, у тому числі законів і правил, що стосується виробництва 

й переробки харчових продуктів у ЄС. Незважаючи на те, що гармонізація 

європейського законодавства між усіма країнами – членами Європейського 

Союзу триває й досі, більшість законів і правил щодо продуктів харчування 

уже узгоджені на всій території ЄС. 

У тих випадках, коли загальноєвропейське законодавство неповне або 

відсутнє, зазвичай застосовується національне, що в деяких випадках пояснює 

окремі відмінності в трактуванні тих чи інших норм у різних країнах-членах. 

Тобто продукти повинні відповідати певним нормам законодавства держави-

члена в тих випадках, коли гармонізація законодавства в Європейському 

Союзі ще не завершена 210. 

Законодавство Європейського Союзу має пріоритет над нормами законів 

країн-членів. Тому вони повинні приймати закони, орієнтуючись на 

постанови Європейського Союзу та враховуючи їхні вимоги. Якщо все ж 

таки та чи інша держава прийме закон всупереч регламентам ЄС, то до неї 

застосують відповідні санкції. 

В основі правового регулювання в межах Європейського Союзу доступу 

до ринку сільськогосподарської продукції є Регламент (ЄС) № 178/2002 415, 

який отримав неофіційну назву – Регламент ЄС із харчової продукції. Цей 

документ органічно доповнює Регламент ЄС № 510/2014. 

Відповідно до ст.1 Регламенту ЄС № 178/2002 він є основою для 

забезпечення високого рівня захисту здоров’я населення й інтересів 

споживачів щодо харчових продуктів, зокрема враховуючи розходження в 

постачанні харчових продуктів, уключаючи традиційні продукти, поки 

забезпечується ефективне функціонування внутрішнього ринку. Воно 

встановлює загальні принципи й обов’язки, можливість надання сильної 
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наукової бази, ефективних організаційних заходів і процедур, що підтримують 

прийняття рішень із питань безпеки харчових продуктів та кормів. 

Для досягнення окресленої вище мети Закон Європейського Союзу із 

харчової продукції ґрунтується на детальному аналізі ризиків; принципах 

основної відповідальності виробника; «відстеженні» продукції й системі 

аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролі критичних точок) 210. 

Поряд із Регламентом ЄС 178/2002/ЄС (Законом ЄС із харчової продукції) 

для забезпечення високого рівня захисту споживачів 29 квітня 2004 р. 

прийнято Регламент ЄС № 852/2004 щодо гігієни харчової продукції 500. В 

його основу щодо гігієни харчової продукції покладено такі основні 

принципи «Білої книги з безпечності харчових продуктів»:  

1) концепція безпечності продуктів харчування охоплює весь ланцюг 

виробництва харчових продуктів – від виробника до споживача;  

2) первинну відповідальність за безпечність продуктів харчування покладено 

на виробників кормів, фермерів і підприємства харчової промисловості;  

3) відповідні державні структури відповідальні за організацію контролю 

виробників та здійснюють його через організації на місцях;  

4) аналіз ризиків розглядається як фундамент, на якому ґрунтується 

політика безпечності харчових продуктів;  

5) для регулювання на рівні Європейського Співтовариства потрібно 

враховувати інші фактори, які є важливими для захисту здоров’я споживачів 

і сприяння чесному веденню справ у торгівлі харчовими продуктами. 

Ці фактори включають екологічні аспекти, захист тварин, стале сільське 

господарство, вимоги споживача до якості продукції, надання правдивої 

інформації, а також визначення важливих характеристик продукту, зокрема 

методи переробки та виробництва 464. 

Отже, українські суб’єкти господарювання, які мають намір експортувати 

сільськогосподарську продукцію на ринки ЄС, повинні, по-перше, дотримуватися 

всіх профільних постанов і регламентів ЄС. По-друге, потрібно враховувати 
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законодавство конкретної держави – члена Європейського Союзу, оскільки 

останніми можуть додатково встановлюватись особливості або ж підвищені 

вимоги. Ми вважаємо, що підписання 13 січня 2016 р. Кабінетом Міністрів 

України Угоди про С0SМЕ надає додаткові можливості для українських 

аграріїв щодо виходу на внутрішні ринки Європейського Союзу, оскільки 

відтепер вони мають змогу брати участь у відповідних міжнародних освітніх 

та бізнес-проектах.  

Водночас нарощування експорту вітчизняної сільськогосподарської 

продукції на ринки ЄС стримуватиметься незначним обсягом імпортних 

тарифних квот Європейського Союзу для безмитного ввезення продукції з 

України й неспроможністю більшості вітчизняних виробників на сьогодні 

задовольнити технічні, санітарні, фітосанітарні умови для такого експорту. 

Очевидно, що стосовно сільського господарства України умови для 

створення всеохоплюючої Зони вільної торгівлі між Європейським Союзом і 

нашою державою є доволі-таки несиметричними. Наприклад, аналізуючи 

систему митних ставок, можна побачити, що для Європейського Союзу 

характерна наявність великої кількості специфічних та комбінованих ставок 

ввізного мита, тоді як в Україні його ставки переважно адвалерні. 

Європейським Союзом і низкою країн-членів СОТ використовується складна 

структура комбінованих ставок ввізного мита й система вхідних цін, експортних 

субсидій, окрім того, спеціальних захисних заходів для сільськогосподарських 

товарів, на застосування яких Україна не має права. Водночас для всіх Зон 

вільної торгівлі, створених між Європейським Союзом та іншими країнами й 

групами, характерні виключення, що стосуються саме сільського господарства. 

Найбільш лібералізованими є умови торгівлі сільськогосподарськими товарами у 

всеосяжній Зоні вільної торгівлі, які вони створюють із майбутніми членами 

Європейського Союзу 491. 

Аналіз функціонування Зон вільної торгівлі Європейського Союзу з 

іншими державами свідчить, що, як і в тексті Угоди про асоціацію з 
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Україною, основним інструментом обмежень у торгівлі сільськогосподарськими 

товарами є тарифні квоти, у межах яких забезпечується безмитний доступ. 

Загалом, головна перевага всеохоплюючої Зони вільної торгівлі з Європейським 

Союзом для сільськогосподарської торгівлі полягає в частковому усуненні 

несиметричності умов торгівлі між Європейським Союзом та Україною, яка 

посилилася після вступу нашої держави до СОТ 195.
 
 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок про те, що право 

доступу до ринку країн-членів СОТ у формі експорту українських 

сільськогосподарських товарів потрібно розглядати крізь призму закріплених 

у нормах Конституції України, Угоді про сільське господарство СОТ та 

інших багатосторонніх угодах, у законах і підзаконних нормативних актах 

принципів, правил, обмежень, заборон, способів щодо продажу визначених в 

Угоді про сільське господарство СОТ сільськогосподарських товарів 

українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності з вивезенням цих 

товарів через митний кордон України, уключаючи їх реекспорт.  

 Правову основу забезпечення реалізації права на доступ до ринку у 

формі експорту сільськогосподарських товарів складають Конституція 

України, Угода про сільське господарство СОТ як частина національного 

законодавства та чинні закони, які визначають загальні основи експорту 

товарів з України, і спеціальні законодавчі та підзаконні акти, норми яких 

визначають особливості правового регулювання експорту сільськогосподарських 

товарів на ринки держав-членів СОТ з України. У системному виразі 

сукупність правових норм, які регулюють особливості експорту 

сільськогосподарської продукції, можна розглядати як окремий підінститут 

аграрного права більш широкого правового інституту цієї галузі права, яким 

може бути доступ до ринку. 

Проведений у цьому підрозділі роботи порівняльний аналіз норм Угоди 

про сільське господарство СОТ з чинними законами щодо експорту 

сільськогосподарської продукції дає підставу стверджувати, що назріла 
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потреба розробити нові законодавчі акти, які б розвивали закріплені в Угоді 

правила щодо експорту сільськогосподарських товарів на аграрних ринках 

держав-членів СОТ, оскільки закріплені в законі вимоги щодо об’єктів, 

суб’єктів експорту сільськогосподарських товарів, організаційно-правового 

механізму здійснення експортних операцій із сільськогосподарськими 

товарами не повністю узгоджуються з нормами й вимогами Угод СОТ 

стосовно торгівлі сільськогосподарськими товарами на внутрішньому та 

зовнішньому аграрних ринках країн-членів СОТ.  

 

2.4. Організаційно-правові питання реалізації Угоди про 

застосування санітарних і фітосанітарних заходів у забезпеченні доступу 

сільськогосподарських товарів до ринків України та держав-членів СОТ 

 

Приєднання України до Світової організації торгівлі фактично стало 

долученням до наявної в цій організації системи прав та обов’язків, значна 

частина яких стосується питання захисту інтересів національних виробників. 

Зберігаючи право захищати своїх виробників, країна зобов’язується робити 

це відповідно до правил і процедур, установлених СОТ. 

Правова база СОТ передбачає низку інструментів для захисту інтересів 

національних товаровиробників як на внутрішньому, так і на зовнішніх 

ринках. Серед інших захисних заходів на внутрішньому ринку ключовими є 

санітарні та фітосанітарні заходи 171. 

В Угоді про сільське господарство СОТ передбачено досягнення зобов’язань 

(поряд із доступом до ринку, внутрішньої підтримки вітчизняного виробника, 

експортної конкуренції) із санітарних і фітосанітарних заходів. 

Вступивши до СОТ, Україна разом з іншими членами цієї організації, 

відповідно до ст. 14 Угоди про сільське господарство СОТ, взяла на себе 

зобов’язання надати чинності Угоді про застосування санітарних і 

фітосанітарних заходів. 
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Актуальність та необхідність застосування санітарних заходів у торгівлі 

сільськогосподарськими товарами закріплена в преамбулі Угоди про СФЗ 

СОТ, у якій, зокрема, зазначено, що мета застосування санітарних і 

фітосанітраних заходів – це намір СОТ покращити здоров’я людини, тварин 

та фітосанітарну ситуацію на території всіх членів СОТ; бажання утворити 

багатосторонню основу правил і дисциплін, що регулюють розробку, 

введення й застосування санітарних і фітосанітарних заходів із метою 

мінімізації їхнього негативного впливу на торгівлю; сприяння використанню 

гармонізованих санітарних та фітосанітарних заходів між членами СОТ на 

основі міжнародних стандартів, інструкцій і рекомендацій, розроблених 

відповідними міжнародними організаціями, включаючи Комісію з «Кодексу 

Аліментаріус» Міжнародного епізоотичного бюро, а також відповідні 

міжнародні й регіональні організації, що діють у межах Міжнародної 

конвенції із захисту рослин, не вимагаючи від членів СОТ змінювати їх 

належний рівень захисту життя чи здоров’я людини, тварин або рослин; 

забезпечення функціонування механізму реалізації правил застосування 

положень ГАТТ 1994, що стосуються використання санітарних та фітосанітарних 

заходів 471.  

Поняття санітарного й фітосанітарного заходу визначається в Додатку А 

до Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, відповідно 

до якої – санітарний або фітосанітарний захід розуміємо як будь-який захід, 

що проводиться для захисту життя або здоров’я тварин чи рослин на 

території члена СОТ від ризиків, що виникають у результаті проникнення, 

укорінення або поширення шкідників, хвороб, організмів, які є носіями 

хвороб, а також хвороботворних організмів; для захисту життя або здоров’я 

людей чи тварин на території члена СОТ від ризиків, що виникають від 

добавок, забруднювальних речовин, токсинів або хвороботворних організмів, 

які містяться в продуктах харчування, напоях чи кормах; для захисту життя 

або здоров’я людини на території члена СОТ від ризиків, що виникають у 

результаті хвороб, які переносяться тваринами, рослинами або продукцією, 
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що виробляється з них, чи в результаті проникнення, укорінення або 

поширення шкідників; для уникнення чи обмеження іншої шкоди на 

території члена СОТ, що завдається в результаті проникнення, укорінення 

або поширення шкідників.  

Відповідно до Угоди про СФЗ, санітарні чи фітосанітарні заходи 

включають усі відповідні закони, постанови, нормативні акти, вимоги та 

процедури, у тому числі inter alia, критерії кінцевого продукту; виробничі 

процеси й способи виробництва; процедури тестування, інспекції, сертифікації 

та ухвалення; карантинні режими, включаючи відповідні вимоги щодо 

перевезення тварин чи рослин або щодо матеріалів, необхідних для їх 

виживання під час перевезення; положення стосовно певних статистичних 

методів, процедур відбору й методів оцінки ризику; вимоги щодо пакування 

та етикетування, які безпосередньо стосуються безпеки продуктів харчування 471. 

У теорії аграрного, земельного права питання застосування санітарних, 

фітосанітарних заходів не були предметом комплексного наукового дослідження. 

Вони переважно висвітлювалися крізь призму наукового пошуку питань і 

проблем безпечності та якості харчових продуктів, охорони сільськогосподарських 

земель. Застосування санітарних та фітосанітарних заходів досліджувалося 

здебільшого в науці екологічного права в контексті збереження права на 

екологічну безпеку й на сприятливе навколишнє природнє середовище 12.  

Аналіз матеріалів робочої групи з питань вступу України до СОТ 

свідчить, що питання санітарного й фітосанітарного контролю активно 

обговорювали на чергових раундах переговорів.  

На етапі вступу України до СОТ (1993–2008 рр. приймалися закони з 

питань безпечності та якості продуктів, санітарного, екологічного, ветеринарного 

забезпечення реалізації Угоди СОТ, що свідчить про те, що Україна 

дотримувалася виконання взятих зобов’язань щодо вступу в СОТ. 

На сучасному етапі правову основу застосування санітарних і фітосанітарних 

заходів в нашій державі складають Конституція України, Угода про 
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застосування санітарних і фітосанітарних заходів СОТ, закони України, інші 

нормативні акти. 

 В Основному законі України (ст. 49) закріплено положення про те, що 

санітарно-епідемічне благополуччя населення забезпечується державою. 

Також, відповідно до ст. 16. Конституції України, на державу покладається 

обов’язок із забезпечення екологічної безпеки й підтримання екологічної 

рівноваги на території України. 

Угодою про застосування санітарних і фітосанітарних заходів передбачено, 

що країни-члени СОТ, які розвиваються, можуть спіткати особливі труднощі 

при виконанні вимог санітарних та фітосанітарних заходів імпортуючих 

членів СОТ та, як наслідок, при доступі на ринки, а також розробці й 

застосуванні санітарних і фітосанітарних заходів на своїх власних територіях 

і т. ін. Тому, відповідно до ст. 3, для гармонізації санітарних заходів на 

якомога ширшій основі члени СОТ повинні ґрунтувати свої санітарні заходи 

на міжнародних стандартах, інструкціях чи рекомендаціях. Санітарні заходи, 

які відповідають цим документам, повинні вважатися необхідними для 

захисту життя чи здоров’я людини й тварин.  

Відповідно до ст. 2 Угоди, члени СОТ мають право вживати санітарні та 

фітосанітарні заходи, необхідні для захисту життя чи здоров’я людини, 

тварин або рослин за умови, що вони не суперечать положенням цієї Угоди. 

Члени СОТ повинні забезпечити умови, щоб будь-який санітарний чи 

фітосанітарних захід застосовувався лише в обсязі, необхідному для захисту 

життя або здоров’я людини, тварин чи рослин, ґрунтувався на наукових 

принципах і щоб його дія не продовжувалася без достатніх наукових 

обґрунтувань. Члени СОТ повинні забезпечити, щоб їхні санітарні й 

фітосанітарні заходи не створювали свавільної або невиправданої дискримінації 

між членами СОТ, на території яких існують ідентичні чи аналогічні умови, 

включаючи свої власні території та території інших членів СОТ. Санітарні й 
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фітосанітарні заходи не повинні застосовуватися в спосіб, який являє собою 

приховане обмеження міжнародної торгівлі 471. 

Важливого значення для України набуває положення п. 3 ст. 3 Угоди про 

застосування санітарних та фітосанітарних заходів, відповідно до якого 

члени СОТ можуть вводити або зберігати санітарні заходи, що приводять до 

більш високого рівня санітарного захисту, ніж той, що був би досягнутий за 

допомогою заходів, основаних на відповідних міжнародних стандартах, 

інструкціях чи рекомендаціях, якщо існує наукове обґрунтування цього або 

якщо в результаті застосування певного рівня санітарного захисту член СОТ 

визначає, що такий рівень узгоджується з відповідними положеннями 

міжнародних стандартів 471]. 

Оцінюючи ризик для життя або здоров’я тварин чи рослин і визначаючи 

захід, який потрібно вжити для досягнення належного рівня санітарного або 

фітосанітарного захисту від такого ризику, члени СОТ повинні враховувати в 

якості відповідних економічних факторів такі, як потенційна шкода в 

розумінні втрати виробництва або продажу в результаті проникнення, 

укорінення чи поширення шкідника або хвороби; вартість боротьби з ними 

чи їх викорінення на території імпортуючого члена СОТ; відносна 

витратоефективність альтернативних підходів до обмеження ризиків. Під час 

визначення належного рівня санітарного чи фітосанітарного захисту члени 

СОТ повинні враховувати завдання з мінімізації негативних наслідків для 

торгівлі 471.  

Згідно зі ст. 6 Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних 

заходів, члени СОТ повинні забезпечити, щоб їхні санітарні заходи були 

адаптовані до санітарних особливостей району (що може являти собою всю 

країну, її частину або всі держави чи частини кількох із них), із якого 

походить товар або для якого його призначено. При оцінці санітарних 

особливостей регіону члени СОТ повинні враховувати inter alia, рівень 

присутності певних хвороб, наявність програм їх викорінення або боротьби з 
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ними, а також належні критерії чи інструкції, які може бути розроблено 

відповідними міжнародними організаціями. Члени СОТ, зокрема, повинні 

визнати концепції зон, вільних від шкідників або хвороб, і зон із незначною 

їх присутністю. Установлення таких зон ґрунтується на таких факторах, як 

географія, екосистеми, епідеміологічний нагляд та ефективність санітарного 

контролю.  

Зокрема, зона, вільна від шкідників або хвороб, визначається як така, що 

являє собою всю країну, її частину або всі держави чи частини кількох із них, 

визначена компетентним органами, у якій не трапляється окремий шкідник 

або хвороба. Така зона може оточувати зону, про яку відомо, що окремий 

шкідник чи хвороба в ній трапляється, але в якій вживаються такі регіональні 

заходи боротьби з ними, як встановлення захисту, нагляду та буферних зон, 

що обмежують поширення таких шкідників або хвороб чи викорінюють їх; 

також ця зона може бути оточена такою зоною чи прилягати до неї. 

Зона з незначною присутністю шкідників або хвороб – це зона, що являє 

собою всю країну, її частину або всі держави чи частини кількох із них, 

визначена компетентними органами, у якій окремий шкідник або хвороба 

трапляється в незначній кількості та в якій проводяться ефективні заходи з 

нагляду, боротьби й винищення. 

Експортуючі члени СОТ, які стверджують, що зони, розміщені на їхній 

території, є зонами, вільними від шкідників чи хвороб, або зонами з 

незначною присутністю шкідників чи хвороб, повинні надати необхідні 

докази цього для того, щоб об’єктивно продемонструвати імпортуючим 

членам СОТ, що такі зони є та, вірогідно, залишатимуться зонами, вільними 

від шкідників чи хвороб, або зонами з незначною присутністю шкідників чи 

хвороб. Із цією метою, на вимогу імпортуючого члена СОТ, йому в розумних 

межах надається доступ для інспектування, тестування. 

Механізм реалізації Угоди про СФЗ регламентується в ст. 12, якою 

передбачено заснування Комітету із санітарних та фітосанітарних заходів для 
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забезпечення постійного форуму для консультацій. Комітет здійснює 

функції, необхідні для виконання положень Угоди про санітарні та фітосанітарні 

заходи й реалізації її завдань, зокрема стосовно гармонізації законодавства. 

Згаданий вище Комітет заохочує спеціальні консультації чи переговори між 

членами СОТ із конкретних санітарних чи фітосанітарних питань і сприяє їм; 

заохочує використання міжнародних стандартів, інструкцій або рекомендацій 

усіма членами СОТ і в цьому плані надає матеріальну підтримку на 

проведення технічних консультацій та досліджень із метою підвищення 

координації й інтеграції між міжнародними та національними системами й 

підходами до вдосконалення використання харчових добавок або 

встановлення допустимих рівнів забруднювальних речовин у продуктах 

харчування, напоях чи кормах 128.  

Комітет підтримує тісний зв’язок із відповідними міжнародними 

організаціями в галузі санітарного та фітосанітарного захисту, особливо з 

Комісією з «Кодекс Аліментаріус», Міжнародним епізоотичним бюро й 

Секретаріатом Міжнародної конвенції із захисту рослин, аби забезпечити 

себе найкращими науковими та технічними консультаціями й уникнути 

невиправданого дублювання роботи. Також цей орган СОТ розробляє 

процедуру для нагляду за процесом міжнародної гармонізації та використання 

міжнародних стандартів, інструкцій чи рекомендацій. Із цією метою Комітет 

повинен разом із відповідними міжнародними організаціями встановити 

перелік міжнародних стандартів, інструкцій чи рекомендацій, які стосуються 

санітарних і фітосанітарних вимог, котрі Комітет відносить до таких, що 

чинять найбільший вплив на торгівлю. Цей перелік повинен включати 

зазначені членами СОТ міжнародні стандарти, інструкції чи рекомендації, які 

вони застосовують як умову для імпорту або на основі яких імпортовані 

товари, що відповідають цим стандартам, отримують доступ до їхніх ринків. 

У випадках, коли член СОТ не застосовує міжнародного стандарту, інструкції чи 

рекомендації як умови для імпорту, він повинен пояснити підстави для цього 
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й, зокрема, зазначити, чи, на його думку, відповідний стандарт не є досить 

жорстким для забезпечення належного рівня санітарного захисту 471. 

Додатком В до Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних 

заходів регламентується транспаритетність санітарних та фітосанітарних 

нормативних актів. Зокрема, передбачено, що члени СОТ повинні забезпечити, 

щоб усі санітарні й фітосанітарні нормативні акти, які прийнято, публікувались 

оперативно та таким чином, аби зацікавлені члени СОТ мали змогу 

ознайомитися з ними. Окрім випадків надзвичайних ситуації, члени СОТ 

повинні забезпечити розумний інтервал між публікацією санітарного чи 

фітосанітарного нормативного акта та набранням ним чинності, щоб дати 

можливість виробникам у країнах експортуючих членів СОТ і, зокрема, у 

державах-членах, що розвиваються, пристосувати свої товари або способи 

виробництва до вимог імпортуючого члена СОТ 471. 

Застосування санітарних і фітосанітраних заходів у сфері сільського 

господарства, насамперед, тісно пов’язане з природокористуванням, оскільки 

земля та інші природні ресурси виступають основним засобом виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

У національному законодавстві ключовим у зазначеному аспекті є Закон 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» 363, яким 

закріплено принцип пріоритетності вимог екологічної безпеки, обов’язковості 

додержання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання 

природних ресурсів при виконанні господарської, управлінської та іншої 

діяльності, що полягає в першості, переважності, провідному значенні й не 

допускає заперечень щодо екологічної безпеки – такого стану навколишнього 

природного середовища, при якому забезпечується запобігання погіршенню 

екологічної обстановки й виникненню небезпеки для здоров’я людей. 

Принцип збереження, просторової та видової різноманітності та цілісності 

природних об’єктів і комплексів передбачає насамперед «біологічну 

різноманітність» – варіабельність живих істот з усіх джерел, включаючи 
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серед іншого наземні, морські та інші водні екосистеми й екологічні 

комплекси, частиною котрих вони є; це поняття включає різноманіття в 

межах виду, між видами й різноманіття екосистем. Закон передбачає 

екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, 

введення в дію та експлуатації підприємств, споруд й інших об’єктів. 

Установлюється порядок охорони навколишнього природного середовища 

при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, нафти та 

нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин й інших препаратів. 

Законом України «Про захист рослин» від 14.10.1998 р. регулюються 

правовідносини, пов’язані із захистом рослин сільськогосподарського та 

іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, 

рослинності закритого ґрунту, продукції рослинного походження від шкідників, 

хвороб та бур’янів, визначає права й обов’язки підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності та громадян, повноваження органів 

виконавчої влади й посадових осіб у цій сфері 320. 

Відповідно до Закону, основними принципами державної політики у 

сфері захисту рослин є формування єдиної державної політики у сфері 

захисту рослин; здійснення державного контролю за захистом рослин; 

визначення доцільності вживання заходів щодо захисту рослин; пріоритетність 

застосування інтегрованих та інших екологічно безпечних заходів щодо 

захисту рослин; гарантування безпеки здоров’я людини й охорони довкілля 

при здійсненні заходів щодо захисту рослин. 

Основними завданнями державного санітарного та фітосанітарного 

контролю у сфері захисту рослин є організація обстеження сільськогосподарських 

й інших угідь, посівів, насаджень, рослинності закритого ґрунту; розробка 

прогнозів; виявлення та своєчасне інформування про наявність і розвиток 

шкідників та хвороб рослин, а також бур’янів; проведення підприємствами, 

установами, організаціями всіх форм власності й громадянами, діяльність 

яких пов’язана із захистом рослин, систематичних обстежень угідь, посівів, 
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насаджень, рослинності закритого ґрунту, а також продукції рослинного 

походження на заселеність і зараження їх шкідливими організмами; 

запобігання їх масовому розмноженню та поширенню; своєчасне здійснення 

рекомендованих заходів щодо захисту рослин, додержання підприємствами, 

установами, організаціями всіх форм власності та громадянами встановлених 

регламентів застосування засобів захисту рослин; своєчасне проведення 

профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками в 

місцях зберігання запасів продукції рослинного походження. 

Відповідно до Закону, Україна бере участь у міжнародному співробітництві 

у сфері захисту рослин на основі багатосторонніх і двосторонніх угод. 

Участь нашої держави в міжнародному співробітництві у сфері захисту 

рослин здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, за 

допомогою проведення спільних наукових досліджень; розроблення й 

реалізації міжнародних програм із захисту рослин; виконання взаємного 

обміну інформацією у сфері захисту рослин, вивчення міжнародного досвіду; 

проведення та участі в міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, 

виставках тощо. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, 

що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного 

договору 320. 

У системі організаційно-правового забезпечення застосування фітосанітарних 

заходів важливе місце посідає Міжнародна конвенція про захист рослин. 

Відповідно до п. 2 ст. 4 цього документа передбачено створення офіційної 

національної організації із захисту рослин, до обов’язків якої належать 

видача сертифікатів на вантажі рослин, рослинних продуктів й інших 

регульованих об’єктів стосовно фітосанітарних правил договірної сторони, 

що імпортує; спостереження за рослинами в період вегетації, у тому числі як 

в оброблюваних зонах (зокрема полях, плантаціях, розсадниках, садах, 

теплицях і лабораторіях), так і в зонах дикоростучої флори, а також рослин та 
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рослинних продуктів, що зберігаються або транспортуються, зокрема з 

метою інформування про поширюваність, появу й розповсюдження шкідників, а 

також боротьби з ними, у тому числі для інформування; огляд вантажів 

рослин і рослинних продуктів, що перевозяться міжнародним сполученням, 

та у випадках, коли це доцільно, огляд інших регульованих об’єктів, зокрема, 

для запобігання введенню до складу рослинного чи тваринного світу й/або 

поширенню шкідників; дезінсекція або дезінфекція вантажів рослин, 

рослинних продуктів та інших регульованих об’єктів, що перевозяться 

міжнародним сполученням для того, щоб вони відповідали фітосанітарним 

вимогам; захист зон, що перебувають у небезпеці, позначення, збереження й 

спостереження за зонами без шкідників і зонами з низькою поширеністю 

шкідників; проведення аналізу небезпечності шкідників; забезпечення за 

допомогою відповідних процедур того, щоб фітосанітарна безпечність 

вантажів після сертифікації щодо складу, заміни й повторного зараження 

підтримувалася до експорту; навчання та розвиток персоналу. 

У ролі наднаціонального органу в ст. 9 Міжнародної конвенції про 

захист рослин передбачено створення Комісії з фітосанітарних заходів у 

межах Продовольчої й сільськогосподарської організації Організації 

Об’єднаних Націй (ФАО). До функцій Комісії входить сприяння повній 

імплементації цілей цієї Конвенції та, зокрема, вивчення стану захисту 

рослин у світі й необхідності вживання заходів для боротьби з міжнародним 

поширенням шкідників і їх введенням до складу рослинного чи тваринного 

світу зон, що перебувають у небезпеці; встановлення й постійний перегляд 

необхідних організаційних заходів і процедур щодо розробки та прийняття 

міжнародних стандартів, а також встановлення правил і процедур для 

вирішення суперечок; створення таких допоміжних органів Комісії, що 

можуть бути необхідними для належного виконання її функцій; прийняття 

керівних принципів щодо визнання регіональних організацій із захисту 

рослин; налагодження співробітництва з іншими відповідними міжнародними 
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організаціями з питань, що охоплюються цією Конвенцією; прийняття 

рекомендацій, необхідних для її імплементації; виконання інших функцій, що 

можуть бути необхідні для досягнення цілей цієї Конвенції163. 

Організація фітосанітарного контролю регулюється Наказом Міністерства 

аграрної політики України «Про затвердження фітосанітарних правил 

ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, 

порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів» 314 від 

23.08.2005 р. Відповідно до Наказу, фітосанітарний контроль здійснюється 

задля охорони території країни від занесення або самостійного проникнення 

карантинних організмів; виконання міжнародних обов’язків України, угод із 

карантину рослин, вимог договорів (контрактів); попередження проникнення 

шкідливих організмів як на територію України, так і за її межі; захисту 

споживачів від придбання заражених шкідниками, хворобами рослин та 

бур’янами підкарантинних матеріалів, у тому числі імпортних, що можуть 

завдати значних збитків народному господарству й довкіллю України.  

Відповідно до п. 1.2. цього Наказу, до фітосанітарних вимог належить 

перелік карантинних зон, із яких заборонений вивіз підкарантинних матеріалів 

без карантинного сертифіката, обставини, що спричинили запровадження 

карантинного режиму, та час, із якого він запроваджений; назву карантинного 

організму (українською й латинською); опис організму; ознаки пошкодження 

рослин і рослинних продуктів; назву, сорт, породу тощо, які він пошкоджує; 

період протягом року, коли існує найбільша загроза поширення карантинного 

організму; вимоги до карантинного та фітосанітарного стану підкарантинних 

матеріалів й об’єктів; вимоги до фумігації (знезараження), назву хімікатів (за 

умови їх використання при знезараженні), рівень їх концентрації та експозиція; 

строк дії фітосанітарного й карантинного сертифікатів. При відправці на 

експорт враховують також фітосанітарні вимоги, зазначені в контракті 

країни-імпортера, міжнародних конвенцій та угод. Фітосанітарні й карантинні 

сертифікати, які супроводжують кожну окрему партію підкарантинних 
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матеріалів, що перевозяться в одному транспортному засобі, які засвідчують 

їх карантинний і фітосанітарний стан, визначаються органами Державної 

служби з карантину рослин України. 

Згідно з п. 4.11 Фітосанітарних правил форма та порядок заповнення 

фітосанітарних сертифікатів повинні повністю відповідати формі й порядку, 

установленим Міжнародною конвенцією з карантину і захисту рослин та 

міжнародними стандартами для фітосанітарних заходів 164. 

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Міжнародної конвенції з карантину і захисту 

рослин, огляд й інші пов’язані заходи, які ведуть до видачі фітосанітарних 

сертифікатів, виконуються лише офіційною національною організацією із 

захисту рослин або під її керівництвом. Фітосанітарні сертифікати видаються 

посадовими особами, технічно кваліфікованими та належним чином 

уповноваженими на те офіційною національною організацією із захисту 

рослин діяти від її імені й під її контролем, за умови, що ці особи володіють 

знаннями та інформацією, які дають можливість органам договірних сторін, 

що імпортують, з упевненістю приймати такі фітосанітарні сертифікати як 

документи, що заслуговують на довіру. 

Отже, фітосанітарний сертифікат повинен бути отриманий експортером 

у визначеній законодавством формі. Будь-які порушення або ж відхилення 

можуть бути самостійною підставою для відмови органами доходів і зборів у 

пунктах пропуску через державний кордон України. 

Фітосаніатарний сертифікат видається лише після проведення фітосанітарної 

експертизи. Так, відповідно до Порядку проведення огляду, обстеження, 

аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного 

й карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину 

рослин, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. 

№ 705 275 (далі – Порядок оформлення фітосанітарного та карантинного 

сертифікатів), фітосанітарна експертиза проводиться карантинними 

лабораторіями Державної служби з карантину рослин України (далі – 

Держветфітослужба) з метою виявлення й ідентифікації шкідливих організмів, що 
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включає аналіз фітосанітарного стану об’єктів регулювання для виявлення 

шкідливих організмів; визначення їх видів; підготовку висновку про їх 

карантинне значення. 

Під час здійснення експорту сільськогосподарських товарів до Європейського 

Союзу та держав-членів СОТ не лише підкарантинний матеріал підлягає 

обов’язковій фітосанітарній експертизі. Так, відповідно до п. 4.26 Фітосанітарних 

правил, судна, баржі, вагони, контейнери, автотранспортні засоби, які 

призначені для завантаження експортними вантажами або матеріалами, 

підлягають карантинному огляду. У разі виявлення шкідливих організмів 

транспортні засоби потрібно знезаразити або очистити. Придатність 

транспортного засобу для перевезення експортної підкарантинної продукції 

визначається відправником або його представником спільно з державним 

інспектором із карантину рослин. 

У зазначеній вище Конвенції зазначаємо, що фітосанітарні заходи (або 

карантин рослин) здійснюються в межах міжнародного співробітництва у 

сфері боротьби зі шкідниками рослин і рослинних продуктів та запобігання 

їх міжнародному поширенню й особливо введенню до складу рослинного чи 

тваринного світу зон, що перебувають у небезпеці. Ці вимоги ставляться до 

всіх сторін Міжнародної конвенції з карантину й захисту рослин. Однак 

фітосанітарні заходи також можуть діяти і як торговельні бар’єри та бути 

значним тягарем для сільгоспвиробників. Так, представники аграрного 

бізнесу акцентують увагу на тому, що надмірний фітосанітарний контроль і 

сертифікація призводять до значних витрат із боку приватного сектору та 

заважають як внутрішній, так і зовнішній торгівлі. Зважаючи на це, видача 

сертифікатів у сфері карантину рослин відбувається в спосіб, що спричиняє 

додаткові втрати для всіх учасників зернового ринку 131. 

Відповідно до преамбули Міжнародної конвенції з карантину й захисту 

рослин, фітосанітарні заходи повинні бути технічно обґрунтовані, прозорі та 

застосовуватися таким чином, щоб вони не були засобом довільної або 
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невиправданої дискримінації чи прихованих обмежень, особливо в міжнародній 

торгівлі. Як бачимо, фітосанітарний контроль не може «використовуватись» 

уповноваженими органами з метою створення технічних бар’єрів експорту. 

Будь-яка фітосанітарна експертиза повинна проводитися лише за умови 

наявності достатніх юридичних підстав. 

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного Наказу «Про затвердження 

Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, 

транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних 

матеріалів», підкарантинні матеріали й об’єкти вивозяться за межі України в 

режимі експорту в супроводі фітосанітарного сертифіката, виданого державним 

інспектором із карантину рослин із зазначенням їх походження та адреси 

закордонного вантажоотримувача. Фітосанітарний сертифікат видається на 

кожну партію підкарантинних матеріалів, що експортуються відповідно до 

вимог Продовольчої й сільськогосподарської організації Організації Об’єднаних 

Націй (ФАО ООН), чинних міжнародних угод із карантину та захисту рослин 

країн-торговельних партнерів, які ратифіковані Україною, та вимог держав-

імпортерів. Фітосанітарний сертифікат засвідчує відсутність у підкарантинних 

матеріалах карантинних й інших шкідливих організмів 314. 

Згідно зі ст. 5 Міжнародної конвенції про захист рослин, кожна 

договірна сторона вживає заходи з проведення фітосанітарної сертифікації 

для забезпечення того, щоб експортовані рослини, рослинні продукти й інші 

регульовані об’єкти та їхні вантажі відповідали запису, що їх посвідчує. 

Кожна договірна сторона вживає заходи щодо видачі фітосанітарних сертифікатів 

відповідно до таких положень: огляд й інші пов’язані заходи, які ведуть до 

видачі фітосанітарних сертифікатів, здійснюються лише офіційною національною 

організацією із захисту рослин або під її керівництвом. Фітосанітарні 

сертифікати видаються посадовими особами, технічно кваліфікованими та 

належним чином уповноваженими на те офіційною національною організацією 

із захисту рослин діяти від її імені й під її контролем, за умови, що ці особи 
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володіють знаннями й інформацією, які дають можливість органам договірних 

сторін, що імпортують, з упевненістю приймати такі фітосанітарні сертифікати як 

документи, що заслуговують на довіру; фітосанітарні сертифікати або їхні 

електронні еквіваленти в тих випадках, коли вони приймаються заінтересованою 

договірною стороною, що імпортує, повинні відповідати встановленому 

зразку. Ці сертифікати заповнюються й видаються з урахуванням відповідних 

міжнародних стандартів; незавірені зміни або підчищення позбавляють 

сертифікат чинності.  

Кожна договірна сторона зобов’язується не вимагати, щоб вантажі 

рослин або рослинних продуктів чи інших регульованих об’єктів, які імпортуються 

на її територію, супроводжувалися фітосанітарними сертифікатами, що не 

відповідають встановленим зразкам. Будь-які вимоги щодо додаткових 

декларацій повинні бути технічно обґрунтовані.  

Вимоги стосовно імпорту встановлено в ст. 7 Міжнародної конвенції про 

захист рослин. Відповідно до її положень, для запобігання введенню до 

складу рослинного світу й/або поширенню регульованих шкідників на своїх 

територіях договірні сторони мають суверенне право регулювати ввезення 

рослин, рослинних продуктів та інших регульованих об’єктів відповідно до 

застосовних міжнародних угод і з цією метою можуть вимагати й приймати 

фітосанітарні заходи щодо ввезення рослин, рослинних продуктів та інших 

регульованих об’єктів, у тому числі, наприклад, огляд, заборону на імпорт й 

обробку; відмовляти у ввезенні або затримувати, або вимагати здійснення 

обробки, знищення чи вилучення з території договірної сторони рослин, 

рослинних продуктів та інших регульованих об’єктів або їхніх вантажів, що 

не відповідають фітосанітарним заходам; забороняти чи обмежувати 

переміщення регульованих шкідників на їхні території; заборонити або 

обмежити переміщення на свої території агентів біологічної боротьби й 

інших організмів, що мають фітосанітарне значення, про які твердять, що 

вони є корисними.  
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Закон України «Про карантин рослин» визначає правові, організаційні та 

фінансово-економічні основи карантину рослин, повноваження органів 

державної влади, їхніх посадових осіб, права й обов’язки юридичних та 

фізичних осіб, спрямовані на запобігання занесенню й поширенню відсутніх 

на території України регульованих шкідливих організмів, і становить частину 

законодавства України щодо захисту життя та здоров’я рослин. 

Важливого значення в контексті застосування санітарних і фітосанітарних 

заходів в умовах участі України в СОТ набуває оцінка ризику, що передбачає, 

по-перше, виявлення вірогідності проникнення, укорінення або поширення 

шкідника чи хвороби на території імпортуючого члена СОТ з врахуванням 

санітарних заходів, які б можна було застосувати, а також пов’язаних із цим 

потенційних біологічних та економічних наслідків; по-друге, виявлення 

можливості несприятливих наслідків для здоров’я людини чи тварин, які 

виникають у результаті наявності добавок, забруднювальних речовин, токсинів 

чи хвороботворних організмів у продуктах харчування, напоях або кормах. 

Критерії та порядок оцінки ризику й визначення належного рівня 

санітарного чи фітосанітарного захисту регламентуються в ст. 5 Угоди про 

СФЗ. Члени СОТ повинні забезпечити, щоб їхні санітарні та фітосанітарні 

заходи ґрунтувалися на відповідній обставинам оцінці ризиків для життя або 

здоров’я людини, тварин чи рослин, яка б ураховувала її техніку, розроблену 

відповідними міжнародними організаціями. Оцінюючи ризик, члени СОТ 

повинні враховувати наявні наукові обґрунтування, відповідні виробничі 

процеси та способи виробництва; методи інспекції, вибіркового контролю й 

тестування, ступінь поширеності певних хвороб чи шкідників, наявність зон, 

вільних від шкідників або хвороб, відповідні екологічні або природоохоронні 

умови; а також карантинний чи інші режими 314. 

Очевидно, що зазначені вище положення Угоди про СФЗ гармонізовані 

повною мірою із Законом України «Про карантин рослин», зокрема в частині 

заборони імпорту об’єктів регулювання, які заражені карантинними шкідливими 
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організмами й можуть спричинити занесення карантинних організмів на 

територію України чи збільшити популяцію місцевих регульованих шкідливих 

організмів до рівня, який не відповідає рівню фітосанітарного захисту. 

Відповідно до цього Закону, імпорт біологічних контрольних організмів для 

проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих 

організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей, дозволяється відповідно 

до вказаного Закону в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. 

Виконуючи зобов’язання перед СОТ із гармонізації аграрного 

законодавства до вимог у частині застосування СФЗ, в Україні вдосконалено 

законодавство з питань використання пестицидів й агрохімікатів у сільському 

господарстві. Зокрема, Закон України «Про пестициди та агрохімікати» 366 

регулює правові відносини, пов’язані з державною реєстрацією, виробництвом, 

закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для 

здоров’я людини й навколишнього природного середовища застосуванням 

пестицидів та агрохімікатів, визначає права й обов’язки підприємств, установ, 

організацій і громадян, а також повноваження органів виконавчої влади й 

посадових осіб у цій сфері. 

За цим Законом, пестициди являють собою токсичні речовини, їх 

сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені 

для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, 

внаслідок діяльності яких уражаються рослини, тварини, люди й завдається 

шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної, 

чагарникової рослинності, засмічувальних видів риб.  

При застосуванні пестицидів та агрохімікатів здійснюється комплекс 

заходів відповідно до регламентів, установлених для певної ґрунтово-

кліматичної зони, з урахуванням попереднього агрохімічного обстеження 

ґрунтів, даних агрохімічного паспорта земельної ділянки й стану посівів, 

діагностики мінерального живлення рослин, прогнозу розвитку шкідників і 

хвороб. 
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З огляду на ризики, які можуть наступати для життя й здоров’я від 

застосування пестицидів та агрохімікатів, важливим у забезпеченні безпеки 

сільськогосподарської продукції є прийняття на 123 сесії ФАО 01.11.2002 р. 

Кодексу поведінки по поширенню і використанню пестицидів 125. Він 

установлює жорсткі стандарти з використання пестицидів та дає чіткіші 

вказівки урядам, працівникам сільського господарства, промисловості й 

торгівлі, а також підприємствам харчової промисловості та споживачам і 

спрямований, насамперед, на країни, що розвиваються (на них припадає 95 % 

від загальносвітового показника використання пестицидів) 418.  

Стандарти екологічно чистої сільськогосподарської продукції повинні 

виходити з опису вирощування сільськогосподарських культур, використання 

пестицидів та агрохімікатів, їх зберігання, транспортування; утилізації 

відходів. Потрібно наголосити, що сукупність зазначених етапів повинна 

відповідати вимогам охорони навколишнього природного середовища. 

Аналіз змісту вищевказаних нормативних актів свідчить, що закріплені в 

них норми, які спрямовані на забезпечення фітосанітарних заходів у цілому, є 

такими, що гармонізовані з Угодою про застосування санітарних і 

фітосанітарних заходів СОТ та не спрямовані на створення з боку держави 

свавільної або невиправданої дискримінації між членами СОТ, на застосування 

способів, які являють собою приховане обмеження міжнародної торгівлі 

сільськогосподарськими товарами. Тому в правозастосовній практиці норми 

цих законів повинні безпосередньо застосовуватись органами державної 

влади, судами, виконуватись іншими суб’єктами аграрного підприємництва у 

відносинах стосовно виконання санітарних і фітосанітарних заходів у сфері 

виробництва сільськогосподарської продукції й забезпеченні доступу до 

ринку сільськогосподарських товарів на аграрних ринках України 

У національному законодавстві основні завдання держави у сфері 

санітарних заходів, відповідно до Угоди про СФЗ, визначено в Законі України 
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«Про ветеринарну медицину» 234 від 16 листопада 2006 р., а саме: 

зменшення або усунення ризиків виникнення зоонозів і захворювання 

населення; охорона території України від проникнення хвороб тварин із 

території інших держав або карантинних зон; захист тварин та населення від 

збудників і хвороб тварин здійсненням профілактичних, діагностичних та 

лікувальних заходів; вжиття заходів унеможливлення перенесення хвороб 

тварин через товари, засоби догляду за тваринами й супутні об’єкти; 

встановлення ефективних та дієвих засобів виявлення, локалізації, контролю 

та, за можливості, ліквідації ендемічних хвороб тварин і ліквідації екзотичних 

хвороб тварин, занесених на територію України; забезпечення надійних й 

ефективних заходів ліквідації спалахів хвороб тварин із метою зменшення їх 

втрат, а в разі зоонозів – зниження ризику для людей; моніторинг кормів та 

води для забезпечення їх придатності для вживання й неможливості 

перенесення хвороб тварин; забезпечення правильного, належного, ефективного 

та безпечного застосування ветеринарних препаратів; захист довкілля від 

негативних наслідків, пов’язаних із вирощуванням й обігом тварин; захист 

благополуччя тварин забезпеченням гуманного ставлення до них протягом 

життя; здійснення передзабійного клінічного огляду тварин і проведення 

ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринного походження, у 

тому числі тварин, забитих на полюванні, уключаючи бактеріологічні, 

радіологічні, паразитологічні та токсикологічні лабораторні дослідження; 

виконання державного ветеринарно-санітарного контролю й нагляду в 

процесі виробництва та обігу продуктів тваринного, а на агропродовольчих 

ринках – і рослинного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, 

кормових добавок, преміксів, кормів, штамів мікроорганізмів, репродуктивного 

й патологічного матеріалу та здійснення державного ветеринарно-санітарного 

нагляду під час обігу засобів ветеринарної медицини й засобів догляду за 

тваринами; виконання загальнодержавної програми проведення моніторингу 

залишкових кількостей ветеринарних препаратів та інших забруднювальних 
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речовин у тваринах, продуктах тваринного походження й кормах; здійснення 

стандартного прикордонного ветеринарно-санітарного контролю та/або 

розширеного ветеринарно-санітарного контролю за об’єктами державного 

ветеринарно-санітарного контролю й нагляду; контроль за переміщенням 

об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду в межах 

України; сприяння впровадженню системи ідентифікації тварин, постійному 

навчанню й підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини, 

широке застосування досягнень наукової та практичної ветеринарної 

медицини; розроблення, упровадження й застосування ветеринарно-

санітарних заходів. 

Окрім чітко вираженого включення норм Угоди про СФЗ, Закон України 

«Про ветеринарну медицину» включає гармонізацію з міжнародними 

стандартами, рекомендаціями та директивами в боротьбі із захворюваннями, 

відповідальність виробника за забезпечення якості продукції й обіг здорових 

тварин і продукції з них, вимоги до акредитації та наділення повноваженнями 

лабораторій, що займаються тестуванням місцевих й імпортованих тварин і 

продукції з них, моніторинг тварин та кормів на предмет виявлення залишків 

шкідливих речовин, прозорого порядку імпортування й застосування 

контролю на кордоні на основі ризику.  

Якщо не існує відповідних міжнародних стандартів, директив або 

рекомендацій, ветеринарні та санітарні заходи запроваджуються на основі 

оцінки ризику, проведеної відповідними органами на основі методики певних 

міжнародних організацій. У випадках, коли наукові докази, необхідні для 

проведення оцінки ризику, є недостатніми, ветеринарні й санітарні заходи 

ґрунтуються на наявній інформації одержаній у відповідних міжнародних 

організаціях, або на заходах, запроваджених іншими державами-членами 

СОТ. Критерії прийняття еквівалентності ґрунтуються на директивах, що 

містяться в Санітарному кодексі наземних тварин Міжнародного епізоотичного 

бюро (МЕБ) 105.
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Дуже важливим у забезпеченні безпеки сільськогосподарської продукції 

є закріплення в ст. 58, у підп. 4 п. 2 ст. 59, п. 3 ст. 68, 71, п. 2 ст. 79, п. 3 ст. 80 

Закону України «Про ветеринарну медицину» основного принципу 

європейського законодавства у сфері безпеки продукції – принципу 

простежуваності всіх етапів харчового ланцюга виробництва продукції й для 

неїстівних продуктів тваринного походження за допомогою встановлення 

обов’язку виробника вести та зберігати записи, які дають змогу відстежити 

закуплену ним сировину й продаж виробленої продукції протягом трьох 

років 234.  

Реалізація Угоди про сільське господарство та Угоди про СФЗ 

передбачає узгодження як частини національного законодавства, повинна 

узгоджуватись із Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» 279, який регулює суспільні відносини, що 

виникають у сфері забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя, 

визначає відповідні права та обов’язки державних органів, підприємств, 

установ, організацій і громадян, установлює порядок організації державної 

санітарно-епідеміологічної служби та здійснення державного санітарно-

епідеміологічного нагляду в Україні. 

За цим Законом, основними завданнями державного санітарно-

епідеміологічний нагляду є нагляд за організацією й проведенням органами 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів; нагляд 

за реалізацією державної політики з питань профілактики захворювань 

населення, участь у розробці та контроль за виконанням програм, що 

стосуються запобігання шкідливому впливу факторів навколишнього середовища 

на здоров’я населення; нагляд за дотриманням санітарного законодавства; 

проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, гігієнічної 

регламентації небезпечних факторів і видачу дозволів на їх використання. 
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Питання санітарних заходів закріплені в низці інших підзаконних 

нормативно-правових актів. Зокрема, Наказом Державного департаменту 

ветеринарної медицини, Міністерства аграрної політики України від 14 січня 

2004 р. № 4 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, 

забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин» 286; 

установлено ветеринарно-санітарні вимоги до проведення забою й первинної 

переробки тварин (птиці) на бойнях, забійно-санітарних пунктах господарств 

незалежно від форми власності та в особистих підсобних господарствах 

населення (подвірному забої); порядок здійснення ветеринарно-санітарної 

оцінки продуктів забою тварин; порядок внутрішньогосподарського 

використання або подальшої реалізацію одержаної продукції.  

Для забезпечення здійснення державної ветеринарно-санітарної експертизи 

молока й молочних продуктів Наказом Державного департаменту ветеринарної 

медицини від 20 квітня 2004 р. затверджено «Правила ветеринарно-санітарної 

експертизи молока і молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації» 220, 

у яких на виконання Угоди про СФЗ установлено заборону на реалізацію 

молока й молочних продуктів за наявності таких хвороб, як ящір, везикулярний 

стоматит, чума великої й дрібної рогатої худоби, контагіозна 

плевропневмонія великої рогатої худоби, заразний вузликовий дерматит 

великої рогатої худоби, гарячка долини Рифт, контагіозна гарячка овець, 

віспа овець і кіз, африканська чума коней, сибірка, емфізематозний 

карбункул, сказ, паратуберкульоз, злоякісна катаральна гарячка, лептоспіроз, 

Ку-лихоманка, некробактеріоз та актиномікоз вимені, сальмонельоз, 

ендометрит, гастроентерит, мастит, а також від тварин, які клінічно хворі й 

реагують на туберкульоз, бруцельоз і лейкоз у неблагополучних щодо цих 

хвороб господарствах. У разі виникнення інших хвороб, при яких не допускається 

реалізація молока й молочних продуктів, рішення щодо заборони приймає 

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України.  
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Правилами передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-

санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» 309, затверджених 

Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства 

аграрної політики України від 07.06.2002 р., установлено ветеринарно-санітарні 

вимоги при прийманні, передзабійному огляді тварин (сільськогосподарських, 

домашніх, диких, у тому числі домашньої й дикої птиці), післязабійному 

огляді туш та органів, ветеринарно-санітарні норми якості й безпеки м’яса й 

м’ясопродуктів, порядок проведення ветеринарно-санітарної експертизи, 

лабораторних досліджень, а також використання продукції, яка підлягає 

знешкодженню. 

У 2013 р. вступили в дію санітарні правила та норми, затверджені 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України 29.12.2012 р. «Медичні 

вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої 

сировини» 159, у яких офіційно введено список дозволених і заборонених 

харчових додатків, включено багато показників та виключено нормативи, 

необхідність у яких відпала. Так, зокрема, встановлено нормативи вмісту в 

продуктах радіонуклідів, сформульовано вимоги до безпеки і якості 

різноманітних видів біологічно активних додатків до їжі, встановлено вимоги 

щодо обов’язкового дослідження продуктів тваринництва на вміст залишків 

ветеринарних препаратів: антибіотиків, транквілізаторів, гормонів. 

Вищевказаний Наказ прийнято на виконання зобов’язання, передбаченого 

Угодою про СФЗ щодо необхідності гармонізації вимог ветеринарної 

медицини нашої держави з вимогами Міжнародного епізоотичного бюро, 

Європейського Союзу у зв’язку з потребою здійснення державного 

ветеринарно-санітарного нагляду та контролю за забоєм тварин, переробкою, 

зберіганням, транспортуванням і реалізацією продукції тваринного походження 

на всіх ділянках виробництва та зберігання й дотриманням ветеринарно-

санітарних вимог на бойнях, забійно-санітарних пунктах господарств та при 

подвірному забої тварин. 
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Виконуючи зобов’язання перед СОТ щодо гармонізації національного 

законодавства у сфері застосування санітарних і фітосанітарних заходів з 

Угодою про СФЗ прийнято Закон України «Про якість та безпеку харчової 

продукції» від 23.12.1997 р., яким визначено правовий порядок забезпечення 

безпечності і якості харчових продуктів, що виробляються, перебувають в 

обігу, імпортуються, експортуються.  

Законом запроваджено нові концептуальні зміни у виробництво та 

поводження з харчовою продукцією через упровадження передових міжнародних 

практик, які поширюють підходи до стандартів безпеки харчової продукції на 

весь цикл виготовлення та поводження з харчовими продуктами, у тому 

числі обов’язкове включення систем HACCP 231 у роботу всіх харчопереробних 

підприємств. Це означає, що виробник нестиме повну відповідальність за 

придатність (безпеку й прийнятність) харчових продуктів для споживання 

людиною, що дасть змогу зменшити роль держави в процесі перевірки умов і 

правил техніки експлуатації, необхідних для виготовлення безпечних продуктів 

харчування.  

Закон «Про якість та безпеку харчової продукції» передбачав мінімізацію 

вимог до документування щодо імпортованих продуктів харчування, 

прискорені процедури митного контролю на основі ступеня ризику, що його 

становить кожен конкретний вид продукції, вимоги до акредитації всіх 

лабораторій із контролю якості харчових продуктів та широкомасштабне 

прийняття міжнародних стандартів і рекомендацій через їх впровадження 

Національною комісією України з питань «Кодексу Аліментаріус». 

За Угодою про сільське господарство СОТ, Угодою про СФЗ, одним із 

показників безпеки сільськогосподарської продукції виступає її якість, що 

являє собою сукупність споживчих і виробничих властивостей 

сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті додержання її 

виробниками вимог нормативно-правових та нормативно-технічних актів на 

всіх етапах виробництва й реалізації такої продукції аж до її споживання. 
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Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» 359, безпечний харчовий 

продукт – це той, що не справляє шкідливого впливу на здоров’я людини та є 

придатним для споживання 359. 

Щодо самої безпеки сільськогосподарської продукції й 

сільськогосопродарських товарів варто зазначити, що базові положення щодо 

безпеки продуктів містяться в Законі України «Про захист прав споживачів». 

Так, визначаючи право споживача на безпеку товарів, відповідно до ст. 16, 

Законом встановлено, що споживач має право на те, щоб товари (роботи, 

послуги) за звичайних умов їх використання, зберігання й транспортування 

були безпечними для його життя, здоров’я, довкілля, а також не завдавали 

шкоди його майну. У разі відсутності нормативних документів, що містять 

обов’язкові вимоги до товару (роботи, послуги), використання якого може 

завдати шкоди життю, здоров’ю споживача, навколишньому природному 

середовищу, а також майну, відповідні органи виконавчої влади, що здійснюють 

державний захист прав споживачів, зобов’язані негайно заборонити випуск і 

реалізацію таких товарів (виконання робіт, надання послуг). 

На товари (наслідки робіт), використання яких понад визначений термін 

є небезпечним для життя, здоров’я споживача, навколишнього природного 

середовища або може заподіяти шкоду майну споживача, встановлюється 

термін служби (термін придатності). Ці вимоги можуть поширюватися як на 

виріб у цілому, так і на окремі його частини. Виробник (виконавець, 

продавець) повинен попереджати споживача про наявність терміну служби 

(придатності) товару (наслідків роботи) або його частини, обов’язкові умови 

його використання та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також про 

необхідні дії після закінчення цього часу.  

Якщо для безпечного використання товарів (робіт, послуг), їх зберігання, 

транспортування та утилізації потрібно додержуватися спеціальних правил, 
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виробник (виконавець) зобов’язаний розробити такі правила й довести їх до 

продавця або споживача, а продавець – до споживача. Товари (роботи, послуги), 

на які актами законодавства або іншими нормативними документами 

встановлено обов’язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров’я 

споживачів, їхнього майна, довкілля, підлягають обов’язковій сертифікації 

згідно з чинним законодавством. Реалізація та використання таких товарів (у 

тому числі імпортних), виконання робіт та надання послуг без сертифіката 

відповідності забороняються. 

Підставою для дозволу на ввезення таких товарів на територію України є 

поданий до митних органів сертифікат відповідності, виданий або визнаний 

уповноваженими на те органами. Відповідальність за порушення вимог щодо 

безпеки товарів (робіт, послуг), передбачених цим пунктом, визначається 

цим Законом та іншими законодавчими актами 319. 

З Угоди про СФЗ випливає, що чистота і якість продукції виступають 

показниками її екологічної безпеки. Екологічна безпека сільськогосподарської 

продукції забезпечується за допомогою правового закріплення та реалізації 

системи соціально-економічних, організаційних, економічних й інших заходів, які 

ґрунтуються на наукових дослідженнях впливу та можливих шкідливих 

наслідків застосування нових наукових технологій в агропромисловому 

комплексі. 

До цих заходів належать санітарні й ветеринарні заходи, дотримання 

процедур відповідності, маркування та сертифікації, параметрів безпеки 

продукції, застосування стимуляійних заходів та ін. Забезпечення екологічної 

безпеки повинно здійснюватися на всіх етапах її виробництва та 

використання, включаючи також переробку, використання 

сільськогосподарської сировини у виробництві харчових продуктів, тканин, 

кормів для тварин тощо, крім стадії кінцевого споживання. Потенційні 

екологічні ризики екологічній безпеці сільськогосподарської продукції 

мають антропогенний характер, виникають внаслідок порушень правил 



 190 

природокористування та сільськогосподарського виробництва й внаслідок своєї 

природи можуть та повинні бути керовані й зведені до рівня прийнятних.  

Чинне національне законодавство відповідає положенням Угоди про 

СФЗ у частині встановлення мінімальних специфікацій якості продукції – 

органолептичних, хімічних, фізичних і біологічних характеристик придатності 

продукту до споживання та варіанти можливої поведінки споживачів у разі 

придбання продукції неналежної якості – відповідно, у ст. 8 Закону України 

«Про захист прав споживачів» і встановлює більш жорсткі вимоги для 

виробників продукції чи у випадку виявлення того факту, що продукція 

становить небезпеку для життя чи здоров’я споживачів, у ст. 14 та                       

15 вказаного Закону 319. 

Екологічна безпека та якість продукції – взаємопов’язані явища, тому 

повинні забезпечуватися й регулюватися правом у нерозривній єдності, що 

на сьогодні повною мірою відображено в Законі України «Про вилучення з 

обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання 

неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 р. 241. 

Вказаний Закон встановлює правові й організаційні засади вилучення з 

обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання 

неякісної та небезпечної продукції для недопущення негативного її впливу на 

життя, здоров’я людини, майно й довкілля. До неякісної та небезпечної 

продукції належить та, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-

правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів 

продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, яка не відповідає 

обов’язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і 

нормативних документів щодо її безпеки для життя й здоров’я людини, 

майна та довкілля; продукція, якій із метою збуту споживачам виробником 

(продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих 

властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована 

як така, за яку вона видається; продукція, під час маркування якої порушено 
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встановлені законодавством вимоги щодо мови й (або) до змісту та повноти 

інформації, яка повинна при цьому повідомлятися; продукція, строк 

придатності якої до споживання або використання закінчився; продукція, на 

яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що 

підтверджують її якість і безпеку. 

Правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і 

продовольчої сировини для здоров’я населення України регламентовані 

Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності і якості 

харчових продуктів» від 22.07.2014 р. 358 Законом введено поняття 

декларування безпечності (введення виробником продукту чи ветеринарного 

препарату в обіг із замовчування передбачає, що такий продукт відповідає 

всім вимогам безпеки). Положеннями нормативного документа встановлено, 

що виробник має право на реалізацію продукції лише тоді, коли вона має 

документальне підтвердження безпечності. Також до превентивних заходів 

забезпечення безпеки харчових продуктів із боку виробників належить 

обов’язок виробника повідомити про введення в обіг нового продукту 

Головного державного санітарного лікаря та подання декларації виробника, 

сертифікація продукції й системи управління якістю. 

Згідно із Законом «Про основні принципи та вимоги до безпечності і 

якості харчових продуктів», в Україні заборонено виготовляти, ввозити, 

реалізовувати, використовувати небезпечні для здоров’я населення або 

фальсифіковані харчові продукти, продовольчу сировину та супутні матеріали. 

Документами, що підтверджують належну якість і безпеку харчових 

продуктів, продовольчої сировини й супутніх матеріалів, є сертифікат 

відповідності, декларація про відповідність, висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи, свідоцтво про державну реєстрацію, гігієнічний 

сертифікат, ветеринарні документи, сертифікат якості та карантинний дозвіл. 

Державне регулювання якості й безпеки харчових продуктів і 

продовольчої сировини здійснюється Кабінетом Міністрів України та 
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уповноваженими центральними органами виконавчої влади шляхом 

державного нормування показників якості і безпеки харчових продуктів, 

продовольчої сировини й супутніх матеріалів (ст. 12; державної реєстрації 

спеціальних харчових продуктів (ст.13); державної реєстрації нормативних 

документів на харчові продукти, продовольчу сировину та супутні матеріали 

(ст.14); декларування відповідності харчових продуктів, продовольчої 

сировини й супутніх матеріалів (ст. 15); сертифікації харчових продуктів, 

продовольчої сировини, супутніх матеріалів, запровадження систем контролю 

якості та безпеки виробництва цих продуктів, сировини, матеріалів; 

встановлення й додержання порядку ввезення в Україну харчових продуктів, 

продовольчої сировини та супутніх матеріалів (ст.16); здійснення контролю 

за додержанням порядку ввезення харчових продуктів, продовольчої 

сировини й супутніх матеріалів (ст.17) 358. 

На сучасному етапі, санітарні та фітосанітарні заходи виступають 

головним напрямом інтеграції аграрного сектору економіки України до 

європейського простору. Вступивши до СОТ, Україна прагне приєднатися до 

Європейського Союзу. Однією з основних вимог для вступу будь-якої 

держави до ЄС є виробництво високоякісної продукції за вимогами міжнародних 

стандартів, гарантування безпеки продукції для життя й здоров’я людей та 

безпеки довкілля, гармонізація законодавчих і нормативно-правових актів із 

законодавством цих країн. 

Світова практика вдосконалення систем управління якістю має певний 

арсенал інструментів, серед яких можна виділити міжнародні стандарти           

ISO серії 9000, збалансовану систему показників (Balanced Scorecard), 

структурування функцій якості (Quality Function Deployment), модель 

досконалості Європейського фонду управління якості (EFQM). Більшість 

запропонованих підходів ґрунтується на принципах концепції всебічного 

управління якістю (Total Quality Management) 59. Характерною особливістю 
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системи регулювання якості й безпеки продовольства в ЄС є те, що вона 

заснована на директивах, які максимально враховують вимоги міжнародного 

продовольчого права ФАО/ВОЗ, викладених у стандартах «Кодекс Аліментаріус». 

Стандартами «Кодекс Аліментаріус» визначено не лише вимоги до 

показників безпеки харчових продуктів, а й додаткові показники якості, що 

обумовлюють біологічну цінність продукту 92.  

Участь України в СОТ передбачає також виконання вимог європейського 

законодавства щодо додержання СФЗ у сфері сільського господарства й 

торгівлі сільськогосподарськими товарами в межах Зони вільної торгівлі з 

країнами ЄС. Імплементація європейських директив у національне законодавство 

здійснюється через прийняття в Україні регламентів, гармонізованих 

відповідно до європейських директив 486. Проте однією з передумов 

забезпечення успіху аграрного реформування в нашій державі є створення 

організованого сільськогосподарського ринку з урахуванням національних 

особливостей 126. 

У сучасних умовах, відповідно до вимог міжнародної системи 

самоконтролю, схваленої новими вимогами Європейської регламентації 

щодо харчових продуктів та кодексами міжнародних організацій (МЄБ, ВОЗ, 

ФАО), потрібно відмовитися від застарілої системи контролю кінцевого 

продукту на предмет виявлення недоліків, а перейти на профілактичний 

підхід – ліквідацію потенційних джерел небезпеки на всіх ступенях 

виробництва 40. 

Досягти належного рівня якості можна за допомогою використання 

досягнень науки й техніки в процесі проектування та виробництва, 

запровадження новітніх технологій виробництва й суворого дотримання 

технологічної дисципліни, забезпечення належної технічної оснащеності 

виробництва, удосконалення стандартів і технічних умов, методів контролю 

на всіх стадіях виготовлення продукції. 
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У Європейському Союзі вимоги до показників безпеки набагато 

жорсткіші, перелік шкідливих речовин, вміст яких у харчових продуктах 

регламентується, значно ширший. Крім того, передбачено вимоги щодо захисту 

довкілля в процесі використання хімічних препаратів у сільськогосподарському 

виробництві, поводження з відходами, порушення яких може негативно 

вплинути на показники безпеки харчових продуктів. Регламент Європейського 

парламенту й Ради Європейського Союзу від 28.01.2002 р. 178/2002/ЄС 

установив загальні принципи та вимоги законодавства до харчових продуктів. 

Для цього створено європейський орган безпеки харчових продуктів і 

встановлено відповідні процедури в галузі їх безпеки. Подальше 

вдосконалення регулювання в цій галузі в Європейському Союзі передбачено 

Регламентом Європейського парламенту і Ради ЄС від 29.04.2004 р. 

№ 852/2004 «Про гігієну харчових продуктів» 261. 

Європейський Союз приділяє значну увагу регулюванню безпеки не 

лише сільськогосподарської та харчової продукції в цілому, а й продукції 

рослинництва. За цей період прийнято низку важливих нормативних 

документів Європейського Союзу в цій сфері, зокрема Директиву Ради 

2000/29/ЄС від 08.05.2000 р. про захисні заходи, спрямовані проти ввезення 

на територію співтовариства організмів, шкідливих для рослин або товарів 

рослинного походження, а також проти їх поширення у Співтоваристві, 

положення якої частково враховано Законом України «Про карантин рослин» 337. 

Важливе місце в механізмі організаційно-правового забезпечення 

застосування санітарних заходів в умовах участі України в СОТ займають 

Директиви щодо визначення максимальних рівнів залишків шкідливих 

речовин у продукції рослинництва та організацію спільного ринку – 

Директива Ради 76/895/ЄЕС від 23.11.1976 р. щодо встановлення 

максимальних рівнів залишків пестицидів на поверхні та в складі фруктів й 

овочів, Директива Ради 90/642/ЄЕС від 27.11.1990 р. щодо встановлення 

максимальних рівнів залишків пестицидів на поверхні й у складі продуктів 
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рослинного та тваринного походження, у тому числі фруктів й овочів, 

Директива Ради 86/362/ЄЕС від 24.07.1986 р. щодо встановлення максимальних 

рівнів залишків на поверхні та в складі крупів, Регламент ЄС № 2200/96 від 

28.10.1996 р. про організацію спільного ринку фруктів й овочів. У 2007 р. 

прийнято Директиву ЄС SANCO/00761/2007, якою внесено зміни до Директив 

76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC і 90/642/EEC стосовно максимально 

допустимих рівнів azinphos-methyl у зернових, продуктах тваринного та 

певних продуктах рослинного походження, уключаючи фрукти й овочі 146.  

Регламент ЄC № 285/97 від 27.01.1997 р. щодо нових видів харчової 

продукції та їх інгредієнтів. Міжнародні стандарти з фітосанітарних заходів 

(МСФЗ) 11.1997 р., частково змінені у 2002 р. 165, встановлюють процедуру 

фітосанітарної сертифікації, вимоги до персоналу, процедури огляду при 

реекспорті рослин чи продукції з них.  

Потрібно зауважити, що принцип простежуваності передбачений і в цих 

стандартах – Національна організація з карантину рослин повинна мати 

можливість відстежувати вантажі та їх сертифікацію протягом усіх стадій їх 

виробництва, обслуговування й транспортування до місця експорту. Ці 

стандарти підготовлені Секретаріатом Міжнародної конвенції із захисту 

рослин як частина всесвітньої програми політики та технічної підтримки 

стосовно карантину рослин Організації з питань продовольства й сільського 

господарства ООН (ФАО). 

Вказана вище програма надає членам ФАО та іншим зацікавленим 

сторонам ці стандарти, вказівки й рекомендації щодо гармонізації 

фітосанітарних заходів на міжнародному рівні задля спрощення торгівлі та 

уникнення застосування невиправданих заходів, які б могли чинити перешкоди 

для торгівлі. МСФЗ являють собою стандарти, указівки та рекомендації, 

визнані основою фітосанітарних заходів, що застосовуються членами Світової 

організації торгівлі (СОТ) у межах Угоди про застосування санітарних і 

фітосанітарних заходів. Країнам, які не є учасницями МКЗР, також 
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рекомендовано дотримуватися цих стандартів. Вони розповсюджуються й 

через регіональні організації в цілому світі.  

Також потрібно зазначити, що після вступу України до СОТ та 

підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в нашій державі 

виникли додаткові зобов’язання щодо імплементації законодавства України 

до вимог зняти законодавства ЄС, оскільки прийняті та внесені зміни до 

законодавства у фітосанітарній сфері до й після вступу до СОТ не повністю 

усунули колізії, прогалини та інші недоліки чинного санітарного, ветеринарного, 

фітасанітарного законодавства, тому в правовому регулюванні аграрних 

відносин у цій сфері ще існує чимало проблем, які потребують розв’язання.  

Кроком України на євроінтеграційному шляху аграрного сектору є 

схвалення розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. 

Всеохоплюючої стратегії імплементації гл. IV (Санітарні та фітосанітарні 

заходи) р. IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію 

між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами – з іншого 470.  

У вищезгаданій Стратегії передбачено сімдесят заходів з імплементації 

українського аграрного законодавства щодо основних принципів і вимог до 

безпечності харчових продуктів та кормів; державного контролю у сфері 

санітарних і фітосанітарних заходів; заходів, які застосовуються щодо 

маркування, заяв стосовно харчової цінності й користі для здоров’я людини; 

які застосовуються стосовно свіжого м’яса домашніх копитних тварин, птиці 

та заячих, промислових тварин і дичини, уключаючи внутрішні органи; щодо 

рубленого м’яса (фаршу), м’ясних напівфабрикатів, м’яса механічного 

обвалювання, м’ясних продуктів, продуктів риболовства, сирого молока, 

молозива, молочних продуктів і продуктів на основі молозива, щодо меду та 

продуктів бджільництва, харчових добавок; які застосовуються щодо 

генетично модифікованих організмів, і т. ін. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran395#n395
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Детально проаналізувавши постанову, зазначимо, що повна імплементація 

положень Регламентів Європейського Союзу повинна бути здійснена 

Україною до 2021 р., оскільки більшість нормативних актів, що стосуються 

доступу до ринку, внутрішньої підтримки, продовольчої безпеки, не 

узгоджуються з регламентами Європейського Союзу й потребують 

удосконалення прийняттям низки нових законів та підзаконних нормативно 

правових актів, які б детально врегулювали вищевказані відносини. 

У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України Постановою від 24.02.2016 р. 

№ 160 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо 

наближення законодавства України до права Європейського Союзу (acquis 

ЄС)» 244 вніс зміни до Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами – з іншого, на 

2014–2017 рр., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 17.09.2014 р. № 847-р 202, та Плану заходів з імплементації р. IV» 

Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з 

одного боку, і Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами – з іншого, на 2016–2019 рр., 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. 

№ 217-р 202. 

Підсумовуючи, вищенаведене, потрібно зазначити, що імплементацію 

цих нормативних положень Регламентів ЄС можна розглядати і як 

імплементацію Угоди СОТ про сільське господарство, оскільки члени 

Європейського Союзу є одночасно членами СОТ. 

Велику увагу ЄС приділяє питанням правової регламентації застосування 

санітарних та фітосанітарних заходів щодо генетично модифкованих 

організмів (ГМО). Питання використання й контролю ГМО регулюється 

низкою Директив і Регаментів Європейського Союзу. Зокрема, Директивою 

Ради 90/219/ЕЄС від 23.04.1990 р. про використання у замкнених системах 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran193#n193
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генетично модифікованих організмів 240 з останніми змінами, внесеними 

Рішенням 2001/204/ЄС, Директивою Європейського парламенту та Ради 

2001/18/ЄС про умисне вивільнення в навколишнє середовище генетично 

модифікованих організмів 401, Регламентом ЄС № 1946/2003 від 17.07.2003 р. 

про транскордонне переміщення генетично модифікованих організмів, 

Регламентом ЄС №65/2004/ЄС від 14.01.2004 р., яким визначено систему 

розробки й встановлення єдиних ідентифікаторів ГМО 445; Регламентами 

Європейського Союзу № 1829/2003 від 22.09.2003 р. про генетично модифіковані 

продукти харчування та № 1830/2003 від 22.09.2003 р. щодо відслідковування й 

маркування генетично модифікованих організмів та продуктів харчування, 

вироблених із генетично модифікованих організмів 184. 

У цих документах закріплено поняття й основи діяльності, пов’язаної з 

ГМО, у тому числі переміщення генетично модифікованих організмів лише 

за згодою сторони, територією якої воно відбувається, окремо визначається 

порядок переміщення ГМО, які призначені для використання в якості 

харчування або корму.  

На виконання цих положень в Україні створено та діють Державна рада 

з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України, Національна рада 

й Міжвідомча координаційна рада з питань адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу. Пріоритетною сферою адаптації 

законодавства ЄС визначено життя та здоров’я людей, тварин, рослин, а також 

довкілля. Щодо адаптації законодавства з якості й безпеки сільськогосподарської 

та харчової продукції, то в чинному законодавстві України передбачено 

вжиття заходів щодо визначення механізмів державної підтримки створення 

й упровадження нових екологічно чистих, ресурсозберігальних технологій 

вирощування поглибленої переробки сільськогосподарської продукції, 

виготовлення з неї конкурентоспроможної вітчизняної продукції, для чого в 

тому числі потрібно продовжити гармонізацію системи сертифікації 

сільськогосподарської продукції в Україні й норм, що регламентують 
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санітарний, ветеринарний і фітосанітарний контроль, із міжнародними 

стандартами та вимогами, зокрема, впроваджувати на підприємствах, що 

виробляють продовольчі товари, міжнародні системи забезпечення безпеки 

харчових продуктів і продовольчої сировини. 

Враховуючи великий обсяг роботи, пов’язаний із розгалуженою 

класифікацією харчових продуктів, значний перелік показників безпеки, 

вдосконалення та гармонізації з міжнародними стандартами показників 

безпеки продовольчої сировини й харчових продуктів потребує виконання 

значного теоретичного та практичного досвіду різних фахівців (юристів, 

санітарних лікарів, технологів харчової промисловості, ветеринарів тощо). 

Вдосконалення й гармонізація показників безпеки з міжнародними стандартами 

сприятиме позитивному міжнародному іміджу країни, відповідності продовольчої 

сировини та харчових продуктів, зменшенню негативного впливу забруднювачів 

на стан здоров’я населення, розширенню торгових відносин із зарубіжними 

країнами 493. 

Враховуючи зазначене вище, очевидно, що СОТ зобов’язана зіграти 

важливу роль у забезпеченні безпеки харчових продуктів і виступити в якості 

міжнародного координатора щодо ініціатив із безпеки харчових продуктів, 

насамперед у співпраці з ВООЗ і ФАО (програма «Кодекс Аліментаріус»), та 

з урахуванням положень Угоди про СФЗ, відповідно до якої члени СОТ 

повинні брати найповнішу участь у роботі відповідних міжнародних організацій 

та їхніх філій, зокрема Комісії з «Кодекс Аліментаріус», Міжнародного 

епізоотичного бюро, а також міжнародних і регіональних організацій, що 

діють у межах Міжнародної конвенції із захисту рослин, сприяти розвитку й 

періодичному перегляду стандартів, інструкцій та рекомендацій зі всіх 

аспектів санітарних і фітосанітарних заходів та гармонізації законодавства з 

нормами й правилами СОТ у цілому.  

Зміст вищевказаних нормативних актів національного законодавства у 

сфері санітарного та фітосанітарного контролю свідчить, що закріплені в них 

норми, які спрямовані на забезпечення санітарних заходів, у цілому є такими, 
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що гармонізовані з Угодою про застосування санітарних і фітосанітарних 

заходів СОТ, оскільки вони не створюють дискримінації між членами СОТ, 

не застосовуються в спосіб, який являє собою приховане обмеження 

міжнародної торгівлі. Тому в правозастосовній практиці норми цих законів 

повинні безпосередньо застосовуватись органами державної влади, судами, 

виконуватись іншими суб’єктами аграрного підприємництва у відносинах, 

що стосуються санітарних і фітосанітарних заходів. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація Угоди про сільське 

господарство СОТ як частини національного аграрного законодавства 

передбачає також виконання Україною нормативних вимог Угоди про 

санітарні й фітосанітрані заходи СОТ, яку також потрібно розглядати як частину 

національного аграрного законодавства, норми якої повинні застосовуватися 

так само, які і прийняті закони з питань санітарного та фітосанітарного 

контролю у сфері сільського господарства й торгівлі сільськогосподарською 

продукцією на внутрішньому та зовнішньому аграрних ринках держав-членів 

СОТ.  

У контесті цих Угод СОТ санітарні й фітосанітарні заходи потрібно 

розглядати як правові положення, закріплені в законах, постановах, правилах, 

інструкціях і процедурах, включаючи ветеринарні, карантинні та санітарно-

епідеміологічні вимоги до кінцевого продукту, до процесу виробництва й 

обробки продукції, процедури інспектування та сертифікації, спрямовані на 

захист життя й здоров’я людей, тварин і рослин.  

Аналіз чинного законодавства з питань санітарних заходів свідчить, що в 

Україні створено достатню нормативну базу щодо забезпечення виробництва 

й реалізації сільгосппродукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, 

відповідно до вимог СОТ, оскільки значна кількість законодавчих актів 

приведена у відповідність із правилами й вимогами Світової організації 

торгівлі, у тому числі й щодо законодавчого забезпечення санітарних і 

фітосанітарних заходів. 
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Висновки до розділу 2 

 

На основі проведеного науково-теоретичного аналізу, можна сформулювати 

основні висновки, які мають важливе значення для розуміння механізму 

реалізації Угоди про сільське господарство та інших багатосторонніх угод 

СОТ у здійсненні права на доступ до ринку сільськогосподарських товарів. 

Наявні наукові підходи в теорії аграрного права до поняття доступу до 

ринку можна звести до двох основних: у широкому розумінні поняття доступу 

до ринку запропоновано розуміти як урегульовані нормами Угоди про 

сільське господарство СОТ, а також Конституцією й законами України 

суспільні відносини, які виникають між сільськогосподарськими товаровиробниками 

та іншими суб’єктами у сфері виробництва сільськогосподарської продукції 

й торгівлі сільськогосподарськими товарами на внутрішньому та 

зовнішньому ринках відповідно до визнаних у міжнародному праві й 

закріплених у чинному законодавстві України принципів міжнародної 

торгівлі та способів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

У вузькому значенні доступ до ринку можна розглядати крізь призму 

реалізації суб’єктивного права як законодавчо забезпечену міру можливої 

поведінки суб’єктів щодо торгівлі сільськогосподарськими товарами на 

внутрішньому й зовнішніх ринках.  

Однією з організаційно-правових форми здійснення права на доступ до 

аграрних ринків держав-членів СОТ є імпорт сільськогосподарських товарів, 

зміст якого складають закріплені в нормах чинного аграрного й іншого 

законодавства права та обов’язки сільськогосподарських товаровиробників, а 

також органів державної влади щодо виконання, додержання, застосування 

норм Угоди про сільське господарство СОТ як частини національного 

аграрного законодавства у сфері тарифного й нетарифного регулювання 

імпорту сільськогосподарських товарів, застосування спеціальних захисних 

заходів щодо їх імпорту, захисту від субсидованого імпорту, здійснення 

контролю за обсягом і якістю імпортованих сільськогосподарських товарів на 
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засадах оптимального поєднання протекціонізму національного 

товаровиробника й лібералізації міжнародної торгівлі, забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських товарів, 

продовольчої безпеки, збереження довкілля з урахуванням передбачених 

законом обмежень, заборон щодо торгівлі сільськогосподарськими товарами 

з метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку 

українського суспільства.  

Правову основу забезпечення реалізації права на доступ до ринку у 

формі імпорту сільськогосподарських товарів складають Конституція 

України, Угода про сільське господарство СОТ як частина національного 

законодавства й чинні закони, які визначають загальні основи імпорту 

товарів в Україну, і спеціальні законодавчі та підзаконні акти, норми яких 

визначають особливості правового регулювання імпорту сільськогосподарських 

товарів в Україну. У системному виразі сукупність правових норм, які 

регулюють особливості імпорту сільськогосподарської продукції, можна 

розглядати як окремий підінститут аграрного права більш широкого 

правового інституту цієї галузі права, яким може бути доступ до ринку. 

Порівняльний аналіз норм Угоди про сільське господарство СОТ та 

національного законодавства у сфері імпорту сільськогосподарської продукції дає 

підставу стверджувати, що в Україні назріла потреба в розробленні нових 

законодавчих актів, які б сприяли розвитку закріплених в Угоді правил щодо 

імпорту сільськогосподарських товарів на аграрних ринках держави як члена 

СОТ. 

Правову основу забезпечення реалізації права на доступ до ринку в 

організаційно-правовій формі експорту сільськогосподарських товарів 

складають Конституція України, Угода про сільське господарство СОТ як 

частина національного законодавства та чинні закони, які визначають загальні 

основи експорту товарів з України й спеціальні законодавчі та підзаконні 
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акти, норми яких установлюють особливості правового регулювання експорту 

сільськогосподарських товарів на ринки держав-членів СОТ з України.  

Закріплені в законі вимоги щодо об’єктів, суб’єктів експорту 

сільськогосподарських товарів, організаційно-правового механізму здійснення 

експортних операцій із сільськогосподарськими товарами не повністю 

узгоджуються з нормами й вимогами Угод СОТ щодо торгівлі 

сільськогосподарськими товарами на внутрішньому та зовнішньому аграрних 

ринках країн-членів СОТ.  

Угода про сільське господарство СОТ як частина національного аграрного 

законодавства передбачає також виконання Україною нормативних вимог 

Угоди про санітарні й фітосанітрані заходи СОТ, яку потрібно розглядати як 

частину національного аграрного законодавства, норми якої повинні 

застосовуватися так само, які і прийняті закони з питань санітарного та 

фітосанітарного контролю у сфері сільського господарства й торгівлі 

сільськогосподарською продукцією на внутрішньому та зовнішньому 

аграрних ринках держав-членів СОТ.  

Закріплені в Угоді про санітарні та фітосанітарні заходи СОТ і в інших 

Законах України фітосанітарні заходи потрібно розглядати як обов’язкові до 

виконання вимоги й процедури, що встановлюються задля захисту 

сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження від 

ризиків, що виникають у зв’язку з проникненням, закріпленням або 

розповсюдженням шкідливих організмів, захворювань, переносників хвороб 

або хвороботворних організмів, у тому числі в разі їх перенесення або 

розповсюдження рослинами, із продукцією, вантажами, матеріалами, 

транспортними засобами, із наявністю забруднювальних речовин, токсинів, 

шкідників, бур’янів. 

Відповідно до Угоди про СФЗ, серед основних напрямів застосування 

санітарних заходів в Україні можна виокремити адаптацію норм, стандартів, 

правил галузі ветеринарної медицини; гармонізацію нормативних вимог із 
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виконання заходів щодо здоров’я тварин; посилення санітарного контролю, 

що гарантує високий рівень якості та безпечності продуктів тваринництва; 

гармонізацію національних стандартів виробництва продукції тваринництва 

до правил і практики СОТ; гармонізацію системи сертифікації 

сільськогосподарської продукції в Україні та норм, що регламентують 

санітарний, ветеринарний і фітосанітарний контроль, із міжнародними 

стандартами й вимогами; упровадження на сільськогосподарських підприємствах 

міжнародних систем забезпечення безпеки харчових продуктів та продовольчої 

сировини. 

Перспективним напрямом правового застосування фітосанітарних 

заходів в Україні має бути забезпечення якості, конкурентоспроможності й 

екологічної безпеки сільськогосподарської продукції рослинництва за 

допомогою розвитку органічного землеробства, посилення державного контролю 

за застосуванням пестицидів та агрохімікатів, обмеженням використання 

генетично модифікованих організмів, державної підтримки виробництва 

екологічно чистої й безпечної сільськогосподарської продукції, гармонізації 

національних стандартів якості продукції рослинництва з міжнародними 

вимогами. 

Україна поступово гармонізує національне законодавство щодо додержання 

СФЗ у сільському господарстві з урахуванням вимог законодавства 

Європейського Союзу, відповідно до Угод про асоціацію України з ЄС та про 

Зону вільної торгівлі, уніфікацію принципів, правил, норм, стандартів, 

регламентів щодо безпечності і якості сільськогосподарської продукції, 

харчових продуктів, безпечного довкілля. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД 

СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ У СФЕРІ ВНУТРІШНЬОЇ 

ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

3.1. Аграрно-правова природа внутрішньої підтримки сільського 

господарства в контексті Угоди про сільське господарство та інших 

багатосторонніх угод СОТ 

 

Посилення процесів глобалізації та загострення проблем забезпеченості 

продовольчою продукцією населення світу потребують подальшого розвитку 

вітчизняного агропромислового комплексу і його інтеграції у світову 

продовольчу систему, а сьогодення вимагає не лише закріплення отриманих 

результатів розвитку агромпромислового комплексу, а й забезпечення 

якісного стрибка в його розвитку. 

Україна, на відміну від розвинених країн (США, Канади, держав ЄС), 

лише на третину використовує потужний природно-ресурсний потенціал. 

Про це свідчить відставання від розвинутих держав за показниками ефективності 

вітчизняних сільськогосподарських виробників (низька врожайність 

сільськогосподарських культур, продуктивність тварин тощо). 

Так, за даними ФАО 484, Україна майже удвічі поступається своїм 

конкурентам на світовому агропродовольчому ринку (зокрема за 

продуктивністю корів – Канаді, урожайністю зернових – розвинутим країнам 

ЄС та США). Іншими словами, через підвищення продуктивності сільське 

господарство могло б генерувати набагато більший внесок в економіку 

країни 62.  

У контексті вищесказаного беззаперечним є той факт, що найбільшого 

державного регулювання й підтримки вимагає сільське господарство. 

Зумовлено це, передусім, тим, що, з одного боку, сільське господарство, 
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зазвичай, не виробляє кінцевого продукту, із другого – ця галузь є життєво 

необхідною в будь-якому суспільстві й розглядається як пріоритетна при 

обґрунтуванні перспектив соціально-економічного розвитку країни. 

Порівнюючи обсяг державної підтримки в Україні з іншими державими, 

можна стверджувати про високий показник надання державної підтримки 

(субсидій) сільському господарству в європейських країнах, що, відповідно, і 

формує вищий рівень конкурентоспроможності європейської агарної 

продукції, порівняно з вітчизняною. У країнах Європейського Союзу діє 

єдина сільськогосподарська політика, загальний обсяг підтримки аграрного 

сектору в державах – членах Європейського Союзу у 2013–2014 рр. склав 

майже 60 млрд. євро щорічно, а це близько 525 євро/га, або 20 % від валової 

продукції сільського господарства. Залежно від країни державна підтримка 

галузі коливається, зокрема, у Нідерландах та Бельгії – близько 500 євро/га, у 

Польщі – 345 євро/га, у той час як в Україні цей показник балансує в межах 

10–20 євро/га (з урахуванням коштів, що залишались у межах дії 

спеціального режиму з ПДВ) 62. 

Аналіз статистичних даних щодо рівня державної підтримки сільського 

господарства в Україні вказує на низький загальний обсяг державної 

підтримки, порівняно з іншими країнами. Так, у Європейському Союзі 21 % 

валової сільськогосподарської продукції компенсується державою за рахунок 

різних програм державної підтримки, у Туреччині – 23 %, РФ – 12 %, Канаді – 

11 %, США – 7 %, у той час як в Україні – 1–1,5 % 400. 

Потрібно вказати на той факт, що, будучи детермінованою суспільними 

потребами, щодо гарантування продовольчої безпеки, соціального розвитку 

села, забезпечення прогресивного розвитку економіки й суспільства, протекціонізм 

торгівлі, внутрішня державна підтримка не повинні спотворювати дію 

об’єктивних економічних законів у сфері виробництва сільгосппродукції, 

торгівлі сільськогосподарськими товарами на внутрішньому та зовнішньому 

ринках, тобто саме соціальне призначення державної підтримки полягає в 

забезпеченні таких потреб й інтересів.  
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Державна підтримка сільського господарства як однієї зі стратегічних 

галузей є синтезом економічних, організаційних і правових заходів, спрямованих 

на гарантування продовольчої безпеки держави, підвищення конкурентних 

переваг сільськогосподарської продукції на зовнішньому й внутрішньому 

ринках.  

Єдність і суперечність такого явища, як внутрішня державна підтримка, 

зумовлює необхідність пошуку юридичних моделей оптимальної взаємодії 

протекціонізму та лібералізму зовнішньої й внутрішньої торгівлі, 

спрямований на уніфікацію правил внутрідержавної підтримки державами-

членами СОТ. 

У науці аграрного права проводяться дослідження організаційно-

правових аспектів державної підтримки сільського господарства. Пояснюється 

це, по-перше, правонаступництвом у розвитку теорій українського аграрного 

права від науки радянського сільськогосподарського права на межі ХХ–ХІ ст., 

одним з основних напрямів якого було забезпечення з боку держави підтримки 

колгоспів, радгоспів, міжгосподарських підприємств та організацій 504. По-

друге, прийняттям Законів України «Про пріоритетність соціального розвитку 

села та агропромислового комплексу в народному господарстві» 378, «Про 

державну підтримку сільського господарства України» 271 та ін. нормативно-

правових актів, у яких державну підтримку закріплено як один з основних 

напрямів аграрної політики щодо сільського господарства й соціального 

розвитку села. По-третє, це пов’язано зі вступом України до Світової 

організації торгівлі та взятими зобов’язаннями щодо зменшення державної 

підтримки й імплементації аграрного законодавства, відповідно до Угоди про 

створення СОТ, стосовно юридичної моделі внутрішньодержавної підтримки 

сільськогосподарських підприємств. 

Свідченням того, що в юридичній науці питання державної підтримки 

аграрної сфери не втрачають актуальності, є збагачення протягом останніх 

років аграрно-правової літератури науковими працями, пов’язаними з 
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питаннями державної підтримки. У цьому контексті заслуговують на увагу 

роботи С. І Марченко. У своїх дослідженнях науковець намагається розкрити 

юридичну природу державної підтримки, а також її форми та механізм 

здійснення в умовах реформування аграрного сектору економіки. С. І. Марченко 

здійснює класифікацію заходів державної підтримки товарного 

сільськогосподарського виробництва на різних підставах, виділяє ознаки 

державної підтримки сільського господарства та ін. 153. Щодо самої 

дефініції «державна підтримка», то вона визначається як врегульована 

нормами права сукупність організаційних, економічних, правових й інших 

засобів (пільг і переваг), які надаються державою (в особі уповноважених 

органів за рахунок державних ресурсів або через відмову держави від 

отримання певних доходів), суб’єктами господарювання, діяльність яких 

пов’язана із сільськогосподарським виробництвом із метою забезпечення 

продовольчої безпеки держави, розв’язання соціально-економічних проблем, 

сприяння соціальному розвитку сільських територій, відновлення й 

підтримання екологічної рівноваги територій 153.  

І. П. Сафроновим визначено та розкрито зміст функцій державної підтримки 

виробників сільськогосподарської продукції. Так, на думку науковця, 

основними функціями державної підтримки виробників аграрної продукції є 

гарантування стимулювання її виробництва аграріями, створення гарантій 

для зайнятих суб’єктів у сільському господарстві з врахуванням його специфіки, 

що пов’язано із сезонністю та залежністю від природи; організація необхідної 

інфраструктури, підтримка родючості ґрунтів, порівняно з вартістю кінцевого 

продукту; забезпечення продовольчої безпеки 428.  

У наукових працях А. М. Статівки 454, В. Ю. Уркевича 482, Єрмоленка 

97, Л. О. Панькової 198, О. О. Семчик 440, О. А. Поліводського 211,        

С. О. Костенко 135 та ін. досліджено проблеми організаційно-правових 

засад державної підтримки сільськогосподарського виробництва, правового 

регулювання фінансової й інтеграційної діяльності в сільському господарстві 
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України, механізм здійснення аграрних інтервенцій, правове регулювання 

державних закупівель сільськогосподарської продукції.  

Оцінюючи зроблені в наукових працях положення, висновки та рекомендації, 

можна стверджувати, що вчені-правники намагаються розробити наукові 

підходи до вирішення організаційно-правових питань державної підтримки 

сільського господарства в контексті прийнятих в Україні законодавчих актів 

до вступу в СОТ, причому правові питання державної підтримки після 

вступу України в СОТ залишаються малодослідженими. У цьому зв’язку 

привертає увагу дисертаційне дослідження Л. І. Полюхович «Організаційно-

правові питання виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської 

продукції у контексті вимог СОТ» 216, у якому зроблено спробу дослідити 

окремі питання державної підтримки сільського господарства в контексті 

вимог СОТ. Висновки й рекомендації науковця можна розглядати як одну з 

перших спроб в аграрному праві розкрити державну підтримку сільського 

господарства в сучасних умовах.  

Водночас залишаються дискусійними питання щодо розуміння 

внутрішньодержавної підтримки як юридичної категорії в теорії аграрного 

права, напрямів підтримки сільського господарства з боку держави в 

ринкових умовах, можливих їх правових форм тощо. 

З об’єктивних і суб’єктивних причин державна підтримка сільського 

господарства з перших років здобуття Україною незалежності й до сьогодні 

розглядається як складова частина державної аграрної політики, яка, 

відповідно до Закону України «Про основні засади державної аграрної 

політики на період до 2015 року», спрямовується на забезпечення розвитку 

конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва на основі 

кооперації та інтеграції; запровадження сучасних механізмів і методів 

формування прозорого ринку сільськогосподарської продукції, продовольства, 

капіталу, зокрема виробничих ресурсів та робочої сили; створення сприятливих 

умов для реалізації експортного потенціалу аграрного сектору економіки; із 
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метою забезпечення підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації 

спеціалістів, виконання наукових досліджень для аграрного сектору; 

удосконалення системи підтримки доходів сільськогосподарських 

товаровиробників запровадженням дотацій державного та місцевих бюджетів 

на утримання маточного поголів’я тварин, посівів стратегічно важливих 

видів сільськогосподарських культур, збільшення фінансової підтримки 

господарств у регіонах із несприятливими для ведення сільського 

господарства природно-кліматичними умовами; розвиток системи державної 

підтримки сільськогосподарського виробництва з урахуванням вимог Світової 

організації торгівлі та міжнародних зобов’язань України стосовно аграрного 

сектору, зокрема запровадження механізмів державної підтримки 

страхування ризиків у сільському господарстві, створення й функціонування 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, розвиток довготермінового 

кредитування інноваційних проектів, створення системи іпотечного 

кредитування сільськогосподарських товаровиробників 357. 

Нормативна основа здійснення державної підтримки як складника 

аграрної політики – Закони України «Про пріоритетність соціального розвитку 

села та агропромислового комплексу в народному господарстві» 378, «Про 

державну підтримку сільського господарства України» 271, «Про основні 

засади державної аграрної політики на період до 2015 року» 357, галузеві 

закони «Про зерно та ринок зерна в Україні» 333, «Про державне 

регулювання виробництва та реалізації цукру» 265, «Про молоко і молочні 

продукти» 349, «Про бджільництво» 229, «Про фермерське господарство» 

405 й ін.  

Аналіз змісту цих та інших законів свідчить, що закріплена в них 

юридична модель державної підтримки передбачає спрямування державою 

бюджетних коштів сільськогосподарським товаровиробникам із метою 

забезпечення їх фінансовими ресурсами, матеріально-технічними засобами й 

іншими коштами для виробництва продукції рослинництва та тваринництва, 
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списання заборгованості перед бюджетом, регулювання цін на 

сільськогосподарські товари, за допомогою проведення фінансової й товарної 

інтервенції тощо.  

Норми законодавства закріплюють, по суті, старі методологічні основи, 

уявлення та ідеї, які не узгоджуються з основними засадами функціонування 

ринкової економіки, тому в процесі підготовки до вступу в СОТ питання 

державної підтримки були пріоритетними під час обговорення на чергових 

раундах переговорів робочої групи. Так, на одному із таких засідань зі вступу 

України до СОТ поставлено вимоги щодо внесення змін до тих положень 

Закону України «Про молоко та молочні продукти» 349, які не відповідають 

вимогам СОТ (квотування виробництва, мінімальні ціни та максимальна 

торгова маржа). Крім того, вимагалося скасувати преференції, надані державним 

торговельним підприємствам («Хліб України», Держрезерв, Аграрний фонд) 

стосовно закупівель і транспортування сільськогосподарської продукції згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів України від 29.07.2005 р. та 31.08.2005 р. 

Також, члени Робочої групи висловили занепокоєння новим Законом України 

«Про державну підтримку сільського господарства України» 271, зазначивши, 

що його положення, які регулюють, зокрема, установлення квот (ст. 8.6(d)), а 

також застосування мінімальної ціни імпорту (ст. 8.8.1(a)), не відповідають 

вимогам СОТ. Крім того, деякі члени попросили надати детальну інформацію 

стосовно положень Закону «Про державну підтримку сільського господарства 

України», які передбачають ринкові інтервенції для підтримки вітчизняних 

виробників сільськогосподарської продукції та, зокрема, у випадку, коли 

існує загроза конкурентному середовищу на ринку.  

Упродовж переговорного процесу в робочій групі найбільші суперечки 

викликало питання про доступ до вітчизняного ринку цукру-сирцю з 

тростини. Воно полягало в необхідності забезпечення мінімального доступу 

на вітчизняний ринок відповідно до правил СОТ (не менше 5 % від 

внутрішнього споживання). Тариф на цукор білий і цукор-сирець на рівні 50 %, 
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але не менше 300 євро за тонну означав фактичне закриття ринку, неприйнятне не 

лише для членів СОТ, а й для українського споживача. Україна протягом 

останніх років щорічно додатково ухвалювала квоти на пільговий імпорт 

цукру.  

У ході складного переговорного процесу погоджено пропозицію 

української сторони про запровадження щорічної тарифної квоти в обсязі         

260 тис. т. (впливові країни-члени СОТ наполягали на 480 тис. т.) зі ставкою 

ввізного мита 2 % у межах квоти на ввезення цукру-сирцю з тростини, що є 

оптимальним обсягом для захисту ринку, забезпечення конкуренції й створення 

страхового фонду на випадок неврожаю цукрового буряку. Водночас поза 

межами квоти українська сторона відстояла захисний митний тариф 

зі ставкою 50 %. 

Зобов’язання стосовно встановлення та розподілу тарифної квоти на 

цукор-сирець із тростини містяться у Звіті робочої групи з розгляду заявки 

України про вступ до СОТ (п. 136) та в ч. І р. І – графіка поступок і зобов’язань 

щодо товарів, затвердженого Законом України «Про ратифікацію Протоколу 

про вступ України до Світової організації торгівлі» від 10.04.2008 р. 383.  

Потрібно відзначити, що для додаткового захисту вітчизняного виробництва 

цукру за активної участі Міністерства економіки України розроблено 

механізм регулювання ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини в межах 

тарифної квоти відповідно до зобов’язань держави як члена СОТ. 

У результаті викладених вище зауважень, озвучених на черговому 

засіданні робочої групи зі вступу України до СОТ, та з метою забезпечення 

дотримання всіх положень Угоди про сільське господарство, а також угод 

СОТ Законом України від 30.09.2006 р. представниками України наголошено, що 

внутрішня підтримка, відповідно до Угоди СОТ, надається, здебільшого у 

формі пільгових цін для окремих сільськогосподарських товарів, таких як 

цукровий буряк, велика рогата худоба, цукор, птиця, свині, вівці та молоко. 

Україна також надає підтримку сільськогосподарській галузі незалежно від 

http://www.zoda.gov.ua/article/1964/pidtrimka-vitchiznyanogo-silskogospodarskogo-virobnika-v-umovah-chlenstva-ukrajini-v-sot.html
http://www.zoda.gov.ua/article/1964/pidtrimka-vitchiznyanogo-silskogospodarskogo-virobnika-v-umovah-chlenstva-ukrajini-v-sot.html
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виду продукції у формі часткового відшкодування вартості складної 

сільськогосподарської техніки й субсидування кредитів комерційних банків, 

підтримки окремих фермерських господарств, а також акумуляції ПДВ із 

метою придбання матеріально-технічних ресурсів. 

Аналіз положень Угоди про сільське господарство СОТ свідчить, що 

термін «державна підтримка сільського господарства» в Угоді не вживається, 

водночас використовуються інші терміни та поняття, які за змістовим 

наповненням і функціональним призначенням можна розглядати крізь 

призму родового поняття «внутрішня державна підтримка сільського господарства 

й села», зокрема «внутрішня підтримка вітчизняного виробника», «підтримка, 

надана на користь виробників сільськогосподарської продукції», «сукупний 

вимір підтримки», «еквівалентний вимір підтримки», «загальний сукупний 

вимір підтримки» та інші категорії щодо програм, витрат із надання послуг 

чи пільг сільському господарству або сільському населенню. При цьому в 

Угоді про сільське господарство СОТ сформульовано визначення деяких 

понять, які дають змогу в контексті цієї Угоди розкривати правову сутність 

внутрішньої підтримки сільського господарства в аграрному праві.  

Зокрема, поняття «сукупний вимір підтримки» означає річний рівень 

підтримки в грошовому виразі, яка надається на сільськогосподарський товар 

на користь виробників базового сільськогосподарського товару, або 

підтримку, не пов’язану з конкретним товаром, що виділяється на користь 

виробників сільськогосподарської продукції взагалі, за винятком підтримки, 

наданої за програмами, які визначаються як такі, що звільнені від зобов’язань 

щодо зменшення підтримки за Додатком 2 до цієї Угоди й застосовуються 

для підтримки, яка надається протягом базового періоду, зазначеного у 

відповідних таблицях супровідного матеріалу, котрий включено через посилання в 

ч. IV розкладу члена; стосовно підтримки, яка надається протягом будь-якого 

року періоду виконання зобов’язань і після нього, розрахованої відповідно до 

положень Додатка 3 цієї Угоди з урахуванням даних та методології, 

використовуваних у таблицях супровідного матеріалу, уключеного через 

посилання в ч. IV розкладу члена. 
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Поняття «еквівалентний вимір підтримки» означає річний рівень 

підтримки в грошовому виразі, яка надається на користь виробників базового 

сільськогосподарського товару застосуванням одного або більше заходів, 

розрахунок яких, відповідно до методології СВП, не є практично можливим, 

за винятком підтримки, наданої за програмами, які визначаються як такі, що 

звільнені від зобов’язань щодо зменшення підтримки за Додатком 2 до цієї 

Угоди й застосовуються стосовно підтримки, яка надається протягом базового 

періоду, зазначеного у відповідних таблицях супровідного матеріалу, що 

включений через посилання в ч. IV розкладу члена; стосовно підтримки, що 

надається протягом будь-якого року періоду виконання зобов’язань та після 

нього, розрахованої відповідно до положень Додатка 4 цієї Угоди з 

врахуванням даних і методології, використаних у таблицях супровідного 

матеріалу, включеного через посилання в ч. IV розкладу члена;  

За Угодою СОТ про сільське господарство категорія «загальний 

сукупний вимір підтримки» означає суму всіх видів внутрішньої підтримки, 

наданої на користь виробників сільськогосподарської продукції, яка розраховується 

як сума всіх сукупних вимірів підтримки базових сільськогосподарських 

товарів, усіх сукупних вимірів підтримки, не пов’язаної з конкретним товаром, та 

всіх еквівалентних вимірів підтримки сільськогосподарських товарів, і 

застосовуються для підтримки, що надається протягом базового періоду 

(тобто «загальний СВП базового періоду»), і максимальної підтримки, надання 

якої дозволено протягом будь-якого року періоду виконання зобов’язань або 

після нього (тобто «річні й остаточні рівні зв’язаних зобов’язань»), як 

зазначено в ч. IV розкладу члена; щодо рівня підтримки, яка фактично 

надається протягом будь-якого року періоду виконання зобов’язань та після 

нього (тобто «загальний СВП поточного періоду»), розрахованої відповідно 

до положень цієї Угоди з урахуванням даних і методології, використаних у 

таблицях супровідного матеріалу, який включено через посилання в ч. IV 

розкладу члена 473. 
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Щоб визначити поняття внутрішньої державної підтримки сільського 

господарства, потрібно встановити найбільш істотні ознаки, які будуть 

характеризувати це поняття як юридичну категорію. Передусім, під час його 

аналізу потрібно виходити з того, що Україна як член СОТ взяла на себе 

зобов’язання виконувати норми Угоди про сільське господарство СОТ та 

конкретні зобов’язання зі зменшення державної підтримки сільського 

господарства. Отже, суб’єктом державної підтримки виступає держава 

Україна як член СОТ і тому, виходячи з Угоди про заснування СОТ та Угоди 

про сільське господарство СОТ, вона зобов’язана звітувати про виконання 

вимог щодо рівня державної підтримки через сукупний вимір підтримки, 

еквівалентний вимір підтримки й загальний сукупний вимір підтримки, 

готуючи та подаючи нотифікації до Комітету із сільського господарства СОТ. 

Водночас потрібно мати на увазі також те, що внутрішня державна 

підтримка сільського господарства означає не лише виконання вимог перед 

членами СОТ і самою СОТ, але й реалізацію організаційно-правової діяльності, 

спрямованої на виконання вимог Угод СОТ у середині держави, тобто в 

процесі виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції. Таку 

діяльність виконують органи державної влади, реалізовуючи ті функції, які 

їм притаманні, зокрема нормотворчі, якою Україна забезпечує гармонізацію 

норм вимог Угод СОТ до внутрішнього законодавства, приймаючи закони та 

підзаконні нормативно-правові акти. Також держава повинна забезпечувати 

правозастосовну функцію, спрямовану на те, щоб застосовувати норми Угоди 

про сільське господарство СОТ як частини національного законодавства 

України, яке регулює аграрні відносини на рівні з Конституцією й іншими 

законодавчими актами України. 

Аналіз змісту Угоди про сільське господарство СОТ, економічної та 

правової літератури дає підставу визначити основні принципи, на яких 

повинна ґрунтуватися юридична модель регулювання державної підтримки 

відповідно до СОТ, а саме: поступового зменшення державної підтримки; 

відмови від безпосередньої допомоги від бюджетної допомоги з боку 



 216 

держави сільськогосподарським товаровиробникам; врахування сукупного 

виміру підтримки в сільському господарстві; запобігання негативному впливу на 

внутрішні ринки сільськогосподарської продукції; продовольчої безпеки; 

екологізації аграрного виробництва; забезпечення інноваційно-інвестиційного 

розвитку. 

У такому значенні державну підтримку можна розглядати як юридичну 

категорію в теорії аграрного права. Виходячи з такого розуміння державної 

підтримки, правове регулювання відносин, що виникають у зв’язку з такою 

підтримкою, повинна відбуватися на названих вище правових засадах, що 

визначені в Угоді про сільське господарство СОТ, а також закріплюватися в 

чинному аграрному законодавстві України.  

Щодо правової регламентації державної підтримки за Угодою СОТ 

потрібно зазначити, що відповідно до ст. 1 Угоди СОТ про субсидії та 

компенсаційні заходи 474, державну підтримку розглядаємо як «субсидію», 

яка включає, по суті, будь-яку державну підтримку у вигляді фінансових 

засобів, товарів і послуг, що надаються на пільгових умовах, а також будь-

яку підтримку доходу чи ціни, яка прямо чи опосередковано призводить до 

зростання експорту будь-якого товару з території країни, яка субсидує, або 

до зменшення імпорту товару на її територію.  

Відповідно до Угоди про сільське господарство СОТ, внутрішню 

підтримку сільськогосподарських виробників поділяють на підтримку, що 

підлягає скороченню, та ту, що не підлягає йому. У межах цих двох видів усі 

субсидії розподіляються на три скриньки (кошики): «зелена скринька» (green 

box), «блакитна скринька» (blue box) і «жовта скринька» (amber box) [192.  

Аналіз державної підтримки, яка не підлягає скороченню, свідчить, що 

вона включає субсидії «зеленої скриньки», субсидії «блакитної скриньки», та 

субсидії, що відповідають поправці de minimis (специфічна підтримка окремих 

сільськогосподарських товарів – 5 % вартості їхнього річного виробництва, а 

також неспецифічна непродуктова підтримка – 5 %). Перелік указаних 

субсидій є дозволеним, а тому не підпадає під вимоги скорочення 222. 
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Дослідження субсидій «зеленої скриньки» свідчить про те, що вони 

охоплюють широкий спектр заходів: наукові дослідження, підготовку й 

підвищення кваліфікації кадрів, інформаційно-консультаційне обслуговування; 

ветеринарні та фітосанітарні заходи, контроль безпеки продуктів харчування; 

сприяння збуту сільгосппродукції, включаючи збирання, обробку та 

розповсюдження ринкової інформації; удосконалення інфраструктури 

(будівництво шляхів, електромереж, меліоративних споруд), за виключенням 

операційних витрат на її утримання; утримання стратегічних продовольчих 

запасів, внутрішню продовольчу допомогу; забезпечення гарантованого 

доходу сільгоспвиробникам, вдосконалення землекористування тощо; 

підтримку доходів виробників, не пов’язану з видом й обсягом виробництва 

(наприклад виплати просто на основі статусу землевласника або виробника); 

сприяння структурній перебудові сільськогосподарського виробництва 

(наприклад виплати за програмами переміщення виробництва з агарного 

сектору в не аграрний); охорону навколишнього середовища; програми 

регіонального розвитку (наприклад виплати за програмами регіональної 

допомоги в депресивних регіонах).  

Важливо зауважити, що Угодою про сільське господарство СОТ 

установлено лише форму заходів зеленої скриньки без зазначення їх кількості. 

Основними критеріями на предмет відповідності заходів державної 

підтримки зеленій скриньці є те, що вони не повинні бути вибірковими, 

припускати підтримку будь-якого рівня цін та за умови відсутності або 

мінімального впливу на торгівлю.  

Також потрібно зазначити, що заходи, передбачені зеленою скринькою, 

фінансуються з Державного бюджету, а не за рахунок споживачів. Держава 

має право фінансувати заходи «зеленої скриньки» в будь-якому необхідному 

обсязі залежно від можливостей бюджету. У цьому контексті практика 

реалізації внутрішньої підтримки членами СОТ свідчить, що, виходячи із 

зобов’язань зі скорочення та знижуючи внутрішню підтримку, витрати в 

рамках зеленої скриньки суттєво зростають.  
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Угодою про сільське господарство СОТ передбачено, що надання 

підтримки заходами зеленої скриньки не повинно залежати від обсягів 

виробництва, його задіяних факторів або цін на сільськогосподарський товар. 

Крім того, вказується, що виробнича діяльність не є обов’язковою вимогою 

для отримання підтримки, передбаченої зеленою скринькою.  

Заходи підтримки передбачені «блакитною скринькою», спрямовані на 

обмеження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, та являють 

собою прямі виплати за програмами обмеження виробництва, якщо такі 

виплати відповідають хоча б одній умові (п. 5 ст. 6 Угоди про сільське 

господарство): виплати прив’язані до конкретних площ і врожаїв; виплати 

здійснюються на 85 % або менше від базового рівня виробництва; виплати на 

худобу відбуваються з розрахунку на чітко визначену чисельність поголів’я 222.  

Заходи внутрішньої підтримки, що чинять викривлений вплив на 

торгівлю й виробництво, класифікуються як заходи «жовтої скриньки»: 

дотації на продукцію тваринництва та рослинництва, на племінне тваринництво; 

елітне насінництво, комбікорми; компенсація частини витрат на міндобрива 

й засоби захисту рослин; на енергоресурси; цінова підтримка: компенсація 

різниці між закупівельною та ринковою ціною на сільгосппродукцію; 

надання виробнику товарів і послуг за цінами, нижчими за ринкові; закупівля 

у виробника товарів (послуг) за цінами, що перевищують ринкові; пільгове 

кредитування сільгоспвиробників за рахунок бюджету, списання боргів; 

пільги на транспортування сільгосппродукції; витрати лізингового фонду 

тощо 191.  

Основою для зобов’язань щодо скорочення внутрішньої підтримки є 

показник загального сукупного виміру підтримки, який розраховується як сума 

всіх заходів «жовтої скриньки», наданих сільськогосподарським виробникам 

протягом поточного періоду (п. 3 ст. 6 та п. 2 ст. 7 Угоди про сільське 

господарство СОТ). Для України таким базовим періодом є 2004–2006 рр., а 

показник загального сукупного виміру підтримки становить 3,043.4 млн. грн 383. 



 219 

Угода про сільське господарство вимагає зв’язування верхньої межі 

загального сукупного виміру підтримки на рівні загального сукупного виміру 

підтримки базового періоду, а також зобов’язання поступово зменшувати 

рівень загального сукупного виміру підтримки протягом визначеного 

періоду. Потрібно вказати на той факт, що розвинуті країни зобов’язалися 

скоротити зв’язаний рівень загального сукупного виміру підтримки базового 

періоду на 20 % протягом шести років, а держави, що розвиваються, – на 13 % 

протягом десяти років 383. 

Зауважимо, що члени СОТ мають право не скорочувати витрати «жовтої 

скриньки», якщо зобов’язуються забезпечити підтримку в розмірі не більше 5 

% від вартості валової продукції сільського господарства (для розвинених 

країн) і 10 % для тих, що розвиваються. 

Проведений аналіз національного законодавства у сфері державної 

підтримки дає підставу поділити всі заходи державної підтримки сільського 

господарства на дві групи.  

До першої належать виробничі субсидії, які, відповідно до вимог СОТ, 

входять до «жовтої скриньки» та спрямовані на підтримку виробництва 

певної продукції (молока, пшениці тощо), окремих суб’єктів господарювання 

або субсидують витрати на кредитування, а саме таких, як бюджетна 

тваринницька дотація; державна підтримка виробництва продукції рослинництва; 

фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм 

здешевлення короткострокових і довгострокових кредитів; фінансування 

закладення та догляду за молодими садами, виноградниками, ягідниками та 

молодими хмільниками; фінансова підтримка фермерських господарств; 

часткова компенсація вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва; 

часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки 

вітчизняного виробництва; пільгове оподаткування 302.  

Другу групу заходів державної підтримки товарного сільськогосподарського 

виробництва становлять заходи, які, відповідно до вимог СОТ, належать до 

зеленої та блакитної скриньок. 
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В Україні до заходів державної підтримки, які можуть здійснюватись у 

межах «зеленої скриньки», переважно належать заходи щодо кадрового й 

інформаційно-консультативного забезпечення товарного сільськогосподарського 

виробництва 154. 

Загалом, до другої групи заходів державної підтримки товарного 

сільськогосподарського виробництва відносять такі, що потенційно 

впливають на збільшення економічної продуктивності та ефективності 

сільськогосподарського виробництва: розвиток сільських територій; науково-

прикладні дослідження; програми селекції в рослинництві й тваринництві, а 

також у рибництві; державні запаси; заходи з боротьби зі шкідниками та 

хворобами; дорадництво й консультаційні послуги; контроль якості та 

безпеки продовольчої продукції; охорона навколишнього природного 

середовища й ін. 301. 

Законодавство України регламентує порядок надання лише чотирьох 

видів державної підтримки: страхові субсидії виробникам сільськогосподарської 

продукції; кредитна підтримка виробникам сільськогосподарської продукції 

(кредитна субсидія); державна підтримка виробників тваринницької продукції 

(бюджетна тваринницька дотація); тимчасова бюджетна дотація виробнику 

окремого об’єкта державного цінового регулювання 271. Решта заходів 

державної підтримки регламентується великою кількістю законодавчих і 

підзаконних актів, які закріплюють різні вимоги до адресатів державної 

підтримки й різні процедури її отримання, наділяючи відповідними 

функціями різні органи державної влади. Натомість, законодавчого акта, 

який би закріплював єдиний механізм державної підтримки товарного 

сільськогосподарського виробництва, в Україні досі не прийнято.  

На нашу думку, механізм державної підтримки товарного 

сільськогосподарського виробництва повинен передбачити чітке законодавче 

закріплення видів відповідних програм підтримки, визначення переліку 

органів державної влади, уповноважених виконувати таку діяльність, 
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закріпити прозорі процедури надання державної підтримки, а також 

визначити підстави та порядок реалізації юридичної відповідальності 

держави в особі її органів і посадових осіб за порушення законних прав та 

інтересів сільськогосподарських товаровиробників. 

Необхідність розроблення програм державної підтримки визначається в 

Законі України «Про державні цільові програми» 273
 
і відповідає Законам 

України «Про основні засади державної аграрної політики на період до                

2015 року» 357, «Про державну підтримку сільського господарства 

України» 271, «Про Державний бюджет України» за відповідні роки. 

Реалізація бюджетних програм державної підтримки аграрного сектору 

України залежить від обсягу коштів, виділених Законом про Державний 

бюджет на відповідний рік, і порядку їх використання щодо окремої програми. 

Виплати здійснюються через Міністерство аграрної політики та продовольства як 

головного розпорядника бюджетних коштів. Так, відповідно до Державного 

бюджету України, у 2015 р., порівняно з попереднім роком, відбулося значне 

скорочення бюджетних програм, спрямованих на розвиток сільського 

господарства країни. Зокрема, зменшилися видатки за програмами «Дослідження, 

прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за 

державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері 

розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові 

розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції» 

на – 17,3 %, або на 16,7 млн. грн. (із Загального фонду зменшено на 70,5 %, зі 

Спеціального – збільшено на 5 %); «Надання кредитів фермерським 

господарствам» – на 17,5 %, або 2,3 млн. грн., а також відміна видатків із 

програм «Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового 

комплексу», «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих 

садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними». Незмінними залишилися 

видатки за програмами «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 

комплексі» – 5 млн грн та «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 

комплексі на умовах фінансового лізингу» – 3,8 млн грн 147.  
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Негативним фактором, що впливає на ефективність внутрішньої підтримки 

сільськогосподарського товаровиробника, є та обставина, що зазвичай, 

програми розвитку аграрного виробництва не пов’язуються з реальними 

показниками його розвитку, про що свідчать постійні зміни у виборі об’єктів 

фінансування та численні редакції Порядків розподілу коштів на розвиток 

галузей і видів продукції. 

Важливими програмними документами підтримки сільського господарства в 

Україні виступають також Державна цільова програма розвитку українського 

села на період до 2015 р. 287, Концепція розвитку сільських територій
 
133 

та Комплексна стратегія розвитку сільського господарства і сільських 

територій в Україні на 2015–2020 рр. 127. 

Серед основних причин неякісного виконання Програми потрібно 

відзначити недостатній рівень її фінансування. Так, повністю профінансовано 

лише заходи, пов’язані з професійною освітою аграріїв (112,2 % від 

запланованого рівня). 20 млрд. грн, або 79,3 % від прогнозованого показника, 

витрачено на розвиток аграрного ринку, із яких 2,8 млрд. грн (14,0 %) – на 

розвиток галузі рослинництва; 2,1 млрд. грн (10,5 %) – на розвиток галузі 

тваринництва; 10,4 млрд грн (52,0 %) – на формування державного 

продовольчого резерву, проведення заставних й інтервенційних операцій на 

організованому аграрному ринку; 3,8 млрд грн (19,0 %) – на охорону та 

підвищення родючості ґрунтів, екологізацію сільськогосподарського виробництва, 

удосконалення системи моніторингу земель, меліорацію земель; 0,6 млрд грн 

(3,0 %) – на надання підтримки сільськогосподарським товаровиробникам 

для придбання сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва; 0,3 млрд грн – на виконання інших завдань і заходів Програми 384. 

Найменше значення у відсотковому співвідношенні (0,07 % від загального 

обсягу виділених коштів) у Програмі відведено забезпеченню розвитку 

дорадництва, що є необґрунтованим, на наш погляд, оскільки саме 

професійне й наукове обґрунтування стратегій і програм сільськогосподарських 

підприємств сприяє підвищенню їхньої ефективності. 
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Після вступу в СОТ відбувається процес гармонізації законодавства до 

вимог Світової організації торгівлі у сфері державної підтримки сільського 

господарства, оскільки на сьогодні залишаються невідпрацьованими 

організаційно-правові механізми в національному законодавстві України. 

Проведений аналіз механізму реалізації програм внутрішньої державної 

підтримки сільського господарства крізь призму членства України в СОТ, дає 

підставити виділити основні проблеми їхньої неефективності: відсутність 

чітких державних пріоритетних напрямів програм підтримки сільського 

господарства, дублювання програм внутрішньої підтримки; недостатнє 

фінансування програмних заходів; незначний показник залучення позабюджетних 

джерел фінансування; неналежний контроль за виконанням програм; низький 

рівень прозорості та відкритості програм внутрішньої підтримки. 

Очевидно, що способи розв’язання проблеми забезпечення ефективності 

реалізації програм внутрішньої державної підтримки повинні полягати в 

такому: на законодавчому рівні потрібно закріпити пріоритетні напрями 

розвитку сільського господарства; варто зменшити кількість програм 

внутрішньої підтримки об’єднанням подібних; слід запровадити жорсткий 

відбір програм, унаслідок якого затверджувати лише ті, які справді відповідають 

визначеним пріоритетам сільського господарства; перевіряти обсяги фінансування 

за роками на етапах затвердження та безпосереднього впровадження програм 

внутрішньої державної підтримки, рівномірно розподіляти бюджетні кошти 

протягом дії програми; в офіційних виданнях подавати звіти про результати 

виконання державної програми; систематично здійснювати комплексну 

експертизу її результатів тощо. 

Отже, дослідивши юридичну природу внутрішньої підтримки вітчизняних 

сільськогосподарських товаровиробників і села в контексті норм та положень 

Угоди про сільське господарство СОТ із погляду теорії аграрного права, 

внутрішню державну підтримку сільського господарства можна визначити як 

урегульовану нормами названої Угоди й іншими багатосторонніми Угодами 
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цієї організації, нормами Конституції України та іншими законами й 

нормативними актами організаційно-правову діяльність органів державної 

влади, територіальних громад, яка спрямована на виконання взятих Україною 

зобов’язань щодо зменшення державної підтримки сільського господарства, а 

також на створення правових, фінансових, економічних, інвестиційних й 

інших умов, які дозволяють сільськогосподарським товаровиробникам 

виробляти сільськогосподарську продукцію та реалізовувати на ринку 

конкурентні сільськогосподарські товари, гарантувати продовольчу безпеку 

й збереження довкілля. У цьому зв’язку очевидно, що розв’язання проблеми 

ефективного функціонування програм внутрішньої державної підтримки 

сільського господарства в Україні повинно відбуватися за допомогою 

затвердження національної стратегії збалансованого розвитку на довгостроковий 

період; удосконалення інституційно-правового забезпечення процесу 

розробки, затвердження та виконання державних програм розвитку аграрного 

сектору України; визначення черговості й пріоритетності реалізації програм 

із позиції їх доцільності та достатності фінансових ресурсів; дієве 

інформаційне забезпечення; контроль за виконанням державних програм у 

сфері сільського господарства України; інвентаризація за відповідними 

критеріями наявних державних програм, виходячи із сучасних економічних 

реалій країни, пріоритетів державної аграрної політики, можливостей 

Державного бюджету, вимог, що висуваються до державної підтримки з боку 

СОТ. Відповідно до Угоди про сільське господарство СОТ, у чинному 

законодавстві України потрібно закріпити основні принципи державної 

підтримки й у цьому зв’язку доцільно розробити Стратегію державної 

підтримки сільського господарства, відповідно до якої – визначити програми, 

що повинні бути розроблені, схвалені на рівні Кабінету Міністрів України, 

щоб забезпечити реалізацію юридичної моделі державної підтримки, яка 

передбачена в Угоді про сільське господарство СОТ в Україні з урахуванням 

Угоди з Європейським Союзом щодо Зони вільної торгівлі. 
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3.2. Організаційно-правове забезпечення внутрішньої підтримки 

сільського господарства в галузі рослинництва в Україні. 

 

На сучасному етапі розвитку сільського господарства в Україні 

рослинництво є однією з провідних галузей сільського господарства з 

виробництва рослинницької продукції й забезпечує населення продуктами 

харчування 541, а також виступає основою стабільної діяльності тваринництва 

та деяких переробних галузей агропромислового комплексу. При цьому 

рослинництво охоплює низку галузей, таких як зернове господарство, 

цукрово-бурякове виробництво, вирощування олійних культур, картоплі, 

городини, кормових й інших культур 136.  

Загальна сума зовнішньоторговельного обороту продукцією АПК у 2015 р. 

склала $ 18,5 млрд, експорт – $ 14,8 млрд, імпорт – $ 3,7 млрд, а основна 

частка в загальному аграрному товарообігу України належить країнам Азії – 

40 % ($ 7,4 млрд), ЄС – 32 % ($ 5,9 млрд), Африки – 12 % ($ 2,2 млрд). У 

наведеному експортному потенціалі продукція рослинництва займає ключове 

місце. Україна експортувала у 2015 р. традиційно сталу продукцію 

рослинництва ($ 13,8 млрд): зернові злаки, олія соняшникова, насіння олійних 

культур, цукор; водночас у 2015 р. в Україні імпорт рослинницької продукції 

складав лише $ 3 млрд (плоди, горіхи та цедра, кава чай, прянощі) 478. При 

цьому експортний потенціал рослинництва використовується не повною 

мірою. Наприклад, середня врожайність основних зернових й олійних 

культур в Україні менша за аналогічні показники в західноєвропейських 

країнах та США 49. Також суттєво поступаються українські фермери своїм 

колегам із Європейського Союзу за продуктивністю вирощування овочів і 

фруктів 47. Зазначене вище вказує на необхідність постійного впровадження 

передових технологій вирощування сільськогосподарських культур, що 

можливе за умови реалізації механізму сталої й прогнозованої державної 

підтримки галузі рослинництва. 
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В аграрний літературі під системою рослинництва розуміють склад і 

співвідношення в господарстві таких галузей, як рільництво, кормове 

виробництво, овочівництво, садівництво, а також комплекс заходів щодо їх 

ведення, який охоплює техніку, технологію та організацію виробництва 10. 

Окрім вищевказаних підгалузей (рільництво, кормовиробництво, овочівництво 

та садівництво), до рослинництва відносять плодівництво, виноградарство, 

вирощування зернових і технічних культур (буряківництво, льонарство), 

квітникарство (квітництво). Рослинництво як основна галузь аграрного 

виробництва являє собою склад і співвідношення в сільському господарстві 

підгалузей овочівництва, садівництва, плодівництва, виноградарства, 

вирощування зернових та технічних культур (буряківництва, льонарства), 

рільництва, квітникарства, кормовиробництва й ін., а також комплекс заходів 

щодо їх ведення, який охоплює техніку, технологію та організацію виробництва 

216. Рослинництву притаманні такі характерні риси, як сезонний характер 

вирощування, використання землі не лише як базису виробництва, але і як 

його основного засобу, залежність від кліматичних умов 216. 

У теорії аграрного права рослинництво розглядається крізь призму 

врегульованих нормами права суспільних відносин, які виникають, 

змінюються й припиняються у зв’язку зі здійсненням сільськогосподарськими 

товаровиробниками прав на землю та інші природні ресурси з метою 

виробництва сільськогосподарської продукції рослинного походження і її 

реалізації на ринку 28.  

Водночас сукупність правових норм, які регулюють такі відносини, 

становить окремий правовий інститут у системі аграрного права України. 

Закони й підзаконні нормативно-правові акти, норми яких закріплюють 

правила поведінки суб’єктів аграрних правовідносин, складають окремий 

інститут законодавства в системі аграрного законодавства України. 

Законодавче забезпечення розвитку рослинництва здійснюється в 

Україні відповідно до основних складників галузі рослинництва: зернові, 
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кормові, олійні й технічні культури. Такий підхід до структурування аграрного 

законодавства щодо рослинництва видається виправданим, оскільки вирощування 

кожного виду сільськогосподарських культур має свої особливості, з огляду 

на природні та інші особливості вирощування сільськогосподарської 

продукції рослинництва й тому потребує окремої правової регламентації. 

Одним із напрямів законодавчого забезпечення розвитку рослинництва є 

державна підтримка сільського господарства, яка повинна бути спрямована 

на створення сприятливих умов для виробництва конкурентної на внутрішньому 

й зовнішніх ринках сільгосппродукції товарів, харчових продуктів відповідно 

до вимог СОТ.  

У процесі вступу України до СОТ питання внутрішньодержавної 

підтримки в галузі рослинництва обговорювалося на чергових нарадах 

переговорів найбільш активно. Так, наприклад, упродовж 2005–2008 рр. перед 

Україною ставилися вимоги щодо приведення національного законодавства у 

відповідність до вимог Угоди про СФЗ 471 та необхідності внесення змін до 

Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» 279, «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої 

сировини» 407, «Про карантин рослин» 337 і «Про внесення змін і 

доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про карантин рослин» 257, а також до підзаконних 

нормативно-правових актів у цій сфері 105.
 

Враховуючи вищезазначені вимоги щодо гармонізації законодавства у 

сфері рослинництва з нормами Угоди про сільське господарство СОТ та 

іншими багатосторонніми угодами СОТ, Україна об’єднала наявні санітарні 

й фітосанітарні заходи в три базові закони: Закон «Про ветеринарну медицину», 

Закон «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» й 

Закон «Про карантин рослин», – норми яких спрямовано на регулювання 

відносин у сфері забезпечення реалізації заходів СФЗ щодо продукції 

рослинництва та тваринництва. Отже, у вказаних законах враховано такі 
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вимоги Угоди СФЗ СОТ щодо термінології, гармонізації, адекватності 

заходів, оцінки ризику та належного рівня захисту; пристосування до 

регіональних умов; прозорості (центри обробки запитів і повідомлень), а 

також процедури перевірки, контролю та погодження. 

Потрібно зазначити, що з прийняттям Закону України «Про карантин 

рослин» чинне фітосанітарне законодавство України приведено у 

відповідність до міжнародних стандартів чітким включенням принципів СФЗ 

і нових досягнень у сфері захисту здоров’я та життя рослин. Новий Закон 

«Про карантин рослин» став єдиним законодавчим актом України, яким 

регулюється ввезення рослин, рослинної продукції й інших найменувань, що 

можуть містити або переносити рослинних паразитів. Закон вимагає, щоб усі 

фітосанітарні заходи ґрунтувалися на міжнародних стандартах, директивах і 

рекомендаціях відповідних міжнародних організацій, тобто Міжнародної 

Конвенції про захист рослин (IPPC) та її регіональних організацій. У Законі 

чітко обумовлені засади визначення регульованих паразитів і тих 

найменувань, на які можуть поширюватися фітосанітарні заходи. Додаткові 

новели Закону включають більш високий ступінь прозорості в процесі видачі 

карантинних дозволів (імпортні дозволи), максимально можливе зменшення 

обсягу документації, пов’язаної з імпортом, а також запровадження процедур 

контролю на кордоні на основі ризику та попередньої діяльності. Щодо 

критеріїв прийняття еквівалентності, то вони повинні ґрунтуватися на 

директивах, що містяться в (проекті) Міжнародних стандартах фітосанітарних 

заходів Міжнародної конвенції про захист рослин (IPPC). 

За матеріалами Звіту робочої групи зі вступу України до СОТ 105, 

активного обговорення зазнало питання щодо захисту прав на сорти рослин. 

У цьому контексті представниками України відзначено, що захист надається 

відповідно до вимог Цивільного кодексу України 487 та Закону України 

«Про охорону прав на сорти рослин» 364 від 21 квітня 1993 р., відповідно 

до якого охорона надається на 35 років для деревних і кущових культур і 
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повзучих рослин та на 30 років для всіх інших видів. Потрібно зауважити, що 

17 січня 2002 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» 364, 

яким змінено низку визначень Закону відповідно до вимог СОТ. 

За наслідками переговорів щодо вступу в СОТ відбувався процес не 

лише визначення зобов’язань, які брала Україна на майбутнє щодо гармонізації 

аграрного законодавства до вимог СОТ у частині державної підтримки в 

галузі рослинництва, а й відбувався процес виконання зобов’язань стосовно 

прийняття тих чи інших законів або внесення змін до них (Закон України 

«Про захист рослин» 525320, Закон України «Про карантин рослин» 337, 

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» 359, Закон України «Про державне регулювання 

виробництва і реалізації цукру» 265, Закон України «Про встановлення 

тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини» 260, Закон 

України «Про зерно та ринок зерна в Україні» 333, Закон України «Про ставки 

вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» 393, 

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» 364, Закон України 

«Про державну підтримку сільського господарства України» 271, Закон 

України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської 

продукції» 266, Закон України «Про пестициди і агрохімікати») 366. 

Загалом кількість законів із питань рослинництва, норми яких вимагали 

гармонізації з вимогами СОТ, є чи не найбільшою в системі аграрного 

законодавства України, що містить положення й щодо державної підтримки 

галузі рослинництва. 

Очевидно, що в структурному виразі чинне аграрне законодавство з 

питань рослинництва можна розділити на групи за такими сферами 

регулювання суспільних відносин, як виробництво зернових, кормових, 

олійних, технічних культур, а також альтернативних видів енергії.  
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Аналіз чинного законодавства з питань рослинництва свідчить, що в 

Україні створено достатню нормативну база щодо забезпечення виробництва 

й реалізації сільгосппродукції рослинного походження на внутрішньому та 

зовнішньому ринках відповідно до вимог СОТ, оскільки значну кількість 

законодавчих актів приведено у відповідність із правилами й вимогами 

Світової організації торгівлі. Водночас процес гармонізації аграрного 

законодавства до вимог СОТ не можна вважати цілком завершеним. Як 

зазначає Л. І. Полюхович, у цьому контексті потребують перегляду правові 

підходи до регулювання виробництва вітчизняними товаровиробниками окремих 

видів сільськогосподарської продукції рослинного походження 216. 

Незважаючи на прийняті закони, стабілізація сільськогосподарського 

виробництва в цілому та рослинництва зокрема неможлива без забезпечення 

суттєвої цілеспрямованої державної підтримки.  

Аналіз Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» 333 

визначає державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного 

сектору економіки агропромислового комплексу України. Закон спрямований 

на створення правових, економічних й організаційних умов 

конкурентоспроможного виробництва та формування ринку зерна для 

забезпечення внутрішніх потреб держави в продовольчому, насіннєвому й 

фуражному зерні, нарощування його експортного потенціалу. 

Отже, основними засадами державної політики з регулювання ринку 

зерна є надання пріоритетної бюджетної, кредитної та інвестиційної підтримки 

суб’єктам здійснення режиму заставних закупівель зерна й державної аграрної 

інтервенції; установлення розміру суми бюджетної позики, розрахованої, 

виходячи з розміру встановленої мінімальної закупівельної ціни. 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про зерно та ринок зерна в 

Україні», якість зерна й продуктів його переробки, що виробляються в 

Україні або ввозяться на її митну територію, повинні відповідати державним 
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стандартам та іншим нормативним документам 333. Зокрема, ДСТУ 3768-2010 

«Пшениця. Технічні умови», затверджені наказом Держспоживстандарту 

України від 31.03.2010 р. № 108 76, ДСТУ 4964-2008 «Соя. Технічні 

умови», затверджені наказом Держспоживстандарту України від 26.03.2008 р. 

№ 101 82, ДСТУ 3769-1998 «Ячмінь. Технічні умови», затверджені наказом 

Держспоживстандарту України від 26.06.1998 р. № 450 77, ДСТУ 4523-2006 

«Горох. Технічні умови», затверджені наказом Держспоживстандарту 

України від 28.02.2006 р. № 54 79, ДСТУ 4524-2006 «Гречка. Технічні 

умови», затверджені наказом Держспоживстандарту України від 28.02.2006 

р. № 54 80, ДСТУ 4522-2006 «Жито. Технічні умови», затверджені наказом 

Держспоживстандарту України від 28.02.2006 р. № 54 78, ДСТУ 4525-2006 

«Кукурудза. Технічні умови», затверджені наказом Держспоживстандарту 

України від 28.02.2006 р. № 54 81. 

За умов відповідності Угоді про сільське господарство СОТ важливе 

значення у сфері державної підтримки мають державні цільові програми 

підтримки, виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції. Так, 

відповідно до ст.1 Закону України від 18.03.2004 р. «Про державні цільові 

програми» державна цільова програма – це комплекс взаємопов’язаних 

завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем 

розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-

територіальних одиниць, відбуваються з використанням коштів Державного 

бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, 

ресурсним забезпеченням 269. Відповідно до цього Закону щодо окремих 

видів зернових культур розроблено державні цільові програми, наприклад 

галузеву програму «Соя України 2008–2015», затверджену наказом 

Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних 

наук від 28.05.2008 р. № 336/53, що передбачала збільшення посівів сої, 

компенсацію її виробникам частини затрат і виділення бюджетних коштів на 
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це 449, та галузеву програму «Зерно України – 2015» 410, затверджену 

наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії 

аграрних наук, яка передбачала надання підтримки з боку Уряду 

сільськогосподарським товаровиробникам на виплату часткової компенсації 

витрат із посіву озимих культур, ярої пшениці, закупівлі мінеральних добрив 

вітчизняного виробництва. Як бачимо, ці цільові програми передбачали 

пряму фінансову підтримку сільськогосподарським товаровиробникам, що 

прямо суперечило Угоді про сільське господарство СОТ. Однак на сьогодні 

ці програми припинили свою дію, оскільки були розраховані до 2015 р., а 

нових прийнято не було. 

У подальшому під час розробки державних цільових програм доцільно 

спрямовувати державну підтримку на вдосконалення землекористування, 

удосконалення системи сівозміни, удобрення ґрунтів, захист зернових 

культур від зараження шкідливими організмами, використання якісного 

насіння, оновлення машино-тракторного парку, автоматизацію виробництва, 

інформаційне забезпечення виробництву, у тому числі через систему 

дорадчих служб. Саме ці заходи доцільно брати за основу, розробляючи та 

впроваджуючи державні цільові програми розвитку зерновиробництва 221, 

що не суперечитиме Угоді про сільське господарство СОТ у контексті 

державної підтримки. 

Також надання державної підтримки сільськогосподарському виробництву 

здійснюється відповідно до Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України» від 24.06.2004 р. Вирощування зернових 

культур безпосередньо стосуються приписи ст. 12 цього Закону, якою 

врегульовано державні заставні закупівлі зерна. Цією нормою передбачено 

державну підтримку у формі кредитування сільськогосподарських виробників 

державою під заставу вирощеного зерна, що оформлюється переданням 

кредитору подвійного складського свідоцтва. Якщо сума бюджетної позики 

та плата за її використання повертаються вчасно, зобов’язання виробника 
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зерна перед державою вважаються погашеними. В іншому випадку заставлене 

зерно переходить у державну власність. Крім того, у ст. 17–2.1 Закону 

передбачено такий захід державної підтримки виробників зерна, як часткове 

бюджетне відшкодування вартості висіяного високорепродукційного насіння 

сільськогосподарських культур 271. 

Як удало зазначає О. М. Туєва, держава може сприяти збуту 

сільськогосподарської продукції її виробниками, виступаючи як покупець, 

що можливо з урахуванням норм Закону України «Про державний матеріальний 

резерв» від 24.01.1997 р., яким передбачено створення особливого державного 

запасу матеріальних цінностей (державного матеріального резерву), 

призначених для забезпечення потреб України в особливий період; надання 

державної підтримки окремим галузям народного господарства (наприклад 

сільському господарству), підприємствам, установам й організаціям із метою 

стабілізації економіки в разі тимчасових порушень термінів постачання 

важливих видів сировини та паливно-енергетичних ресурсів, продовольства, 

виникнення диспропорції між попитом і пропонуванням на внутрішньому 

ринку та участь у виконанні міждержавних договорів; надання гуманітарної 

допомоги; забезпечення першочергових робіт під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 267. Для формування й оновлення державного 

матеріального резерву закуповується зерно (пшениця, жито, гречка, рис) та 

крупи (ячмінні перлові, ячмінні ячні) 313. В урожайні роки доцільно 

збільшувати обсяги закупівель, щоб уникнути стрімкого зменшення ринкових 

цін на вирощене зерно, а в неврожайні – реалізовувати зерно зі сформованих 

запасів, створюючи таким чином пропозицію на ринку зерна 221. 

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо стимулювання 

виробництва та розвитку ринку зерна» 351 гарантує цивілізований рух 

зерна, прозору ринкову інфраструктуру, зниження негативних наслідків 

сезонних і кон’юнктурних коливань цін на зерно, підвищення рівня 

рентабельності та стимулювання його виробництва. 
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Відповідно до цього нормативно-правового акта, політика державної 

підтримки нарощування зерновиробництва здійснюється Міністерством 

аграрної політики та продовольства України з такими основними напрямами: 

збільшення обсягів фінансування державних цільових програм; запровадження 

нових механізмів кредитування; посилення ролі Аграрного фонду у 

фінансуванні виробництва через механізми заготівлі майбутнього врожаю 

(строкові контракти); стимулювання залучення коштів на вітчизняних та 

закордонних (ІРО) фондових ринках; стимулювання приватних інвестицій 

(акціонування); податкове стимулювання; розвиток агрострахування. 

Кабінет Міністрів України здійснює державне регулювання ринку зерна 

за допомогою фінансування науково-селекційної роботи й насінництва, 

упровадження їхніх досягнень, фінансової підтримки виробників насіння, 

науково-дослідних установ, сортовипробувальних станцій за рахунок коштів 

державного бюджету, часткової компенсації сільськогосподарським 

товаровиробникам сортових надбавок за придбане ними насіння високих 

репродукцій за рахунок коштів державного бюджету, надання тимчасової 

бюджетної дотації та іншими способами. 

У чинному законодавстві встановлено гарантії суб’єктам зернового 

ринку вільно розпоряджатися власними ресурсами зерна й продуктами його 

переробки, укладати угоди щодо їх продажу зокрема та на експорт, брати 

участь у формуванні зернових ресурсів України. Законодавство забороняє 

встановлювати обмеження в переміщенні зерна та продуктів його переробки, 

крім випадків, визначених Законами України 121. 

Як бачимо, не всі норми нормативно-правових актів, які регулюють 

ринок зерна стосовно державної підтримки, узгоджуються з Угодою про 

сільське господарство СОТ у частині державної підтримки. Тому в практиці 

вирішення конкретних справ потрібно керуватись Угодою про сільське 

господарство СОТ. 

Очевидно, що розвиток конкурентоспроможності зерна України повинен 

здійснюватися за такими напрямками: по-перше, визначення перспективних 
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світових регіональних ринків збуту українського зерна; по-друге, розв’язання 

проблем інфраструктури експорту українського зерна; по-третє, розробка 

комплексної моделі стратегії управління зерновим сектором економіки 

України на світовому товарному ринку 157. 

Важливим моментом підвищення конкурентоспроможності виробництва 

повинен стати перехід вітчизняних товаровиробників до прогресивних 

високоефективних технологій виробництва. Лише таким чином буде 

забезпечена можливість функціонувати в умовах жорсткої конкуренції як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Щодо розвитку виробництва цукру в Україні варто зазначити, що 

найбільші суперечки у вступному процесі України до СОТ викликало 

питання про доступ до вітчизняного ринку цукру-сирцю з тростини. Питання 

полягало в необхідності забезпечення мінімального доступу на вітчизняний 

ринок відповідно до правил СОТ (не менше 5 % від внутрішнього споживання). 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, тариф на 

цукор білий і цукор-сирець на рівні 50 %, але не менше 300 євро за тонну 

означав фактичне закриття ринку, неприйнятне не лише для членів СОТ, а й 

для українського споживача – Україна протягом останніх років щорічно 

додатково ухвалювала квоти на пільговий імпорт цукру. У ході складного 

переговорного процесу погоджено пропозицію української сторони про 

запровадження щорічної тарифної квоти в обсязі 260 тис. т (впливові країни – 

члени СОТ наполягали на 480 тис. т) зі ставкою ввізного мита 2 % у межах 

квоти на ввезення цукру-сирцю з тростини, що є оптимальним обсягом для 

захисту ринку, забезпечення конкуренції й створення страхового фонду на 

випадок неврожаю цукрового буряку. Водночас поза межами квоти 

українська сторона відстояла захисний митний тариф зі ставкою 50 % 72. 

Зобов’язання стосовно встановлення та розподілу тарифної квоти на 

цукор-сирець із тростини містяться у Звіті робочої групи з розгляду заявки 

України про вступ до СОТ (п. 136) та в ч. І р. І – у Графіку поступок і 
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зобов’язань за товарами, затвердженому Законом України «Про ратифікацію 

Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі» 383. Із 2011 р. 

Україна затвердить порядок розподілу тарифних квот на ввезення цукру-

сирцю з тростини на підставі методу «Перший прийшов, перший отримав». Із 

цією метою Урядом України прийнято постанову Кабінету Міністрів України 

від 28.02.2011 р. № 204 «Про внесення змін до Порядку розподілу тарифної 

квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини» 255. 

Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації 

цукру» 265 визначає правові, економічні та організаційні засади державної 

політики щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової й роздрібної торгівлі 

цукром. Ст. 5 Закону передбачає попереднє фінансування та державне 

матеріально-технічне забезпечення виробників цукру й цукрових буряків. Ст. 

8 цього Закону передбачено, що для недопущення спаду виробництва цукру в 

Україні й створення умов для нарощування обсягів його виробництва 

здійснюється пільгове державне кредитування виробників цукру та цукрових 

буряків. Обсяги коштів, що призначаються для надання кредитів виробникам 

цукру й цукрових буряків, визначаються Державним бюджетом України на 

поточний рік, що прямо суперечить Угоді про сільське господарство СОТ у 

частині державної підтримки, а тому на практиці при вирішенні конкретних 

справ потрібно керуватись Угодою про сільське господарство СОТ. 

Виваженої політики державної підтримки потребує динамічний та 

ефективний розвиток олійно-жирової галузі України, зважаючи на її 

загальнонаціональну значимість. Місце й роль олійно-жирової галузі в 

національній економіці України характеризується її внеском у виробництво 

та реалізацію продукції АПК й харчової промисловості, питомою вагою в 

їхній структурі, особливою роллю в розв’язанні проблем внутрішньої 

продовольчої безпеки, формуванні національного фонду споживання, збільшенні 

експортного потенціалу країни. 
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Ст. 3 «Про державну підтримку сільського господарства України» 271 

передбачає, що одними з об’єктів державного цінового регулювання є насіння 

соняшнику та олія соняшникова. На кожний вид сільськогосподарської 

продукції (товар), який є об’єктом державного цінового регулювання, 

установлюються мінімальні або максимальні інтервенційні ціни. Ст. 8 

передбачає можливість надання тимчасової бюджетної дотації виробнику 

окремого об’єкта державного цінового регулювання. Ст. 13 передбачено 

фінансову підтримку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу 

через механізм здешевлення кредитів і компенсації лізингових платежів. Як 

бачимо, норми цього Закону прямо суперечить Угоді про сільське господарство 

СОТ у частині державної підтримки. 

Україна на сьогодні є світовим лідером з експорту соняшникової олії 

(понад 80 країн світу). Близько 20 % усієї рослинної олії, яка виготовляється 

в Україні, споживається усередині країни, іншу частину спрямовано на 

експорт. У структурі світового експорту соняшникової олії близько 60 % 

належить Україні. Питома вага експорту олійно-жирової продукції в структурі 

експорту продукції АПК України складає 27 %, а в структурі експорту 

харчової промисловості – 50 % 194. 

До вступу в СОТ олійно-жирова галузь переживала кризу. Так, у 1998 р. 

зібрано врожай соняшнику обсягом 2,5 млн т, але масовий експорт насіння 

соняшнику з України лишив сировинної бази вітчизняні підприємства, які 

внаслідок цього працювали близько двох місяців на рік і більшість яких 

збанкрутували 138.  

Введенням у дію Закону України «Про ставки вивізного (експортного) 

мита на насіння деяких видів олійних культур» від 10.09.1999 р. та 

застосуванням експортного мита обмежено експорт соняшнику з нашої 

країни. Саме завдяки цьому заходу вдалося встановити баланс економічних 

інтересів держави, сільського господарства, переробної сфери виробництва й 

внутрішнього споживача. Зміни до вказаного Закону, внесені Законом 

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/494
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України від 07.07.2005 р. 393, згідно з яким ставки вивізного (експортного) 

мита у відсотках до митної вартості насіння соняшнику (у 2006 р. вона 

становила 16 %) із 01.01.2007 р. щороку зменшувалися на 1 % до значення 10 % 

у 2012 р., дали змогу забезпечити стабільну роботу олійно-жирових 

підприємств, створити умови для залучення інвестицій в олійно-жирову 

галузь та збільшити виробничу потужність олійнодобувних підприємств за 

період 2000–2010 рр. майже в 3,5 раза. 

За даними Міагрополітики України, у сезоні 2013/2014 на зовнішні 

ринки поставлено близько 4,2 млн т соняшникової олії, що на 20 % більше, 

порівнянно з 2012/2013 рр. З іншого боку, указаним Міністерством, 

прогнозується подальше зниження цін реалізації продукції, викликане 

значним зростанням світового виробництва олійних культур 194.  

У цьому контексті очевидно, що внутрішня державна підтримка олійної 

галузі в умовах членства України в СОТ, насамперед, повинна полягати в 

забороні на підвищення ставок ввізного мита на сировину, допоміжні 

матеріали та устаткування, які ввозяться підприємствами для забезпечення 

власних виробничих потреб, гармонізації законодавства, що регулює питання 

якості та безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини, із 

вимогами Угоди СОТ про санітарні та фітосанітарні заходи й у бюджетній 

підтримці діяльності державних галузевих науково-дослідних установ 

харчової промисловості 138. 

Питанням правового регулювання генетично модифікованих організмів 

у науці аграрного права приділено належну увагу, однак науковці практично 

не розкрили питання дослідження ГМО в контексті угод СОТ 201. 

Основними принципами державної політики в галузі генетично-

інженерної діяльності та поводження з ГМО є пріоритетність збереження 

здоров’я людини й охорони навколишнього природного середовища, 

порівняно з отриманням економічних переваг від застосування ГМО; 

забезпечення заходів щодо дотримання біологічної та генетичної безпеки при 
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створенні, дослідженні й практичному використанні ГМО в господарських 

цілях; контроль за ввезенням на митну територію України ГМО та продукції, 

отриманої з їх використанням, реєстрацією й обігом; загальнодоступність 

інформації про потенційні ризики від застосування ГМО, які передбачається 

використовувати у відкритій системі, та заходи щодо дотримання біологічної 

й генетичної безпеки; державна підтримка генетично-інженерних досліджень 

та наукових і практичних розробок у галузі біологічної й генетичної безпеки 

при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО в господарських 

цілях. 

В Україні правовідносини, що виникають між органами виконавчої 

влади, виробниками, продавцями (постачальниками), розробниками, 

дослідниками, науковцями та споживачами генетично модифікованих 

організмів і продукції, виробленої за технологіями, що передбачають їх 

розробку, створення, випробування, дослідження, транспортування, імпорт, 

експорт, розміщення на ринку, вивільнення в навколишнє середовище й 

використання із забезпеченням біологічної та генетичної безпеки регулюються 

Законом України «Про державну систему біобезпеки, при створенні, 

випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 

організмів» 272.  

Аналіз змісту вищезазначеного нормативного акта свідчить, що 

закріплені в ньому норми, які спрямовані на державну підтримку сільського 

господарства у сфері виробництва й обігу продукції ГМО на ринку, загалом є 

такими, що гармонізовані з Угодою про сільське господарство СОТ, тому в 

правозастосовній практиці норми цього закону повинні безпосередньо 

застосовуватись органами державної влади, судами, виконуватись іншими 

суб’єктами аграрного підприємництва у відносинах із виробництва та обігу ГМО.  

Потрібно зазначити, що Угода про сільське господарство СОТ не 

містить норм, які б забороняли реалізацію продукції ГМО, водночас на 

практиці деякими державами ввіз на їхню територію продукції з ГМО 
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заборонений. Як приклад можна навести ситуацію із тимчасовою забороною 

Росією ввезення кормів і кормових добавок для тварин, вироблених в Україні. 

Указана заборона набула чинності 01.08.2016 р. Напередодні, у травні 2016 р., 

Росією тимчасово заборонено ввезення кормів і кормових добавок із 

декількох підприємств Німеччини, Данії, Голландії, Фінляндії та Франції 

через виявлення в них ГМО-складових, не вказаних у документах 419. 

Як зазначає С. І. Бугера, із думкою якого варто погодитися, проблема 

правового регулювання використання ГМО для виробництва 

сільськогосподарської продукції має світовий масштаб. Питання уникнення 

або мінімізації негативного впливу цієї технології відображено в низці 

міжнародних документів. Зокрема, у Конвенції ООН з охорони біологічного 

різноманіття наголошено на необхідності обережного ставлення до 

використання будь-яких живих видозмінених організмів, які є результатом 

біотехнології й здатні спричинити негативний вплив на збереження та стале 

використання біологічного різноманіття 30. 

Нині простежено конфлікт між двома різними підходами до міжнародно-

правового регулювання обороту генетично модифікованих організмів (ГМО). 

З одного боку, практика розвитку виробництва ГМО в США й Канаді, 

заснована на наукових дослідженнях та оцінці ризиків (що вимагає ст. 5 

Угоди по СФЗ), «хоча передбачається, що нульовий рівень ризику в безпеці 

продуктів – поняття суто гіпотетичне» 471. З іншого боку, бачення цієї 

проблеми в ЄС, засноване на крайній обережності у використанні ГМО, а 

також вимагає обов’язкової відповідності маркування цих продуктів. Існує 

низка проблем у сучасному праві Світової організації торгівлі (СОТ), що не 

дає змоги на належному рівні здійснювати міжнародно-правове регулювання 

ГМО. 

СОТ чітко визнає право країн-учасниць на реалізацію заходів, спрямованих 

на захист здоров’я людей, тварин і рослин (ст. XX ГАТТ) 53. Отже, СОТ не 

може бути прямо залучена до реалізації будь-яких владних повноважень у 

http://www.epravda.com.ua/news/2016/07/29/600873/
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внутрішньодержавні заходи, що стосуються тестування, схвалення ГМО. 

Також ці права, надані членам СОТ, ніяк не суперечать Картахенському 

протоколу. Однак СОТ буде залучена в подібні питання, що стосуються 

регулювання ГМО, у разі, якщо це регулювання викличе порушення 

зобов’язань стосовно ГАТТ 507. За Генеральною угодою ГАТТ, існують два 

основні принципи права СОТ, яких потрібно дотримуватися під час 

регулювання обороту ГМО, – це принцип недискримінації й національний 

режим (ст. III ГАТТ). Тому заборона імпорту ГМО з однієї країни при 

одночасному дозволі на імпорт з іншої суперечитиме правилам СОТ. І, 

відповідно, неправомірною буде заборона імпорту ГМО при одночасному 

вільному обороті таких продуктів, вироблених національними галузями. 

Угода про застосуванню санітарних і фітосанітарних заходів (СФЗ) 471 

вимагає наукової обґрунтованості нешкідливості тих чи ніших ГМО. 

Водночас критерії такого наукового обґрунтування в кожній країні можуть 

бути різними, що створює передумови до застосування ГМО, оскільки на 

наукові докази, наприклад, американських учених про нешкідливість ГМО, 

знайдеться безліч доказів інших зарубіжних науковців про зворотний їх 

вплив на життя й здоров’я людей.  

Одним із проблемних питань правового регулювання обороту ГМО є 

нормативні вимоги щодо обов’язкового маркування ГМО, яке встановлюється 

окремими країнами. Із цього можна припустити, що вимоги, наприклад у 

Європейському Союзі, що стосується обов’язкового маркування, може бути 

позначено, як короткочасну міру щодо відсутності наукових доказів безпеки 

ГМО. У деяких джерелах зазначено, що питання маркування ГМО перебуває 

у віданні Угоди про технічні бар’єри у торгівлі, оскільки вона встановлює 

менш жорсткі зобов’язання, ніж Угода про СФЗ, причому перша не потребує 

оцінки ризиків при встановленні будь-яких заходів, також не вимагається 

наукове обґрунтування 475.  

Крім того, у ст. 2.2 Угоди про технічні бар’єри у торгівлі зазначено, що 

технічні регламенти не повинні бути більш суворими, ніж це потрібно для 
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досягнення низки законних цілей. Але їх перелік може бути практично 

необмеженим. «Тому вимогу обов’язкового маркування може бути витлумачено 

з позиції забезпечення прав споживачів на інформацію про продукт». Крім 

того, не може бути заборонено маркування, що вказує на відсутність ГМО. 

Це могло б бути непоганим розв’язанням проблеми, що склалася, коли 

виробники за власною ініціативою вказують на упаковці товару відсутність 

ГМО. Однак щодо великого асортименту товарів, які не мають подібного 

маркування про генетично модифіковані організми, покупець може просто не 

знати, що в них у принципі можливі ГМО. Тому, щоб така система 

запрацювала, потрібні скоординовані дії товаровиробників, зацікавлених у 

продажі генетично немодифікованих продуктів. Це в принципі не заборонено 

правом СОТ 88.  

Розвиток законодавства Європейського Союзу у сфері ГМО започаткувала 

Директива 90/219/ЄЕС про закрите використання ГМО від 23.04.1990 р., а 

Директива Ради 90/220/ЄЕС від 23.04.1990 р. регламентувала вивільнення 

ГМО в довкілля з метою проведення наукових досліджень або ж у ринкових 

цілях. Нині випуску ГМО в довкілля стосується Директива 2001/18/ЄС від 

12.03.2001 р. про навмисний випуск ГМО у навколишнє природне 

середовище, згідно з якою цей процес можливий виключно після отримання 

письмового дозволу від компетентних національних органів. Схвалення ГМО 

й розміщення їх на ринку регулюється Регламентом Європарламенту й Ради 

ЄС № 1830/2003 від 22.09.2003 р. щодо відстеження та маркування генетично 

модифікованих організмів, відстеження продуктів харчування й кормів, 

вироблених із генетично модифікованих організмів, яким заборонено 

розміщення на ринку ГМО без відповідного дозволу. Одним із новітніх 

нормативних актів є Директива Європейського парламенту й Ради 2009/41/ЄС 

від 06.05.2009 р. про обмежене використання генетично модифікованих 

мікроорганізмів у замкненій системі, яка скасувала Директиву Ради 

90/219/ЄЕС і сьогодні імплементується до законодавства України 161. 
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Підбиваючи підсумок стосовно ГМО, можна зробити висновки: у ході 

суперечок, багато в чому підкріплених економічною та політичною 

зацікавленістю, постало питання, чи є ГМО ідентичними звичайним 

продуктам. Якщо це так, то будь-які імпортні обмеження, що встановлюють 

додаткові вимоги до ГМО, розцінюються як порушення ст. I і III ГАТТ, 

оскільки вони ґрунтуються не на властивостях самого продукту, а на процесі 

його отримання. Поки не існує достатнього загальновизнаного наукового 

обґрунтування нешкідливості ГМО, їх обіг може бути обмежений відповідно 

до Угоди про СФЗ. Що стосується маркування ГМО, то це питання 

здебільшого перебуває у віданні Угоди про ТБТ. Її розмиті формулювання 

цілком допускають вимоги позначення вмісту ГМО на упаковці продукту, 

наприклад, із метою права споживачів на інформацію про продукт 86.  

Підсумовуючи результати поведеного аналізу державної підтримки 

рослинництва, можна стверджувати, що одним із напрямів законодавчого 

забезпечення його розвитку є державна підтримка сільського господарства, 

яка повинна бути спрямована на створення сприятливих умов для виробництва 

конкурентної на внутрішньому й зовнішніх ринках сільськогосподарської 

продукції та товарів, харчових продуктів рослинного погодження відповідно 

до вимог СОТ. Проведений аналіз норм чинного аграрного законодавства з 

питань виробництва й реалізації зерна та продуктів його переробки, цукру, 

олійних і технічних культур, сільськогосподарської продукції з ГМО, органічної 

сільськогосподарської продукції показує, що прийняті до й після вступу в 

СОТ закони загалом можна вважати такими, що відтворюють основні засади 

Угоди про сільське господарство СОТ та інших багатосторонніх угод цієї 

організації. Водночас в Україні недостатньо врегульованим убачається 

організаційно-правовий механізм розробки й реалізації державних програм із 

підтримки сільського господарства за тими напрямами, які передбачені в 

Угоді СОТ. 
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3.3. Організаційно-правове забезпечення внутрішньої підтримки 

сільського господарства в галузі тваринництва в Україні. 

 

Тваринництво традиційно вважається особливою галуззю сільського 

господарства, стан розвитку якої впливає на економічний потенціал АПК 

країни, на всі сфери суспільного виробництва. Тваринництво – це друга після 

рослинництва важлива галузь сільського господарства, що забезпечує населення 

цінними продуктами харчування, а промисловість – сировиною 139. 

За даними Мінекономрозвитку, сьогодні галузь тваринництва переживає 

не найкращі часи. Так, у період із 01.04.2015 р. по 01.04.2016 р. у всіх його 

галузях відбулося скорочення поголів’я. Вдповідно, овець і кіз в Україні 

поменшало на 4,5 %, птиці – на 4,2 %, ВРХ – на 3,2 %, свиней – на 2,6 % (без 

урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції) 194.  

Станом на 01.04.2016 р. поголів’я ВРХ в Україні скоротилося на 3,2 % 

(до 4,2 млн голів), у тому числі 2,2 млн корів, що на 3,9 % менше, ніж було на 

01.04.2015 р. Найістотніше скорочення за звітний період відбулося щодо 

ВРХ у Донецькій області (-24 %), до 76,5 тис голів. За обсягом скорочення 

поголів’я корів теж лідирує Донеччина. Там на 01.04.2016 р. зафіксовано  

39,4 тис. корів, що на 17,7 % менше, ніж було станом на 01.04.2015 р. 

Найбільші прирости поголів’я ВРХ зафіксовано у Вінницькій області –           

324,3 тис. голів, або (+2,9 %) до показників 2015 р. Поголів’я корів найпомітніше 

збільшилося на Полтавщині (+0,5 %) до 132,3 тис. голів. Поголів’я свиней в 

Україні скоротилося на 2,6 %, до 7,3 млн голів. Найістотніше воно зафіксоване 

на Сумщині (-10,5 %), до 143,3 тис. голів. Найпомітніший приріст за 

вказаний період відбувся на Волині (+7,7 %), до 316,7 тис. голів. Поголів’я 

овець і кіз за звітний період зменшилося в Україні на 4,5 %, до 1,6 млн. 

Найпомітніше це на Донеччині (-23,7 %), до 45,3 тис. голів. Регіоном 

найсуттєвішого приросту стала Волинь – (+5,8 %), до 18,1 тис. Також у 
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звітний період статистами зафіксовано скорочення поголів’я птиці. Її 

чисельність скоротилася на 4,2 %, до 186 млн. Найбільші скорочення поголів’я 

птиці відбулись у господарствах Херсонщини – (-52,2 %), до 7,8 млн голів. 

Водночас на Рівненщині поголів’я птиці збільшилося на 8,5 %, до 6,6 млн 35. 

Це свідчить про велику економічну кризу в галузі, оскільки такий спад 

економіка в цій галузі сільського господарства демонструє вже не перший рік. 

Стан розвитку тваринництва в Україні на сьогодні не викликає жодних 

сумнівів щодо того, що існує потреба в запровадженні виваженого та 

системного підходу до формування механізму державної підтримки галузі 

тваринництва, який відповідатиме міжнародним принципам і нормам, та 

повинен спрямовуватися на створення сприятливих умов для виробництва 

конкурентної на внутрішньому й зовнішніх ринках сільгосппродукції 

відповідно до вимог СОТ. 

Однак очевидно, що, попри незадовільні економічні показники розвитку 

галузі тваринництва, вступ України в СОТ – позитивний крок, оскільки 

статус держави-члена СОТ надає нашій державі престиж і перспективи на 

міжнародній арені (відкриваються нові ринки збуту сільськогосподарської 

продукції, з’явилася можливість налагоджувати договірні відносини з 

країнами-членами СОТ, укладаючи багатосторонні угоди, що сприятиме 

полегшенню доступу української тваринної продукції на світові ринки).  

Також потрібно врахувати й той позитивний момент, що вступ України в 

СОТ для галузей сільського господарства та, зокрема, тваринництва сприятиме 

лібералізації режиму доступу українських експортерів до зовнішніх ринків, 

слугуватиме чинником прискорення структурних реформ в аграрному 

секторі, що, врешті, сприятиме зростанню конкурентоспроможності національних 

виробників. 

У теорії аграрного права тваринництво розглядається крізь призму 

врегульованих нормами права суспільних відносин, які виникають, змінюються 

й припиняються у зв’язку з діяльністю з утримання та розведення 
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сільськогосподарських тварин для одержання продуктів харчування й 

сировини для промисловості 29. 

Під системою тваринництва в літературі пропонують розуміти склад і 

співвідношення його галузей, а також сукупність заходів із науково 

обґрунтованої технології, системи машин, економіки та організації виробництва, 

спрямованих на збільшення обсягів продукції при найменших затратах праці 

й засобів на одиницю виробленої продукції та одержання максимального 

прибутку 10. 

Потрібно зауважити, що тваринництво – галузь аграрного виробництва, 

яка включає низку підгалузей: скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, 

рибництво й рибальство, конярство, звірівництво, бджільництво, шовківництво. 

Можна здійснити більш глибокий розподіл, виокремивши, залежно від 

характеру вироблюваної продукції, молочне, м’ясне скотарство, тонкорунне, 

напівтонкорунне та м’ясо-вовнове вівчарство, племінне й відгодівельне 

свинарство тощо. Основними особливостями виробництва продукції тваринного 

походження є його несезонний характер (на відміну від рослинництва), 

використання землі як територіального базису виробництва та його залежність 

від рівня розвитку кормовиробництва 216. 

Аналіз наукових праць, аграрно-правової літератури дає підстави 

визначити поняття тваринництва як основну галузь аграрного виробництва, 

що являє собою склад і співвідношення таких його підгалузей, як скотарство, 

свинарство, вівчарство, птахівництво, рибництво й рибальство, бджільництво 

та ін., а також сукупність заходів із науково обґрунтованої технології, системи 

машин, економіки й організації виробництва 216.  

Законодавче забезпечення розвитку тваринництва здійснюється в 

Україні відповідно до основних складових частини цієї галузі: вівчарство, 

бджільництво, козівництво, конярство, кролівництво, свинарство, звірівництво, 

скотарство. Такий підхід до структурування аграрного законодавства щодо 

тваринництва видається виправданим, оскільки вирощування кожного виду 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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сільськогосподарських тварин має свої особливості, зумовлені природними й 

іншими особливостями, а тому потребує окремої правової регламентації. 

На законодавчому рівні виробництво продукції тваринного походження 

врегульоване Законами України «Про племінну справу у тваринництві» 368, 

«Про ветеринарну медицину» 234, «Про бджільництво» 229, «Про молоко 

та молочні продукти» 349, «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову 

продукцію з них» 387 та ін., а також низкою підзаконних нормативно-

правових актів. 

С. Дем’яненко відзначає, що при створенні дієвого механізму державної 

підтримки варто розрізняти аграрний бізнес і проблеми розвитку села. Для 

аграрного бізнесу, як і будь-якого іншого його різновиду, необхідні чіткі, 

постійні правила у вигляді стабільної аграрної політики й законодавства, 

йому не потрібні спеціальні пільги. На переконання вченого, помилкою 

політики підтримки сільськогосподарських виробників є орієнтація на 

середні показники їхньої роботи: середню продуктивність тварин, середній 

рівень рентабельності й норми прибутку в цілому по галузі. Орієнтація на 

середньостатистичне сільськогосподарське підприємство означає неефективне 

використання коштів державного бюджету. Така підтримка не може істотно 

змінити становище слабких господарств, а сильним вона, по суті, і не 

потрібна 64. 

Якщо звернутися до міжнародної практики з означеної проблеми, то 

Європейський Союз також надає підтримку своїм сільгоспвиробникам у 

межах спільної аграрної політики. За цією програмою встановлюється високий 

рівень внутрішньої ціни на конкретний продукт та паралельно аналогічний 

імпортний товар обкладається високим митом. Підтримувані ціни сприяють 

виробництву надлишкових обсягів різних видів сільськогосподарської 

продукції, які Європейський Союз експортує за низькими субсидованими 

цінами. Підтримувані ціни застосовують щодо майже всіх сільськогосподарських 

товарів, за винятком олійних культур і деяких видів незернових товарів 489. 
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Надходження від зняття мита на імпортні товари формують фонд для 

фінансування експортних субсидій, які розраховуються як різниця між 

внутрішніми цінами Європейського Союзу та світовими цінами на 

сільськогосподарську продукцію. Вони сприяють збуту продукції галузі в 

інші країни й компенсують невигідність експортної орієнтації за наявності 

внутрішніх інтервенційних цін 11.  

В аграрній політиці Європейського Союзу провідну роль відведено 

продуктовим програмам, які, по суті, є надто складними й передбачають 

використання різних механізмів підтримки виробників окремих видів 

продукції тваринництва. Переважно застосовують механізми інтервенцій і 

прямих виплат у дохід фермерів. При такому підході інтервенційні ціни 

встановлюються нижчими за ринкові. Це характерно для виробників телятини й 

молока 11. 

Аналіз Звіту робочої групи зі вступу України в СОТ свідчить, що 

питання тваринництва, як і сільського господарства загалом, стали предметом 

активного обговорення на чергових нарадах переговорів 105. 

Перед Україною поставлено вимоги щодо необхідності внесення змін до 

тих положень Закону «Про молоко та молочні продукти», які не відповідають 

вимогам СОТ (квотування виробництва, мінімальні ціни та максимальна 

торгова маржа), ще до вступу до СОТ.  

У результаті, Законом України № 402-V від 30.11.2006 р. внесено зміни 

до Закону України «Про молоко та молочні продукти» 349 з метою вилучення з 

нього несумісних із вимогами СОТ положень із дати вступу України до СОТ.  

Для приведення законодавства в галузі тваринництва у відповідність з 

Угодою про сільське господарство СОТ 31.03.2007 р. Законом України «Про 

внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» 249 

внесено зміни до Закону про ПДВ для забезпечення того, щоб імпортоване 

молоко та м’ясо (жива вага) могли теж нараховуватися за нульовою ставкою 

ПДВ, забезпечуючи таким чином недискримінаційне ставлення до імпортованих 
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товарів. Цей Закон також скасував положення ст. 8 Закону України «Про 

податок на додану вартість», а отже, і запровадження нового спеціального 

режиму для оподаткування сільськогосподарських продуктів.  

У ході переговорів зі вступу України до СОТ ставилися питання 

квотування та ліцензування імпорту живої худоби. Представниками України 

надано інформацію, що імпортні квоти застосовуються лише у зв’язку із 

захисними заходами та як преференційні імпортні квоти на деякі харчові 

продукти, встановлені згідно з Угодою про вільну торгівлю з колишньою 

югославською Республікою Македонією. Антидемпінгове законодавство 

України обумовлює застосування антидемпінгового мита, але не імпортних 

квот або ліцензування. Що стосується живої худоби, то ст. 3 Закону України 

«Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» 266 

втратила чинність у 2003 р., у зв’язку з чим імпорт живої худоби більше не 

підлягає квотам. Щодо заборони Україною імпорту фаршу яловичини, то, 

відповідно до нового Закону України «Про ветеринарну медицину» 234, цю 

заборону на момент вступу України до СОТ скасовано, як і заборону на 

супутні продукти 105. 

 Зміни, внесені до Закону України «Про ветеринарну медицину» 234 

Законом від 16.11.2006 р. 234, до Закону України «Про якість та безпеку 

харчових продуктів та продовольчої сировини» 407 Законом України № 2809-IV 

від 06.09.2005 р. 407, мали на меті привести відповідні положення у сфері 

СФЗ у повну відповідність з Угодою СОТ про санітарні й фітосанітарні 

заходи, у тому числі з її основними положеннями, а також процедурними 

аспектами. Зокрема, у базових законах ураховано такі вимоги Угоди СФЗ 

щодо тваринництва, як термінологія, гармонізація, адекватність заходів, 

оцінка ризику та належний рівень захисту, пристосування до регіональних 

умов, прозорість (центри обробки запитів і повідомлень), а також процедури 

перевірки, контролю та погодження.  



 250 

За наслідками переговорів у робочій групі Україною враховано 

рекомендації СОТ щодо включення до базового Закону «Про безпечність та 

якість харчових продуктів» положень, які застосовуються до харчових 

продуктів тваринного походження, а також виконано рекомендацію щодо 

висвітлення в новому Законі України «Про ветеринарну медицину» питань 

здоров’я тварин. Указаний нормативно-правовий акт, окрім чітко вираженого 

включення норм Угоди про СФЗ, містить гармонізацію з міжнародними 

стандартами, рекомендаціями й директивами в боротьбі із захворюваннями, 

відповідальність виробника за забезпечення якості продукції та обіг здорових 

тварин і продукції з них, вимоги до акредитації й наділення повноваженнями 

лабораторій, що займаються тестуванням місцевих та імпортованих тварин і 

продукції з них, моніторинг тварин та кормів на предмет виявлення залишків 

шкідливих речовин, прозорого порядку імпортування й застосування контролю 

на кордоні на основі ризику. Якщо не існує відповідних міжнародних 

стандартів, директив або рекомендацій, ветеринарні та санітарні заходи 

запроваджуються на основі оцінки ризику, проведеної відповідними 

органами (ветеринарною службою, санітарною службою) на основі методики 

відповідних міжнародних організацій. За умови недостатності наукових 

методів для проведення оцінки ризику ветеринарні й санітарні заходи 

ґрунтуються на наявній інформації, одержаній у відповідних міжнародних 

організаціях, або на заходах, запроваджених іншими державами-членами 

СОТ. Критерії прийняття еквівалентності ґрунтуються на директивах, що 

містяться в Санітарному кодексі наземних тварин Міжнародного епізоотичного 

бюро (МЕБ) 105. 

З аналізу Звіту робочої групи з питань вступу України в СОТ можна 

побачити, що за наслідками переговорів не лише визначалися зобов’язання, 

які брала Україна на майбутнє щодо гармонізації аграрного законодавства до 

вимог СОТ у частині державної підтримки в галузі тваринництва, але й 

виконувалися зобов’язання щодо прийняття тих чи інших законів чи 
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внесення до них змін. Так, прийнято Закони України «Про молоко та молочні 

продукти» 249; «Про племінну справу у тваринництві» 368; «Про 

бджільництво» 229; «Про ветеринарну медицину» 234; «Про вивізне 

(експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» 235; «Про рибу, 

інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» 387. 

Кількість законів, норми яких регулюють відносини у сфері тваринництва, є 

досить великою в системі аграрного законодавства України. Однак окремі 

проблеми у сфері адаптації українського законодавства, що регулює 

відносини в галузі тваринництва, до стандартів СОТ досі існують, особливо 

щодо м’ясного сектору та деяких інших підгалузей тваринництва, що 

негативно впливає на розвиток зовнішньоекономічних відносин у цій сфері. 

Очевидно, що усуненню прогалин у законодавчому регулюванні сфери 

виробництва, переробки та реалізації тваринницької продукції, поліпшенні її 

якості й безпеки сприятиме прийняття Закону України «Про вівчарство», 

«Про кролівництво», «Про свинарство», приведення в цілому законодавства 

України, що регулює сферу тваринництва, до вимог СОТ та запровадження 

виваженого й системного підходу до формування механізму державної 

підтримки галузі тваринництва, який відповідатиме Угоді про сільське 

господарство СОТ 10.  

Правове регулювання державної підтримки виробників молока, молочної 

сировини й молочних продуктів здійснюється на основі Закону України «Про 

молоко та молочні продукти» 349. Цей нормативно-правовий акт визначає 

правові й організаційні основи забезпечення безпечності та якості молока й 

молочних продуктів для життя та здоров’я населення й довкілля під час їх 

виробництва, транспортування, переробки, зберігання та реалізації, ввезення 

на митну територію й вивезення з митної території України. У Законі також 

закріплено основні засади державної політики щодо забезпечення 

безпечності та якості молока й молочних продуктів для життя та здоров’я 

населення, зокрема забезпечення внутрішніх потреб держави в молочних 
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продуктах широкого асортименту й нарощування їх експорту; здійснення 

контролю за безпечністю і якістю молока, молочної сировини й молочних 

продуктів; сприяння розвитку інтеграційних процесів між виробником, 

переробником та реалізатором; удосконалення митно-тарифної й цінової 

політики в частині захисту вітчизняних виробників молока та молочної 

продукції; розроблення загальнодержавних програм розвитку селекційно-

племінної справи. Державна підтримка виробників молока, молочної 

сировини й молочних продуктів повинна здійснюється, виходячи з 

пріоритетності розвитку молочної галузі агропромислового комплексу, 

зокрема фінансуванням із Державного бюджету України програм розвитку 

селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві, за допомогою 

протиепізоотичних заходів, що мають загальнодержавне значення; дотацій на 

молоко незбиране екстра-вищого, першого й другого ґатунків і вершки 

незгущені; підтримки виробництва продукції дитячого харчування; надання 

пільгових короткострокових і довгострокових кредитних ресурсів; лізингових 

послуг щодо придбання обладнання вітчизняного та зарубіжного виробництва 

для технічного переоснащення й запровадження сучасних технологій 

виробництва та переробки молока й молочних продуктів суб’єктами 

господарювання; стимулювання підвищення якості молока, що відповідає 

вимогам державного стандарту України тощо. 

Правове регулювання бджільництва в Україні Україна відбувається 

відповідно до Закону України «Про бджільництво» 229. Потрібно зазначити, 

що Україна належить до провідних держав світу в галузі бджільництва, що 

забезпечує запилення ентомофільних (які запилюються комахами) 

сільськогосподарських культур, виробництво достатньої кількості меду, 

воску, квіткового пилку, прополісу, маточного молочка, бджолиної отрути 

для потреб населення, харчової, медичної, парфумерно-косметичної й інших 

галузей та для експортних потреб, регулює відносини щодо розведення, 

використання й охорони бджіл, виробництва, заготівлі та переробки 
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продуктів бджільництва, ефективного використання бджіл для запилення 

ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення, інших видів 

запилювальної флори, створення умов для підвищення продуктивності бджіл 

і сільськогосподарських культур, забезпечення гарантій дотримання прав та 

захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, які займаються бджільництвом. 

У ст. 1 цього Закону розкрито зміст бджільництва як галузі сільськогосподарського 

виробництва, основою функціонування якої є розведення, утримання та 

використання бджіл для запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського 

призначення й підвищення їх урожайності, виробництво харчових продуктів і 

сировини для промисловості. 

За вищезазначеним Законом, державна підтримка бджільництва в 

Україні забезпечується за допомогою створення умов і сприяння розвитку 

бджільництва в Україні; проведення наукових досліджень та вжиття заходів 

щодо охорони й збереження генотипів бджіл; відшкодування витрат на 

ветеринарно-санітарне забезпечення бджільництва; надання пільг при 

оподаткуванні відповідно до чинного законодавства, виділення кредитів та 

залучення інвестицій на пільгових умовах; надання цільових субсидій та 

інших видів фінансової підтримки; підготовки спеціалістів із бджільництва; 

ужиття інших заходів економічного стимулювання. 

До 2010 р. в Україні діяла «Програма розвитку галузі бджільництва в 

Україні», затверджена спільним наказом Мінагрополітики України та УААН 

від 13.07.2006 р. № 374/62, розроблена на виконання Закону України «Про 

бджільництво» з метою створення конкурентоспроможної галузі. У програмі 

враховано й розвинуто положення відповідних статей цього Закону щодо 

вдосконалення державного управління в галузі бджільництва, здійснення 

контролю за ефективністю запилення ентомофільних рослин, підготовки 

спеціалістів із бджільництва в професійно-технічних і вищих сільськогосподарських 

закладах освіти, координації підготовки та перепідготовки спеціалістів із 

бджільництва, організації його державної підтримки, охорони бджіл у разі 
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застосування в сільському й лісовому господарстві засобів захисту рослин 

тощо.  

На сучасному етапі в Україні Інститутом бджільництва ім. П. І. Прокоповича 

розроблено проект Програми, розвитку галузі бджільництва України на 

період 2016–2020 рр. на основі вимог Законів України «Про державну 

підтримку сільського господарства України» та «Про бджільництво».  

Відповідно до проекту Програми державна підтримка бджільництва 

спрямовується на розвиток та селекцію за рахунок бюджетної дотації. 

У зазначеному контексті ст. 15 Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України» при плануванні витрат державного 

бюджету на черговий рік Кабінет Міністрів України передбачає надання 

дотацій виробникам продукції, яка надається з метою підтримки рівня 

платоспроможного попиту українських споживачів продукції тваринництва 

та запобігання виникненню збитковості українських виробників такої 

продукції. Об’єктами бюджетної дотації поряд з іншими (велика рогата 

худоба; свині; вівці; коні; птиця свійська; кролі; вовна стрижена; кокони 

тутового шовкопряда; мед натуральний) є молоко незбиране екстра, вищого, 

першого та другого ґатунків (не піддане будь-якій обробці, переробці чи 

пакуванню для потреб подальшого продажу). Бджолина сім’я належить до 

об’єктів спеціальної бюджетної дотації. Суб’єктом (отримувачем) бюджетної 

дотації або спеціальної бюджетної дотації є безпосередній виробник об’єкта 

такої дотації. Бюджетна дотація, або спеціальна бюджетна дотація, виплачується 

Аграрним фондом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

Аналіз положень Законів України «Про бджільництво» й «Про молоко та 

молочні продукти», «Про державну підтримку сільського господарства 

України» крізь призму Угоди про сільське господарство СОТ вказує, що в 

частині державної підтримки не всі положення зазначених актів 

національного законодавства узгоджуються з Угодою про сільське господарство 

СОТ, а тому вважаємо, що в практиці при вирішенні конкретних справ 

потрібно керуватися Угодою про сільське господарство СОТ.  
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Аналіз змісту Закону України «Про ветеринарну медицину» 234 дає 

підставу стверджувати, що цей нормативно-правовий акт узагалі не містить 

норм, спрямованих на державну підтримку сільського господарства у сфері 

ветеринарної медицини. У Законі визначено загальні правові, організаційні 

та фінансові засади функціонування ветеринарної медицини в Україні, 

встановлено вимоги щодо ветеринарно-санітарної якості й безпеки продукції 

тваринного походження, охорони довкілля, а також повноваження державних 

органів, права й обов’язки юридичних та фізичних осіб у сфері забезпечення 

ветеринарного й епізоотичного благополуччя, карантину тварин, здійснення 

державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду. 

З іншого боку, на наш погляд, саме у зв’язку з тим, що при вступі 

України до СОТ Закон України «Про ветеринарну медицину» викликав чи не 

найбільше зауважень, його норми в цілому гармонізовані з Угодою про 

сільське господарство СОТ і станом на сьогодні викладені в новій редакції 

2016 р. 234. У зв’язку із вищезазначеними обставинами вважаємо, що в 

практиці норми цього Закону повинні безпосередньо застосовуватись органами 

державної влади, судами, виконуватись іншими суб’єктами аграрного 

підприємництва.  

Проведений аналіз Угоди про сільське господарство СОТ свідчить, що 

вона регулює виробництво, переробку та реалізацію всіх видів 

сільськогосподарської продукції, окрім риби й рибопродуктів 473. Однак, 

за національним законодавством, зокрема, відповідно до положень Закону 

України «Про тваринний світ» 399, Закону України «Про аквакультуру» 227, 

рибна продукція є сільськогосподарською, оскільки рибництво належить до 

тваринництва та визначається як сільськогосподарська діяльність зі 

штучного розведення, утримання й вирощування об’єктів аквакультури в 

повністю або частково контрольованих умовах для одержання 

сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) і її реалізації, 

виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної 

роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, 
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поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а 

також надання рекреаційних послуг.  

Аналіз положеннь Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та 

харчову продукцію з них» 387 вказує, що вони в цілому гармонізовані з 

Угодою про сільське господарство СОТ та визначають основні правові й 

організаційні засади забезпечення якості та безпеки риби, інших водних 

живих ресурсів, виготовленої з них харчової продукції для життя й здоров’я 

населення та запобігання негативному впливу на довкілля в разі вилову, 

переробки, фасування та переміщення через митний кордон України. 

Державна підтримка рибництву надається відповідно до Законів України 

«Про державну підтримку сільського господарства України» та «Про 

особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою» 362.  

Очевидно, що до продукції рибництва повинні застосовуватися загальні 

положення угод СОТ, а не спеціальна Угода про сільське господарство, яка 

враховує специфіку сільського господарства та визначає для нього більш 

сприятливий правовий режим.  

Проведене дослідження реалізації внутрішньої державної підтримки 

тваринництва в Україні вказує на те, що для цієї галузі сільського 

господарства, як і для більшості інших, державна підтримка побудована 

таким чином, щоб стимулювати великотоварне виробництво, для якого 

набагато простіше отримати допомогу з бюджету, ніж для дрібних 

товаровиробників. Із другого боку, дуже мало уваги приділялося змінам 

щодо продуктивності виробництва тваринницької продукції й реальних 

доходів виробників за допомогою реалізації певних урядових програм. 

За даними Держкомстату України, до 40 % підприємств не отримують 

державної підтримки взагалі (крім податкових пільг і загальної галузевої 

підтримки), третина отримує лише 3 % загальної суми підтримки, або менше 

1 % до реалізованої ними продукції, а 6–7 % підприємств – дві третини суми 
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підтримки, або 10 % до реалізованої ними продукції. Здешевлення вартості 

кредитів отримує лише третина сільськогосподарських підприємств, а 

здешевлення вартості техніки – менше 10 % підприємств 193. 

На нашу думку, така нерівномірність надання субсидій протягом року й 

відсутність прозорості критеріїв прийнятності та процесу відбору значно 

знижують ефективність впливу субсидій на ефективність роботи виробників 

сільськогосподарської продукції.  

Враховуючи тенденції світового ринку тваринницької продукції, що 

характеризуються збільшенням попиту, підвищенням цін, для українського 

ринку молока та м’яса, зберігається потреба в нарощуванні обсягів виробництва, 

особливо якісної молочної сировини й м’ясної худоби, вирощеної на 

органічних кормах. З огляду на зазначене, очевидно, що державна підтримка 

галузі тваринництва через «зелені» та «жовті програми» залишається 

актуальною й важливою. 

З одного боку, програми «зеленої скриньки» в Україні не мають 

специфічного спрямування на тваринницьку продукцію, окремі з них лише 

частково розповсюджуються на неї. За оцінкою, приблизне співвідношення 

обсягів підтримки «зелених» і «жовтих» програм становить за останні 

роки 1:3. З іншого – сума підтримки програм «жовтої скриньки» обмежується 

сукупним виміром підтримки (СВП) – у 3,043 млрд грн, – що визначено в 

межах вступу України до СОТ 58. 

Проведений аналіз окремих програм зеленої скриньки, який використовують 

різні країни світу, свідчить, що основним критерієм віднесення державного 

заходу підтримки до «зеленої скриньки» є умова, щоб наслідком підтримки 

не було надання цінової підтримки виробникам, а безпосередні механізми 

реалізації програм «зеленої скриньки» не повинні бути пов’язані з внутрішніми 

й світовими цінами 58. Заходи «зеленої скриньки» дають змогу виконувати 

державну фінансову підтримку сільськогосподарським підприємствам, 

насамперед, щодо модернізації виробництва або зміни спеціалізації господарств.  
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Оскільки світова практика підтверджує, що розширення державної 

підтримки через зелені програми є більш ефективним механізмом підтримки 

аграрного сектору в цілому й галузі тваринництва зокрема, то вважаємо, що 

розробка та впровадження нових програм «зеленої скриньки», які мають 

певний ефект на галузь тваринництва, є перспективним напрямом державної 

політики внутрішньої підтримки тваринництва в нових умовах і не обмежені 

вартісними вимірами. 

Проведене дослідження заходів зеленої скриньки, які практикуються 

більшістю країн-членів СОТ, дає підставу окреслити основні напрями 

державної підтримки, що можуть використовуватися як заходи «зеленої 

скриньки» в Україні, а саме: державна фінансова допомога сільськогосподарському 

підприємству на модернізацію виробництва або зміну спеціалізації 

господарства; виплати за програмами охорони навколишнього середовища; 

запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин; підтримка 

протиепізоотичних заходів; регіональні програми надання допомоги; селекція у 

тваринництві; інформаційне забезпечення, ветеринарні та фітосанітарні 

заходи, контроль безпеки продуктів харчування; наукові розробки й дослідження; 

забезпечення тваринництва кормами; підготовка та перепідготовка кадрів 

тощо. 

Напрям державної підтримки тваринництва у формі державної 

фінансової допомоги на модернізацію виробництва або зміну спеціалізації 

господарства надається за обов’язкової умови забезпечення дотримання 

стандартів Європейського Союзу з безпеки та гігієни молочної й м’ясної 

продукції. 

Із практичного погляду, для виробників молока фізична реструктуризація 

виробництва може передбачати будівництво нових будівель-ферм, їх 

оснащення новим обладнанням і машинами, будівництво холодильників, 

закупку худоби. Цей напрям підтримки може включати різні підпрограми, 

зокрема з допомоги молодим виробникам сільськогосподарської продукції 

(фермерським господарствам, іншим організаційним формам ведення 
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сільськогосподарської діяльності), власниками яких є молоді громадяни 

віком до тридцяти п’яти років, для започаткування агробізнесу, будівництва 

молочної ферми, закупки корів або змін спеціалізації 441. 

Вищезазначений вид державної підтримки (структурна перебудова) 

може підтримуватися як через державну фінансову допомогу господарству, 

так і через субсидії з компенсації відсотків за користування кредитами 

комерційних банків. 

Державна підтримка у формі виплат за програмами охорони 

навколишнього середовища відповідно до Угоди про сільське господарство 

СОТ (Додаток 2, п. 12 (a-b) 473 може бути спрямована безпосередньо 

виробниками тваринницької продукції на будівництво споруд з охорони 

навколишнього середовища, наприклад гноєсховищ. 

Державна підтримка у формі заходів із запобігання розповсюдженню 

збудників інфекційних хвороб тварин може реалізовуватися в Україні за 

допомогою фінансування державних ветеринарних установ для збору й 

утилізації загиблих тварин та відходів тваринного походження після забою 

тварин. 

Основним завданням із підтримки протиепізоотичних заходів як 

напряму державної підтримки тваринництва відповідно до Угоди про 

сільське господарство СОТ 473 є реалізація заходів із попередження та 

ліквідації карантинних й особливо небезпечних хвороб тварин на основі 

проведення регіональних планів ветеринарного обслуговування тваринництва, у 

тому числі формування плану протиепізоотичних заходів проти ящуру, грипу 

птиці, карантинних та інших особливо небезпечних хвороб тварин на території 

країни; формування плану діагностичних досліджень, спрямованих на 

виявлення тварин, хворих на хронічні інфекційні хвороби (туберкульоз, 

бруцельоз і лейкоз). При цьому державні кошти виділяються на забезпечення 

учасників заходів лікарськими засобами для проведення протиепізоотичних 

заходів 26. 
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Очевидно, що державна підтримка тваринництва у формі регіональних 

програм надання допомоги в Україні може реалізовуватися в неблагополучних 

зонах, наприклад у зоні, постраждалій від Чорнобильської аварії, у 

посушливих районах, районах із низьким показником родючості ґрунтів, що 

не дає змоги вирощувати достатню кількість кормових культур, – у вигляді 

виплат виробникам для підтримки утримання худоби й інших свійських 

тварин.  

Програма державної підтримки селекції у тваринництві відповідно до 

Угоди про сільське господарство покликана забезпечити вдосконалення 

механізму контролю за виконанням державних програм субсидування 

виробництва й використання племінних ресурсів. Вважаємо, що в Україні 

заходи підтримки селекції можна реалізувати збільшенням фінансування 

таких важливих складників племінної справи у тваринництві, як розвиток 

інформаційно-технологічних систем; ведення державних племінних книг; 

запровадження сучасних методів реєстрації тварин; ведення племінного 

обліку та оцінки тварин; проведення сертифікації племінних (генетичних) 

ресурсів; здійснення ідентифікації й реєстрації тварин та відстеження 

походження продукції тощо; передбачити кошти на створення незалежної 

системи обліку продуктивності й оцінки тварин, сформувати національну 

інформаційну базу з питань племінної справи та ветеринарного забезпечення. 

Ветеринарні й фітосанітарні заходи, заходи з контролю безпеки 

продуктів харчування як напрями державної підтримки можуть застосовуватися 

для створення мережі незалежних лабораторій із визначення якості та 

безпечності продукції тваринництва, у тому числі вмісту ГМО. 

Наукові розробки й дослідження, які передбачені заходами зеленої 

скриньки за класифікацією СОТ, можуть бути спрямовані для надання 

державної підтримки на розробку стандартів і технічних регламентів, на 

селекцію тваринництва, виведення нових порід худоби та птиці. Зауважимо, 

що кошти можуть виділятися як виробникам сільськогосподарської 

продукції, так і товаровиробникам і науково-дослідним інститутам через 
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механізм повної або часткової компенсації придбаних чи проданих 

сільськогосподарських генетичних ресурсів, а також накладних витрат на 

проведення генетичних досліджень 118. 

Задля сприяння збуту тваринницької продукції кошти можуть виділятися на 

заходи підтримки зі збору, обробки й розповсюдження ринкової інформації 

(створення та підтримання функціонування системи цінового моніторингу й 

аналізу основних продовольчих ринків) 115. 

Ще один важливий напрям державної підтримки, передбаченої в Угоді 

про сільське господарство СОТ, – забезпечення тваринництва кормами. 

Заходи її можуть спрямовуватися на створення нових сортів і гібридів 

кормових культур та вдосконалення їх насінництва; підвищення ефективності 

використання меліорованих земель, інтенсифікації лучного кормовиробництва; 

застосування прогресивних технологій виробництва збалансованих комбікормів 

(максимально використовувати наукові розробки щодо нових рецептур 

приготування комбікормів із використанням вітчизняної білкової сировини, 

що сприятиме зниженню їх вартості), оновлення матеріально-технічної бази 

кормовиробництва; посушливим районам, що потерпають від посух, у 

вигляді виплат виробникам для підтримки утримання худоби й інших 

свійських тварин. Також кошти можуть надаватися через дорадницькі центри 

на послуги та консультації з питань оптимізації структури посівних площ 

кормових культур, створення культурних пасовищ, розробки раціонів 441.  

Підсумовуючи результати поведеного аналізу державної підтримки 

тваринництва, потрібно зробити висновок, що, зважаючи на сучасний стан 

розвитку тваринництва в Україні, не маємо жодних сумнівів стосовно 

потреби запровадження виваженого й системного підходу до формування 

механізму державної підтримки галузі тваринництва, який відповідатиме 

міжнародним принципам і нормам та повинен спрямовуватися на створення 

сприятливих умов для виробництва конкурентної на внутрішньому та 

зовнішніх ринках сільгосппродукції відповідно до вимог СОТ. 
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У теорії аграрного права тваринництво розглянуто крізь призму 

врегульованих нормами права суспільних відносин, які виникають, змінюються й 

припиняються у зв’язку з діяльністю з утримання та розведення 

сільськогосподарських тварин для одержання продуктів харчування й 

сировини для промисловості. 

Структурними елементами системи тваринництва виступають його 

галузі, а також сукупність заходів із науково обґрунтованої технології, 

системи машин, економіки та організації виробництва, спрямованих на 

збільшення обсягів продукції при найменших затратах праці й засобів на 

одиницю виробленої продукції та одержання максимального прибутку. 

За правовими наслідками переговорів зі вступу до СОТ Україна не лише 

визначалась із майбутніми зобов’язаннями щодо гармонізації аграрного 

законодавства до вимог СОТ у частині державної підтримки в галузі 

тваринництва, але й виконувала зобов’язання щодо прийняття тих чи інших 

законів або внесення змін до них. Так, прийнято Закони України «Про 

молоко та молочні продукти»; «Про племінну справу у тваринництві»; «Про 

бджільництво»; «Про ветеринарну медицину»; «Про вивізне (експортне) 

мито на живу худобу та шкіряну сировину»; «Про рибу, інші водні живі 

ресурси та харчову продукцію з них». 

Аналіз національної нормативно-правової бази свідчить про існування 

достатньої кількості законів у системі аграрного законодавства України, 

норми яких регулюють відносини у сфері тваринництва. Законодавче 

забезпечення сільськогосподарської діяльності у сфері тваринництва 

характеризується, з одного боку, наявністю законів, які повною мірою 

гармонізовані з вимогами СОТ («Про ветеринарну медицину», «Про рибу, 

інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»), із другого – велика 

кількість нормативних документів не містить норм щодо державної 

підтримки галузі та потребує приведення у відповідність до стандартів СОТ, 

насамперед щодо м’ясного сектору тваринництва.  
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На підставі аналізу практики реалізації програм державної підтримки 

членами СОТ вважаємо, що розширення державної підтримки через зелені 

програми є більш ефективним механізмом підтримки аграрного сектору в 

цілому та галузі тваринництва зокрема. 

Аналіз аграрно-правової літератури, практики реалізації програм 

державної підтримки членів СОТ крізь призму Угоди про сільське господарство 

СОТ дає змогу окреслити основні напрями державної підтримки, які можуть 

використовуватися як заходи «зеленої скриньки» в Україні, а саме: державна 

фінансова допомога сільськогосподарському підприємству на модернізацію 

виробництва або зміну спеціалізації господарства; виплати за програмами 

охорони навколишнього середовища; запобігання розповсюдженню збудників 

інфекційних хвороб тварин; підтримка протиепізоотичних заходів; регіональні 

програми надання допомоги; селекція у тваринництві; інформаційне забезпечення; 

ветеринарні й фітосанітарні заходи, контроль безпеки продуктів харчування; 

наукові розробки та дослідження; забезпечення тваринництва кормами; 

підготовка й перепідготовка кадрів. 

Отже, зобов’язання України перед СОТ стосовно внутрішньої підтримки 

в галузі тваринництва є прийнятними та дають можливість упроваджувати й 

фінансувати широкий комплекс програм внутрішньої державної підтримки 

розвитку тваринництва, які передбачені Угодою про сільське господартво СОТ.  

 

Висновки до розділу 3 

 

На основі проведеного наукового дослідження механізму реалізації 

програм внутрішньої державної підтримки сільського господарства крізь 

призму членства України в СОТ можна зробити такі висновки.  

Державна підтримка сільського господарства з перших років здобуття 

Україною незалежності й до сьогодні розглядається як складова частина 

державної аграрної політики, яка, відповідно до Закону України «Про основні 

засади державної аграрної політики на період до 2015 року», спрямовується 
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на забезпечення розвитку конкурентоспроможного сільськогосподарського 

виробництва. 

Основними принципами, на яких повинна ґрунтуватися юридична 

модель регулювання державної підтримки сільського господарства відповідно 

до Угоди про сільське господарство СОТ, мають бути так: поступове 

зменшення державної підтримки; відмова від безпосередньої бюджетної 

допомоги з боку держави сільськогосподарським товаровиробникам; врахування 

сукупного виміру підтримки в сільському господарстві; запобігання 

негативному впливу на внутрішні ринки сільськогосподарської продукції; 

забезпечення продовольчої безпеки; екологізації аграрного виробництва; 

забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку.  

З огляду на закріплені в Угоді про сільське господарство СОТ принципи 

внутрішньої державної підтримки сільського господарства та невідповідність 

норм чинного законодавства України з питань державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників названій Угоді СОТ вбачається за 

доцільне розробити Стратегію державної підтримки сільського господарства, 

у якій визначити програми, що повинні бути розроблені, схвалені на рівні 

Кабінету Міністрів України, із тим, щоб забезпечити реалізацію юридичної 

моделі державної підтримки, яка передбачена в Угоді про сільське 

господарство СОТ в Україні з урахуванням Угоди з Європейським Союзом 

щодо Зони вільної торгівлі. 

Одним із напрямів законодавчого забезпечення розвитку рослинництва 

та тваринництва є державна підтримка сільського господарства в Україні. 

Законодавче забезпечення сільськогосподарської діяльності у сфері рослинництва 

та тваринництва характеризується, з одного боку, наявністю законів, які 

приведені у відповідність до вимог, з іншого – залишається значна кількість 

нормативних актів, що потребують узгодження з нормами й стандартами 

СОТ. В Україні створено достатню нормативну базу щодо забезпечення 

виробництва й реалізації сільгосппродукції рослинного та тваринного 

походження на внутрішньому та зовнішньому ринках відповідно до вимог 
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СОТ, оскільки значну кількість законодавчих актів приведено у відповідність 

із правилами й вимогами Світової організації торгівлі. Водночас в Україні 

недостатньо врегульованим вважається організаційно-правовий механізм 

розробки й реалізації державних програм із підтримки сільського господарства 

за тими напрямами, які передбачені в Угоді СОТ. 

На основі вивчення досвіду щодо реалізації заходів «зеленої скриньки», 

які практикуються більшістю країн-членів СОТ, до основних напрямів 

державної підтримки, які можуть використовуватися як заходи «зеленої 

скриньки» в Україні, можна віднести державну фінансову допомогу 

сільськогосподарському підприємству на модернізацію виробництва або 

зміну спеціалізації господарства; виплати за програмами охорони навколишнього 

середовища; запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб 

тварин; підтримку протиепізоотичних заходів; регіональні програми надання 

допомоги; селекцію у тваринництві; інформаційне забезпечення; ветеринарні 

заходи, контроль безпеки продуктів харчування; наукові розробки та дослідження; 

забезпечення тваринництва кормами; підготовку й перепідготовку кадрів. 
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РОЗДІЛ 4 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД 

СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ  

ТА ІНТЕРЕСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТОВАРОВИРОБНИКІВ УКРАЇНИ В СОТ 

 

4.1. Організаційно-правове забезпечення реалізації Угод Світової 

організації торгівлі у сфері захисту прав та інтересесів сільськогосподарських 

товаровиробників України в інституційно-функціональній системі СОТ 

 

Системний і комплексний аналіз правових проблем реалізації Угоди про 

сільське господарство і інших багатосторонніх угод СОТ потребує дослідження 

теоретичних та практичних аспектів організаційно-правового забезпечення їх 

реалізації в міжнародно-правовому механізмі захисту нашою державою прав 

та інтересів сільськогосподарських товаровиробників в інституційно-

функціональній системі СОТ. Пояснюється це тим, що нормативні 

положення Угоди про сільське господарство й інші багатосторонні угоди 

СОТ спрямовані, насамперед, на регулювання відносин у сфері міжнародної 

торгівлі сільськогосподарськими товарами на внутрішньому та зовнішньому 

аграрних ринках держав-членів СОТ, а також закріплюють організаційно-

правовий механізм вирішення всіх питань сільського господарства у 

світовому та національному вимірах, захисту законних прав й інтересів 

країни-членів СОТ із питань сільського господарства, доступу до ринку 

сільськогосподарських товарів, здійснення експортно-імпортних операцій із 

сільськогосподарськими товарами, внутрішньодержавної підтримки сільського 

господарства, виконання санітарних і фітосанітарних заходів, продовольчої 

безпеки, запобігання негативному впливу сільськогосподарських діяльності 

на навколишнє природне середовище тощо. 
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У теорії міжнародного права 27, а також в окремих наукових 

дослідженнях з аграрного права 87 інституційно-функціональне забезпечення 

захисту прав та інтересів держав-членів СОТ розглянуто крізь призму права 

СОТ як сукупності правових норм, що вміщені в установчих документах, 

багатосторонніх торговельних угодах, внутрішніх регламентах функціонування 

органів СОТ, інших джерелах права СОТ і спрямовані на регулювання 

торгових та поєднаних із ними виробничих, суспільних, державно-правових 

відносин на засадах режиму найбільшого сприяння, національного режиму, 

транспарентності, протидії демпінгу, заборони кількісних обмежень (квот), 

справедливої конкуренції з метою досягнення цілей і виконання завдань, 

закріплених у преамбулах до Угоди про створення СОТ та інших багатосторонніх 

угод цієї організації. 

З огляду на те, що правову основу СОТ складають не лише Угода про 

СОТ, ГААТ-1994, а й Угода про сільське господарство, Угода про 

застосування санітарних і фітосанітраних заходів, Угода про технічні бар’єри 

в торгівлі та інші, норми яких спрямовані на регулювання міжнародної й 

внутрішньої торгівлі сільськогосподарськими товарами, а також на виконання 

інших завдань цієї міжнародної організації, можна стверджувати, що 

складовою частиною системи права СОТ повинно бути сільськогосподарське 

право як окремий правовий інститут, який охоплює не тільки нормативні 

принципи й правила та вимоги СОТ, а й інституційні елементи цієї 

Організації, що зобов’язані забезпечувати досягнення цілей і завдань, а також 

виконання державами-членами СОТ узятих зобов’язань. 

За своїм правовим становищем СОТ як міжнародна організація є 

юридичною особою й тому має свою інституційно-функціональну структуру, 

що складається з передбачених в Угоді про заснування СОТ органів, які 

реалізацією своїх повноважень забезпечують виконання основних функцій 

цієї організації. 
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В Угоді про заснування СОТ, а також інших багатосторонніх угодах 

закріплено основі функції цієї організації, серед яких можна назвати: а) 

сприяння виконанню, адмініструванню й реалізації положень і досягненню 

цілей Угоди про заснування Світової організації торгівлі та Додатків до неї, а 

також забезпечення рамки для виконання, адміністрування й реалізації 

торговельних угод з обмеженим колом учасників; б) забезпечення форуму 

для проведення переговорів і консультацій між її учасниками стосовно їхніх 

торговельних відносин із питань, які регулюються угодами; в) врегулювання 

суперечок між членами СОТ; в) періодичний огляд торговельної політики 

держав-членів; г) співпрацю з Міжнародним валютним фондом і Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку і його філіалами; ґ) тлумачення угод 

(коментування проектів законів та правил загального застосування); д) нотифікації; 

е) інформаційну функцію; є) звільнення від зобов’язань держави-члена СОТ.  

Узагальнено розкриємо зміст кожної з цих функцій аби можна  було 

розкрити систему інституційно-функціонального забезпечення захисту прав 

та інтересів сільськогосподарських товаровиробників у СОТ. 

Сутність першої функції можна розглядати крізь призму загального 

правового становища СОТ як міжнародної організації, органи якої повинні 

забезпечувати досягнення цілей і виконання завдань відповідно до Угоди про 

сільське господарство та поєднаних із нею інших багатосторонніх угод 

виконанням, адмініструванням, реалізацією положень Угоди про заснування 

СОТ й інших угод, а також домовленостей та інших документів.  

СОТ забезпечує форум для проведення переговорів між її членами 

стосовно їхніх багатосторонніх торговельних відносин із питань, які 

регулюються угодами, що зазначені в Додатках до цієї Угоди. За рішенням 

Конференції міністрів СОТ також може забезпечувати форум для подальших 

переговорів між її членами стосовно їхніх багатосторонніх торговельних 

відносин, а також рамки для впровадження результатів таких переговорів. 

Функція врегулювання суперечок між членами СОТ покликана 

забезпечити їх вирішення, якщо, суперечки виникають між членами щодо 
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виконання ними положень угод СОТ. За Угодою про заснування СОТ, ця 

організація забезпечує адміністрування домовленості про правила та процедури 

вирішення суперечок у порядку, передбаченому в Додатку 2 цієї Угоди. 

Для реалізації функції періодичного огляду торговельної політики 

держав-членів організації в структурі органів СОТ створено спеціальний 

Орган із огляду торговельної політики (ТПРБ), функції якого виконує 

Генеральна рада СОТ. Відповідно до Угоди про створення СОТ, функція 

періодичного огляду торговельної політики покликана досягнути таких 

цілей: покращення дотримання всіма членами правил, норм і зобов’язань, 

узятих за багатосторонніми угодами про торгівлю, де це може бути застосовано, 

за Угодами про торгівлю з обмеженою кількістю учасників, а внаслідок 

цього – більш збалансованого функціонування багатосторонньої торговельної 

системи за допомогою досягнення більшої транспарентності та розуміння 

торговельної політики й практики членів. 

Реалізація цієї функції СОТ дає змогу на регулярній основі за участю 

держав-членів СОТ визначати й оцінювати всі аспекти торговельної політики 

та її впливу на функціонування багатосторонньої торговельної системи. Так, 

наприклад, у квітні 2016 р. в Женеві в межах СОТ проведено огляд 

торговельної політики України після вступу до СОТ, за наслідками якого в 

Україні прийнято рішення щодо перспектив участі України в СОТ 422. При 

цьому потрібно зазначити, що результати огляду торговельної політики не 

можуть змінювати взятих Україною зобов’язань або ж встановлювати 

додаткові зобов’язання. 

Регулярність чи періодичність проведення огляду торговельної політки 

залежить від частки країни-члена СОТ у світовій торгівлі. Зокрема, огляд 

торговельної політики країн, торговельний оборот яких найбільший, проводиться 

кожні два роки, наступних шістнадцяти країн – кожні чотири роки, усіх 

інших – кожні шість. Щодо огляду торговельної політики найменш 

розвинених країн, як виняток, огляд може проводитися протягом тривалішого 

періоду. 
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Відповідно до ст. ІХ:2 Угоди про заснування СОТ, Конференція міністрів 

та Генеральна рада мають виключні повноваження приймати рішення про 

тлумачення Угоди про заснування СОТ та багатосторонніх торговельних 

угод. Крім того, аналіз змісту інших норм Угоди про заснування СОТ дає 

підстави стверджувати, що органи СОТ можуть коментувати також проекти 

законів й інших документів, які той чи інший член організації має намір 

прийняти. Як свідчить аналіз Звіту Робочої групи про вступ України до СОТ, 

коментування чинних законів і їх проектів у рамках групи здійснювалося 

досить активно, що сприяло трансформації аграрного законодавства до вимог 

СОТ на етапі підготовки до вступу України до цієї організації 105. 

Закономірно виникають запитання щодо юридичної природи та 

можливих правових наслідків коментування Угоди про заснування СОТ і 

багатосторонніх Угод для практики вирішення суперечок та торгових 

суперечок як на національному рівні, так і в рамках СОТ, оскільки за ст. 9 

Конституції України такі Угоди є частиною національного законодавства 

України, а згідно зі ст. 147 Основного закону держави Конституційний Суд 

України вирішує питання про відповідність законів й інших правових актів 

Конституції України та дає офіційне тлумачення Конституції України та 

законів. Відповідно до статті 13 Закону України «Про Конституційний суд 

України» 338, одним із його повноважень є офіційне тлумачення Конституції 

та Законів України. Більше того, за ст. 8 Основного закону держави, 

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони й інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України та повинні 

відповідати їй.  

Отже, можна констатувати про наявність правової колізії, яка полягає в 

тому, що за Конституцією України право на тлумачення норм Угоди про 

сільське господарство СОТ й інших багатосторонніх угод як частини 

національного законодавства має Конституційний Суд України, а Угода про 

заснування СОТ виключне право на тлумачення цієї та інших багатосторонніх 
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Угод надає окремим органам СОТ. Тому подолання такої колізії може бути 

здійснено в правозастосовній діяльності зверненням органів державної влади 

України до органів СОТ із клопотанням про тлумачення тих чи інших норм, 

принципів, положень Угод СОТ, за наслідками якого суд або інші органи 

державної влади можуть застосовувати норми таких Угод до вирішення 

конкретних суперечок. При цьому не вбачається колізії норм між Конституцією, 

законами й Угодами, якщо йдеться про застосування норм Угод СОТ для 

врегулювання відносин між державами – членами СОТ у рамках міжнародної 

торгівлі сільськогосподарськими товарами. У таких випадках виключно 

органи СОТ мають повноваження тлумачити нормативні приписи Угоди про 

сільське господарство та інші багатосторонні Угоди. 

Одна з важливих функцій СОТ – нотифікація (офіційне повідомлення), 

суть якої полягає в інформуванні про систему регулювання зацікавленими 

сторонами в межах багатосторонніх угод, яке проводиться зазвичай за 

допомогою офіційного повідомлення органів, що здійснюють контроль за 

застосуванням багатосторонніх угод. Потрібно зазначити, що подання 

нотифікацій та обробка запитів – одна з вимог щодо дотримання принципу 

прозорості в діяльності СОТ, який закріплено практично в кожній із 

багатосторонніх угод СОТ. Нотифікація передбачає надання інформації про 

систему й правила використання тих чи інших заходів; випадки застосування 

заходів регулювання певної категорії; випадки вживання заходів регулювання, 

які суперечать або повністю не відповідають принципам застосування 

заходів цієї категорії та використовуються у вигляді винятку або в рамках 

особливих узгоджень; зміни в системі регулювання. 

Вивчення практики нотифікації держав-членів СОТ дає підставу 

стверджувати, що офіційні повідомлення допомагають виявити заходи 

регулювання, які можуть стати потенційними джерелами завдання шкоди 

іншій стороні чи виникнення торгових конфліктів, а також отримати інформацію 

про заходи, які внаслідок своєї природи мають дефіцит транспарентності, 

наприклад деякі види субсидій 223. 
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Так, упродовж 2015 р. надіслано нотифікації відповідно до вимог Угоди 

про сільське господарство, Угоди про застосування СФЗ, Угоди про ТБТ й ін. 

За інформацією, наданою WTO Documents Online, найбільша кількість 

нотифікацій подається Україною у сфері ТБТ та СФЗ, що відповідає 

загальносвітовій практиці 543. Зокрема, в Україні впродовж 2008–2015 рр. 

частка нотифікацій, які стосувалися сфери ТБТ/СФЗ, у загальній кількості 

нотифікацій склала 79 % у середньому у світі та 59 % 543. За 2015 р. 

українські фахівці опрацювали 3792 нотифікацій країн-членів СОТ, серед 

яких 1471 – із питань СФЗ і 1599 – ТБТ 104. 

Така велика кількість нотифікацій із питань ТБТ/СФЗ свідчить про 

активний розвиток цієї сфери регулювання торгівлі як в Україні, так і у світі. 

З одного боку, відбувається гармонізація національного законодавства у 

сфері ТБТ/СФЗ із міжнародними стандартами, із другого – створюється нове 

законодавство, спрямоване на забезпечення захисту життя та здоров’я людей, 

тварин і рослин, захисту довкілля тощо в умовах швидкого розвитку продуктів 

та технологій, наприклад у відповідь на поширення ГМО продукції 104. 

Оскільки Україна вчасно створила всі необхідні інституційні умови для 

виконання вимог СОТ щодо забезпечення прозорості, то можна стверджувати, 

що держава може повністю виконувати свої зобов’язання щодо подання 

регулярних піврічних та щорічних повідомлень. 

Реалізація інформаційної функції СОТ передбачена в Угоді СОТ Про 

спрощення процедур торгівлі 392, яку Україна ратифікувала у 2015 р. 

Зокрема, перший розділ цього документа стосується прозорої та ефективної 

інформаційної політики. В Угоді СОТ «Про спрощення процедур торгівлі» 

зазначено, що члени СОТ зобов’язані публікувати основні вимоги, які 

висуваються до експорту й імпорту товарів, розміру мит, податків і зборів, 

правил класифікації й деяких інших параметрів, а також надавати можливість 

коментувати документи до набрання ними законної чинності. Для забезпечення 

більшої прозорості та передбачуваності міжнародної торгівлі країни-члени 
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повинні створити пункти інформаційної підтримки й надавати відповіді та 

роз’яснення на запити, що стосуються питань міжнародної торгівлі. 

До основних положень Угоди, які забезпечують інформаційну функцію, 

належать норми щодо публікації, забезпечення доступу, у тому числі в 

Інтернеті, до всіх нормативно-правових актів; положення про попередні 

рішення; положення про інформаційні пункти; положення про консультації; 

використання системи «авторизованих операторів»; положення про 

співробітництво й координацію та ін. 

Крім того, кожен учасник СОТ повинен надати заявникові, який подав 

письмовий запит, що містить усю необхідну інформацію, попереднє рішення 

з описом режиму, що забезпечуватиметься товару на момент увезення. Такі 

попередні рішення стосуються тарифної класифікації та правил походження 

товару. 

Інформаційна функція тісно пов’язана з функцією нотифікації й ґрунтується 

на принципі прозорості, що діє в межах СОТ. Так, дослідивши матеріали 

Звіту Департаменту доступу до ринків та взаємодії із СОТ Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України про дотримання Україною 

зобов’язань щодо забезпечення принципу прозорості в рамках СОТ у 2008–

2015 рр. 104, можемо констатувати, що реалізація інформаційної функції 

спрямована на забезпечення інтересів кожного члена організації щодо 

міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами, забезпечення доступу 

до аграрних ринків держав-членів СОТ, захисту прав суб’єктів господарювання 

в зовнішньоторговельних відносинах. 

Водночас реалізація інформаційної функції має й інший вектор, а саме 

внутрішньодержавний, оскільки інформація, яка надходить та обробляється в 

інституціях СОТ, повинна стати необхідною аналітичною базою для вирішення 

не лише експортно-імпортних питань суб’єктами аграрного підприємництва 

в Україні, а й тих, що пов’язані з виробництвом, переробкою сільськогосподарської 

продукції та реалізацією сільськогосподарських товарів на внутрішньому 
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ринку, забезпеченням продовольчої безпеки, розв’язанням інших проблем, 

які випливають з Угоди про сільське господарство й інших багатосторонніх 

угод СОТ. 

Реалізація інформаційної функції передбачає здійснення коментарів. 

Так, починаючи з 2012 р., простежено різке зростання кількості коментарів, 

які отримала Україна на надіслані країнам-членам СОТ нотифікації. Зокрема, 

у 2012 р. держава одержала 22 коментарі, тоді як протягом попередніх п’яти 

років їх отримано лише 33. У 2013 р. кількість коментарів досягла максимального 

рівня з моменту членства України в СОТ (87 за рік). Незважаючи на загальну 

тенденцію до зменшення коментарів у 2014–2015 рр., усього протягом 

останніх чотирьох років кількість коментарів, порівняно з 2008–2011 рр., 

зросла вчетверо 104. 

За роки членства в СОТ Україна досягла значних успіхів щодо реалізації 

інформаційної функції СОТ, незважаючи на низку перепон на цьому шляху: 

створено відповідну інституційну спроможність із високим рівнем фахової 

підготовки кадрів, міжвідомчими зв’язками в країні та високим рівнем 

міжнародної взаємодії тощо. 

Реалізація розглянутих функцій СОТ забезпечується внутрішніми 

органами, створеними відповідно до Угоди про заснування СОТ, що становлять 

структуру цієї організації й наділені повноваженнями щодо забезпечення 

діяльності міжнародної організації з правовим статусом юридичної особи. 

Найвищий орган СОТ – Конференція міністрів, яка скликається один раз 

на два роки та до якої входять представники всіх країн-членів СОТ. 

Допускаються й позачергові засідання за ініціативою Головуючого, Генеральної 

ради чи члена СОТ, однак ця ініціатива повинна бути підтримана більшістю 

членів. Про проведення позачергового засідання членів повідомляють за 21 

день. Для наявності кворуму щодо роботи та прийняття рішень потрібна 

проста більшість членів. На засіданнях конференції можуть бути присутні 

спостерігачі за запрошенням Конференції (це представники держав, які не є 
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членами СОТ, міжнародних організацій). Відповідно до домовленостей, 

офіційний статус спостерігачів у Генеральній раді мають ООН, ЮНКТАД, 

МВФ, Світовий банк, ФАО, ОЕСР, ВІПО.  

Аналіз повноважень Конференції міністрів в Угоді про заснування 

Світової організації торгівлі дає підставу виокремити такі з них: право 

призначати Генерального директора та визначати його повноваження й 

обов’язки; приймати рішення з питань, що регулюються угодами, звільняти 

від зобов’язань членів СОТ, приймати рішення про приєднання до Угоди про 

СОТ, тлумачити тексти всіх угод СОТ, вносити зміни й доповнення до них, 

окрім угод з обмеженою кількістю учасників; створювати та наділяти 

повноваженнями Комітети СОТ. 

У період між сесіями Конференції керівним органом є Генеральна рада 

СОТ, створено відповідно до статті IV:2 Угоди про заснування СОТ, у складі 

постійних представників країн-членів організації. Особливістю Генеральної 

ради є те, що вона виконує в міру необхідності функції зразу трьох органів 

СОТ: Генеральної ради, тобто головного керівного органу СОТ із 

компетенцією самої конференції, органу з урегулювання суперечок й органу 

з нагляду торговельної політики, а також має виняткові повноваження щодо 

тлумачення угод СОТ, затверджує бюджет й баланс СОТ, здійснює керівництво 

діяльністю Ради торгівлі товарами, Ради з торгівлі послугами, Ради з 

торгових аспектів прав інтелектуальної власності, Комітету з торговельних 

переговорів, затверджує регламенти засідань комітетів, укладає домовленості 

про співробітництво щодо діяльності СОТ. Для забезпечення легітимності 

засідання та прийняття рішень потрібна проста більшість членів. Про 

проведення своїх засідань Генеральна рада повідомляє своїх членів за десять 

днів. Також варто зазначити, що особливістю Генеральної ради є те, що вона 

може діяти як Орган врегулювання суперечок та Орган з огляду торговельної 

політики. 

Важливі органи СОТ – Рада з торгівлі товарами, Рада з торгівлі 

послугами, Рада з торговельних аспектів інтелектуальної власності, які 

підзвітні Генеральній раді. Вони здійснюють нагляд за функціонуванням та 



 276 

втіленням угод СОТ у відповідні галузі торгівлі. Також вони можуть 

створювати допоміжні органи. Потрібно зауважити, що якби не було 

досягнуто консенсусу при прийнятті рішення, то питання передалися б на 

розгляд Генеральної ради. 

У складі Генеральної ради розміщені комітети, підкомітети, робочі 

комісії й групи з торгівлі та розвитку, із бюджету й адміністрації, які 

працюють під керівництвом Генеральної ради з торгівлі товарами. Щодо 

самих комітетів, то їх існує близько десяти: із проблем торгівлі як окремими 

видами товарів (сільськогосподарські, текстиль), так і із загальних методів 

регулювання (з антидемпінгових заходів; із субсидій і компенсаційних заходів; з 

імпортного ліцензування; із технічних бар’єрів у торгівлі; з інвестицій, що 

стосується торгівлі; із митної вартості; із доступу на ринки; із санітарних і 

фітосанітарних заходів) тощо. 

Адміністративно-організаційні функції виконує розміщений у Женеві 

Секретаріат СОТ, він заснований та діє на підставі статті VІ Угоди про 

заснування СОТ. Очолює Секрітаріат генеральний директор, який призначається 

Конференцією міністрів, має чотирьох заступників, яких сам і призначає, але 

на підставі консультацій із членами СОТ. Генеральний директор є 

незалежною особою, не перебуває в підпорядкуванні та під впливом будь-

якого члена СОТ. 

До компетенції Секретаріату належать консультаційна допомога країнам, 

які проводять переговори про вступ до СОТ; технічна та адміністративна 

підтримка всіх органів СОТ; надання допомоги в розв’язанні торговельних 

суперечок щодо тлумачення правил і прецедентів СОТ; проведення аналізу 

торгівлі й торговельної політики СОТ; технічна та інша допомога країнам, 

що розвиваються, і найменш розвиненим державам – членам СОТ. 

Щодо прийняття рішень вищевказаними органами, то це питання 

регулюється статтею ІХ Угоди про заснування СОТ. Зазвичай, усі рішення 

приймаються досягненням консенсусу, якщо ж цього не вдається зробити, а 
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інше не передбачено, тоді питання вирішується голосуванням, що здійснюється 

за принципом один член – один голос. 

Прийняття рішення консенсусом передбачено статтями ІX:1; ІX:3; Х:1; 

Х:8; Х:9 Угоди про заснування СОТ та є можливим у разі внесення до 

положень Домовленості про правила і процедури врегулювання суперечок; у 

разі звільнення від зобов’язань на час перехідного періоду, який член СОТ не 

завершив до кінця встановленого граничного періоду; у випадку якщо 

вирішується питання про включення до Додатка 4 Угоди про заснування 

СОТ іншої торговельної угоди, на вимогу членів, які не є її сторонами; якщо 

вирішується питання про прийняття пропозиції щодо внесення поправок до 

Угоди про заснування СОТ чи інших угод права СОТ протягом 90 днів з 

моменту подання поправки, якщо на це не встановлено довший час. 

Прийняття рішення 2/3 голосів членів передбачено статтями XІІ; Х:1; 

Х:3; Х:5; Х:6; Х:9 Угоди про заснування СОТ та реалізовується в разі 

прийняття поправок до Угоди про заснування СОТ чи багатосторонніх 

торговельних угод, включених у Додатки 1А і 1С до Угоди, що стосуються 

зміни прав й обов’язків членів СОТ; стосовно чинності для всіх членів СОТ 

поправки до ч. ІV та VІ ГАТС і відповідних Додатків; при вирішені питання 

про приєднання до Угоди про СОТ та багатосторонніх угод; при вирішені 

питання про прийняття змін чи доповнень до Угоди про СОТ та багатосторонніх 

торговельних угод, уключених у Додаток 1А, якщо протягом 90 днів із 

моменту подання поправки не досягнуто консенсусу і якщо на це не 

встановлено довший час. 

Прийняття рішення 3/4 голосів членів передбачено статтями ІX:2; Х; 

ІХ:3(а); ІХ:4; Х:1; Х:3; Х:4; Х:5 Угоди про заснування СОТ. Воно можливе у 

випадках, коли приймається рішення щодо члена СОТ, який не прийняв 

рішення протягом встановленого періоду й має право вийти із СОТ або 

залишитися за згодою Конференції міністрів; коли приймається рішення про 

застосування змін чи доповнень до Угоди про заснування СОТ чи 

багатосторонніх торговельних угод, характер яких не передбачає зміни 
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правового становища членів СОТ; коли приймається рішення, щодо тлумачення 

Угоди про заснування СОТ чи багатосторонніх торговельних угод; коли 

приймається за виняткових обставин рішення про звільнення від зобов’язання 

члена СОТ, яке включене в Додатки 1А–1С Угоди, за умови недосягнення 

консенсусу протягом 90 днів. 

За виключних обставин Конференція міністрів може прийняти рішення 

про звільнення від зобов’язання, покладеного на члена цією Угодою чи будь-

якою багатосторонньою торговельною угодою. 

Рішення про надання звільнення від зобов’язання, зумовленого 

перехідним періодом або періодом поетапної реалізації, якого член, котрий 

звертається з проханням про звільнення від зобов’язання, не виконав до 

закінчення відповідного строку, приймається лише досягненням консенсусу. 

Порядок звільнення від зобов’язання включає декілька послідових 

стадій, кожна з яких передбачає виконання певних дій та прийняття рішень 

щодо заявленого клопотання. За Угодою про заснування СОТ, прохання про 

надання звільнення від зобов’язання, яке стосується цієї Угоди, подається на 

розгляд Конференції міністрів відповідно до практики прийняття рішень 

шляхом досягнення консенсусу. Конференція міністрів установлює строк для 

розгляду такого прохання, який не перевищує 90 днів. Якщо протягом цього 

періоду консенсусу не досягнуто, то будь-яке рішення про надання звільнення від 

зобов’язання приймається трьома чвертями членів.  

Прохання про надання звільнення від зобов’язання, яке стосується 

багатосторонніх торговельних угод, зазначених у Додатках 1A або 1B, або 1C 

та Додатків до них, спершу подається до Ради з питань торгівлі товарами, 

Ради з питань торгівлі послугами чи Ради ТРІПС для розгляду протягом 

певного строку (не більше 90 днів). Після його закінчення відповідна Рада 

подає доповідь Конференції міністрів. 

Рішення Конференції міністрів про надання звільнення від зобов’язання 

встановлює виключні обставини, які виправдовують його, умови, що 

регулюють застосування звільнення від зобов’язання, дату закінчення строку 
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дії звільнення від зобов’язання. Будь-яке звільнення від зобов’язання, надане 

на строк понад один рік, розглядається Конференцією міністрів не пізніше 

ніж через один рік після його надання, а далі – щороку до закінчення строку 

дії звільнення від зобов’язання. Під час кожного перегляду Конференція 

міністрів перевіряє, чи продовжують існувати виключні обставини, які 

виправдовують надання звільнення від зобов’язання, а також чи виконано 

умови надання звільнення від зобов’язання. На підставі щорічного перегляду 

Конференція міністрів може продовжити, змінити або припинити звільнення 

від зобов’язання 282. 

Аналіз інституційно-функціонального забезпечення реалізації Угоди про 

сільське господарство СОТ на рівні системи органів цієї Організації, їхніх 

повноважень, організаційних форм діяльності дає підставу зробити загальний 

висновок про те, що за своїм правовим статусом СОТ є міжнародною 

організацією, інституційна структура якої уможливлює реалізацію й захист 

прав та законних інтересів України як держави-члена СОТ у сфері міжнародної 

торгівлі сільськогосподарськими товарами на внутрішньому й зовнішньому 

аграрних ринках відповідно до Угоди про сільське господарство та інших 

багатосторонніх угод, норми яких можна виокремити в правовий інститут – 

сільськогосподарське право в системі права СОТ. 

Серед основних функцій СОТ, реалізацію яких повинні забезпечувати 

створені в структурі СОТ органи відповідно до їхніх повноважень, можна 

назвати сприяння виконанню, адмініструванню й реалізації положень і 

досягненню цілей Угоди про заснування Світової організації торгівлі та 

Додатків до неї, а також забезпечення рамки для виконання, адміністрування 

й реалізації торговельних угод з обмеженим колом учасників; забезпечення 

форуму для проведення переговорів між її учасниками стосовно їхніх 

торговельних відносин із питань, які регулюються угодами; урегулювання 

суперечок між членами СОТ; періодичний огляд торговельної політики 

держав-членів організації; співпрацю з Міжнародним валютним фондом і 



 280 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку й його філіалами; 

тлумачення Угоди про заснування СОТ та багатосторонніх угод, включаючи 

й коментування проектів законів і правил загального застосування держави – 

члена СОТ; нотифікації; інформаційну; звільнення від зобов’язань країни-

члена СОТ. 

 

4.2. Організаційно-правові проблеми захисту прав та інтересів 

сільськогосподарських товаровиробників із питань реалізацій Угоди про 

сільське господарство в СОТ та інших багатосторонніх угод СОТ за 

участю України 

 

Проведене дослідження інституційно-функціонального забезпечення 

реалізації Угоди про сільське господарство СОТ зумовлює до необхідності 

розгляду питань, пов’язаних із захистом національних інтересів України в 

міжнародній торгівлі сільськогосподарськими товарами, а також із захистом 

сільськогосподарських товаровиробників, які постачають продукцію на 

внутрішній ринок та експортують її на зовнішні ринки країн-учасників 

Світової організації торгівлі. Пояснюється це тим, що в сучасних умовах між 

державами-учасницями СОТ усе частіше виникають непорозуміння, 

неадекватні дії на ринку сільгосптоварів, що призводить до суперечок, які 

повинні вирішуватися відповідно до вимог Угоди про заснування Світової 

організації торгівлі та інших, а також до «Домовленості про правила та 

процедури врегулювання суперечок» 539, які є Доповненням до Угоди про 

заснування СОТ.  

Членство України в СОТ відкриває нашій державі доступ до системи й 

механізму врегулювання суперечок із метою захисту прав та інтересів 

сільськогосподарських товаровиробників у відносинах із суб’єктами 

господарювання інших держав-членів СОТ, а також для захисту національних 

інетерсів України у відносинах із державами-членами СОТ із питань торгівлі 
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сільськогосподарськими товарами, забезпечення доступу до аграрних ринків 

членів Світової організації торгівлі.  

Системи врегулювання суперечок у межах СОТ, з’явившись в епоху 

Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та продовжуючи функціонувати в 

СОТ, існує вже близько сімдесяти років 53. 

На сучасному етапі система врегулювання суперечок СОТ виступає 

центральним елементом у справі забезпечення безпеки й передбачуваності 

багатосторонньої торговельної системи, оскільки основним її завданням є 

захист прав та зобов’язань країн-членів СОТ за охопленими угодами, а також 

тлумачення їхніх положень відповідно до звичайних правил тлумачення 

міжнародного публічного права. На думку науковців, однією з переваг 

системи є забезпечення можливості для будь-якої країни-члена СОТ 

використовувати незалежну процедуру врегулювання суперечок для 

реалізації своїх прав за відповідними торговельними угодами СОТ 57. 

У теорії аграрного права питання розгляду торгових суперечок у межах 

СОТ не досліджували, водночас у науці міжнародного права цим питанням 

приділено належну увагу й тому в дисертаціях, наукових публікаціях 

розглянуто теоретичні та практичні питання щодо юридичної природи 

торгових суперечок, їх класифікації, суб’єктного складу, процедури розгляду 

й юридичних наслідків прийняття рішень за наслідками розгляду таких 

суперечок. Висновки вчених із міжнародного права можуть бути використані 

для теоретичного аналізу розгляду суперечок щодо реалізації Угоди про 

сільське господарство СОТ у теорії аграрного права. 

Вивчення «Домовленості про правила й процедури, що регулюють 

вирішення суперечок» 75, і наукових джерел свідчить про те, що ні в 

зазначеному нормативно-правовому акті, ні в правовій літературі не знаходимо 

поняття «торгова суперечка», яке можна було б використовувати в науці 

аграрного права України. Відтак доцільно сформувати поняття торгової 

суперечки. Зокрема,  під цим терміном для Світової організації торгівлі 
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потрібно розуміти розбіжності, які виникають між її членами у зв’язку з 

порушенням або недодержанням принципів, норм і вимог угод СОТ та 

взятих зобов’язань щодо доступу сільськогосподарських товарів на ринки 

держав-членів СОТ, здійснення експортно-імпортних операцій із 

сільськогосподарськими товарами, надання внутрішньодержавної допомоги 

сільському господарству, застосування заходів санітарного, фітосанітарного 

контролю до безпечності та якості сільськогосподарської продукції, її 

проходження через митні процедури й державний контроль. 

Організаційна система та порядок врегулювання торговельних 

суперечок знайшли своє відображення в такому документі, як «Домовленість 

про правила та процедури врегулювання суперечок суперечок» [75], який є 

Доповненням 2 до Марракеської угоди про створення СОТ і містить 27 статей та 

чотири додатки. 

Відповідно до статті ІІІ п. 2 цієї Домовленості, система врегулювання 

суперечок СОТ є центральним елементом у справі забезпечення безпеки й 

передбачуваності багатосторонньої торговельної системи; члени СОТ 

визнають, що вона служить для захисту прав і зобов’язань членів СОТ за 

охопленими угодами, а також для прояснення наявних положень цих угод 

відповідно до звичайних правил тлумачення міжнародного публічного 

права» [374].  

Досвід урегулювання суперечок у ГАТТ протягом 1948-1989 рр. 

оцінюється дослідниками як цілком успішний. Із п’яти скарг щонайменше 

чотири знаходили вирішення. При цьому, однак, зазначено, що система 

виявилася на практиці такою, що більше відповідає інтересам найсильніших 

держав, про що свідчить рівень успішності розгляду скарг [532]. Вважається, 

що за час дії ГАТТ=1947 розглянуто близько 500 суперечок, причому на 

частку суперечок за участю США припадає близько половини їх усіх, а на 

частку Європейського Союзу – близько 35 %. Багато суперечок було й між 

самими США та ЄС. Є також думки, згідно з якими вирішення суперечок у 

ГАТТ показало себе більш ефективним, ніж у Міжнародному суді ООН [528]. 
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У межах СОТ створено єдину систему врегулювання суперечок майже 

для всіх видів міжнародних торговельних зв’язків, які регулюються в рамках 

СОТ. Хоча під час процедури розглядаються спори між державами, справа 

порушується державою-скаржником лише за заявою про порушення 

зобов’язань і після отримання інформації від відповідної національної 

господарської структури цієї держави. 

Процедура являє собою послідовне, взаємозалежне в єдиному процесі 

застосування практично всіх відомих у міжнародному праві засобів врегулювання 

суперечок, а саме: взаємні консультації сторін спору; погоджувальні 

процедури (послуги, посередництво тощо); подібне арбітражному розгляду 

справи журі (panel); подібне судовому апеляційне провадження, а також 

санкціоновані органом СОТ компенсаційні заходи. 

У процесі врегулювання спору за певних обставин може бути задіяний 

Генеральний директор СОТ – її найвища посадова особа. 

Специфічним елементом системи врегулювання суперечок є можливість 

для зацікавлених третіх сторін (держав) брати участь у первинних 

консультаціях щодо скарги одного з членів до іншого, так і в подальшому 

провадженні справи в журі й наступних стадіях (ст. 4.11 і 10 Домовленості). 

Для всієї процедури властиві прозорість і відкритість. Матеріали 

процесу поширюються серед усіх країн-членів. Держави мають можливість 

висловлювати своє бачення цієї ситуації. 

Створена важлива апеляційна процедура, яка стосується доповіді (по 

суті – рішення) журі. Його робота вже не може, як раніше, розглядатися як 

спосіб вирішення суперечки чисто «ad hoc», бо апеляція являє собою 

інституціоналізовану, подібну до судової процедуру. Апеляцію розглядають 

троє призначених із-поміж семи експертів, які перебувають у постійному 

списку й обираються на чотири роки з можливістю переобрання ще на один 

термін або заміни. 

Етапи розгляду позову та імплементації прийнятих рекомендацій 

обумовлені досить чіткими процесуальними строками, що забезпечує швидке 
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вирішення суперечки й виконання рекомендацій. Уся процедура розгляду та 

прийняття рекомендації щодо справи повинна займати від восьми до 

12 місяців. 

Згідно з пунктом 7 ст. 3 Домовленості, метою механізму врегулювання 

суперечок є позитивне вирішення суперечки. Кращим вважається рішення, 

взаємоприйнятне для сторін та сумісне з охоплюваними угодами. За 

відсутності взаємоприйнятного рішення мета механізму врегулювання 

суперечок повинна полягати в тому, щоб домогтися скасування вжитих 

заходів, якщо буде встановлено, що вони несумісні з положеннями будь-якої 

з охоплених угод. До надання компенсації потрібно вдаватися тільки тоді, 

коли негайна відміна заходу неможлива; надання компенсації повинно 

застосовуватися лише як тимчасовий захід протягом відміни заходу, який не 

відповідає охопленій угоді. 

Домовленість надає можливість державі-члену вдаватися до процедури 

врегулювання суперечок – це санкції у вигляді зупинення дії поступок або 

інших зобов’язань у рамках охоплених угод (і не лише стосовно яких велася 

процедура) на недискримінаційній основі (тобто ніби «правомірна дискримінація») 

щодо іншого члена за умови отримання дозволу органу вирішення суперечок 

на такі заходи. 

Згідно з п. 10 ст. 3 Домовленості передбачено, що процедура 

врегулювання суперечок не повинна використовуватися як їх провокування, 

але водночас має застосовуватися добросовісно. 

Згідно зі ст. 2 Домовленості орган вирішення суперечок наділений 

функціями управління порядком реалізації правил та процедур із 

Домовленості. Відповідно орган наділено повноваженнями створювати журі 

для розгляду суперечок, приймати доповіді журі й апеляційного органу, 

забезпечувати нагляд за виконанням рішень і рекомендацій та дозволяти 

припинення поступок й інших зобов’язань, які випливають з охоплених угод, 

тобто, по суті, накладати санкції. 
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Процедура врегулювання суперечок проходить через декілька послідовних 

стадій [39], які потрібно враховувати в разі захисту прав та інтересів 

сільськогосподарських товаровиробників України в організаційній системі 

СОТ. 

Актуальність вирішення суперечок у СОТ для України стає очевидною з 

огляду на антиконкурентні дії з боку окремих держав, передусім Російської 

Федерацї, щодо експорту-імпорту українських сільськогосподарських товарів. 

Так, із моменту набуття Росією членства у Світовій організації торгівлі 

(серпень 2012 р.) між Україною й Російською Федерацією почалися так звані 

«торговельні війни», що стосувалися, передусім, сільськогосподарської продукції. 

У 2012 р. Росія заборонила ввозити на свою територію український сир 

через невідповідність технічного регламенту РФ на молоко та молочну 

продукцію. 

У 2013 р. Росспоживнагляд увів заборону на поставки в Росію продукції 

української кондитерської компанії «Roshen». Нібито після перевірки в 

шоколаді виявили бензопірен. Цього ж року забороно ввезення українських 

овочів і фруктів. 

У 2014 р. російська санітарна служба заборонила експорт української 

молочної продукції через невідповідність вимогам федерального закону 

«Технічний регламент на молоко й молочну продукцію». Цього року 

заборонено ввезення української картоплі, кукурудзи, овочевих та рибних 

консервів, яблук, м’яса, ковбаси й цукру. 

19 березня 2014 р. Росія пішла ще далі та повністю закрила кордон для 

будь-якої української продукції. 

У 2015 р. Російська Федерація заборонила ввозити на свою територію 

українську свинину у зв’язку з африканською чумою свиней, а із 1 січня 2016 р. – 

українську сільгосппродукцію та обмежила ввезення деяких продуктів. 

Також Росія почала пропуск українських вантажівок до Казахстану лише 

через територію Білорусі. 
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Навесні 2014 р. представники Уряду України заявили про можливість 

подання позову проти Російської Федерації до СОТ, а в січні 2016 р. СОТ 

оприлюднила серед членів організації заяву України про введення РФ 

незаконних і дискримінаційних обмежень. 

Для України процедура вирішення торгових суперечок є новим 

державно-правовим явищем, оскільки вона лише вісім років є членом СОТ і 

не набула досвіду захисту національних інтересів у Світовій організації 

торгівлі в разі порушення її державою-членом Угоди про сільське господарство 

та інших багатосторонніх угод СОТ. Доказом цого може слугувати 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» від 20 серпня 2014 р. 

№ 459 [297], згідно з якою вищевказане міністерство р. 4 п. 165 забезпечує 

захист прав й інтересів України в торговельно-економічній сфері з 

використанням механізму СОТ. 

Отже, за три роки (2012–2015 рр.) торгових обмежень із боку Росії 

Україна втратила 98 млрд дол. Про це йдеться в огляді торговельної політики 

країни, опублікованому на сайті Мінекономіки. Як випливає з документа, 

обсяги торгівлі з Росією, яка була найбільшим економічним партнером 

України, поступово скорочувалися – із 24,3 % від загального обсягу торгівлі 

у 2012 р. до 12,7 % у 2015 р. Утрати через «незаконні та дискримінаційні 

торговельні обмеження» склали 98 млрд дол., зазначено в огляді. Водночас 

частка українського експорту до Європи зросла з 22,3 % у 2012 р. до 34,1 % у 

2015 р. [183]. 

Україна за допомогою системи врегулювання суперечок у межах СОТ 

отримує можливість ефективно захищати національні торговельні інтереси. 

Однак, як зазначає Т. О. Пода, без знання особливостей, переваг, недоліків і 

проблем указаної системи повноцінно використовувати її потенціал буде 

неможливо [206]. Очевидно, що не менш важливим виступає аналіз і 

практичної сторони функціонування системи врегулювання суперечок у 

рамках СОТ, у тому числі за участі України. 

http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3615770-ukraina-poskarzhylasia-do-sot-na-torhivlui-z-rosiieui
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3615770-ukraina-poskarzhylasia-do-sot-na-torhivlui-z-rosiieui
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF/conv/find?text=%D1%CE%D2#n10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF/conv/find?text=%D1%CE%D2#n10
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У нашій державі на сьогодні введено в дію значну кількість нових 

законів, які сприяють гармонізації національного законодавства з нормами 

СОТ. Проте для того, щоб завершити законодавчий процес, Україні, потрібно 

зосередитися на остаточному впровадженні законодавчих реформ, особливо 

на нормах, які врегульовують суперечності між державами-членами СОТ, 

адже цьому питанню практично не приділяли належної уваги. 

Найбільш об’єктивна оцінка ефективності процедури врегулювання 

суперечок у СОТ визначається її затребуваністю. Статистика розгляду справ 

свідчить про те, що простежено стійке зростання кількості справ, які 

перебувають у тому чи іншому процесуальному стані в межах процедури 

врегулювання суперечок СОТ. 

За історію існування міжнародної торгівлі відбулися численні торговельні 

суперечки. Лише за 1995–2013 рр. СОТ розглянула 467 суперечок між її 

членами [60]. 

У цьому напрямі Урядом України зроблено певні кроки, зокрема Кабінет 

Міністрів України дозволив виділити кошти з Державного бюджету на 

забезпечення захисту інтересів України під час вирішення суперечок у межах 

Світової організації торгівлі. Про це свідчить Постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.10.2015 р. «Про внесення змін до Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього 

співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, 

інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних 

форумах, конференціях, виставках» [255]. 

Постановою передбачено, що бюджетні кошти спрямовуватимуться на 

участь України в заходах, пов’язаних з урегулюванням торговельних 

суперечок у рамках СОТ і міжнародних договорів України. 

Відповідно до документа, використання бюджетних коштів на 

здійснення видатків, пов’язаних із наданням послуг юридичними радниками, 

примирителями, фахівцями, експертами, арбітрами, у тому числі іноземними, 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248610840
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які мають знання, необхідні для здійснення заходів, пов’язаних із врегулюванням 

торговельних суперечок у межах СОТ та міжнародних договорів України [45]. 

Серед рішень у рамках процедури справ можна відзначити такі. 

Найперший вердикт винесено за скаргою Венесуели й Бразилії до 

Сполучених Штатів Америки про екологічні стандарти США для етильованого 

та звичайного бензину. Апеляційний орган і журі дійшли висновку про те, 

що США повинні змінити своє законодавство, яке дискримінує Венесуелу й 

Бразилію. Воно повинно відповідати прийнятим зобов’язанням у межах СОТ, 

що й виконано США [542]. 

У 1975 р. Європейське Економічне Співтовариство підписало 

міжнародний договір із 48 колишніми колоніями (переважно колоніями 

Франції й Британії), відповідно до якого зазначеним держав надавався режим 

безмитної торгівлі бананами на території Європейського Союзу. Указана 

угода стосувалася здебільшого Африканських країн і країн Карибського 

басейну. При цьому банани, вирощені в країнах Латинської Америки – 

насамперед в Еквадорі, Коста Ріці, Гватемалі, Панамі й інших, обкладались 

імпортним митом і квотувалися. Уводилися також і інші вимоги, наприклад 

імпорт бананів із цих країн ліцензувався. Після створення єдиного 

європейського ринку ситуація повністю збереглася, незважаючи на протести 

деяких членів Європейського Союзу, насамперед Німеччини, яка виступала 

за лібералізацію ринку бананів. Подібна ситуація не влаштовувала ні 

латинські країни, економіка яких значною мірою залежить від експорту 

бананів (Еквадор, Коста-Ріка, Гондурас), ні транснаціональні корпорації 

США, які прямо чи непрямо контролюють близько 60 % бананового експорту 

цих держав. 

Перші скарги США на неправомірні дії Європейського Союзу були 

подані ще в рамках ГАТТ. У 1993 р. ГАТТ визнало, що торгові режими 

окремих країн щодо імпорту бананів не відповідали нормам ГАТТ. У 1994 р. 

єдиний режим щодо імпорту бананів ЄС також визнано таким, що не 
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відповідає правилам ГАТТ. Відповідно до позову США, ЄС звинувачувався в 

порушенні режиму найбільшого сприяння, оскільки надавав деяким членам 

ГАТТ більш вигідний торговий режим.  

Через рік після створення СОТ, у 1996 р., п’ять країн (Гондурас, 

Гватемала, Еквадор, Мексика й США) подали скаргу проти ЄС. Гондурас, 

Гватемала та Еквадор (найбільші експортери бананів у світі) заявили про те, 

що дискримінаційні дії ЄС не дозволяють їм зайняти істотного положення на 

ринку. США, що лобіювали інтереси своїх транснаціональних корпорацій, 

таких, наприклад, як Chiquita Brands International, також бажали збільшити 

частку своєї присутності на ринку Європи. Як результат, органом із 

вирішення торговельних суперечок СОТ винесено рішення, відповідно до 

якого Європейському Союзу дозволено зберегти в дії угоду, що створювала 

преференції, але механізми видачі ліцензій на імпорт і механізми розподілу 

квот повинні бути змінені, оскільки їх визнано дискримінаційними. 

На підставі вказаного рішення в 1999 р. розпочалися реформи торгового 

режиму ЄС щодо імпорту бананів. Зокрема, ліквідовано вимоги надавати 

експортні сертифікати й спрощено систему ліцензування імпорту; змінено 

співвідношення в рамках загальної квоти для країн Латинської Америки. 

Однак Еквадор знову подав позов, звинувачуючи Європейський Союз у 

дискримінації власних виробників. У квітні 1999 р. СОТ визнала, що новий 

режим дійсно дискримінував виробників Еквадору та зобов’язала 

Європейський Союз протягом 15 місяців привести режим торгівлі бананами у 

відповідність із нормами й правилами СОТ. У 2000 р. Еквадор виграв у 

Європейського Союзу ще один позов: СОТ дозволила Еквадору ввести 

санкції проти ЄС на загальну суму 201 млн дол. США.  

Вищеописаний випадок урегулювання суперечок є безпрецедентним у 

практиці СОТ, оскільки країна, що розвивається, виграла позов у такого 

торгового й політичного гіганта, як Європейський Союз.  

Потрібно наголосити, що правове регулювання, яке діє в межах СОТ, 

ставить однією зі своїх основних цілей створення прозорої та передбачуваної 
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торгової системи, яка б стояла на заваді прийняттю необґрунтованих рішень 

окремими країн. Яскравим прикладом цього може слугувати суперечка між 

Урядом Росії та США щодо імпорту м’яса птиці.  

Так, у березні 2002 р. Урядом РФ уведено заборону на імпорт м’яса 

птиці зі США. У контексті цієї суперечки варто звернути увагу на те, що в 

межах СОТ споживача захищає від неякісних продуктів тваринного походження 

одна з угод, суміжних із ГАТТ, – Угода про санітарні та фітосанітарні заходи. 

Її особливість полягає в тому, що Уряд може ввести обмеження щодо 

доступу товару лише через підозру на небезпеку, яку може становити товар 

тваринного походження для споживача. Такі заходи мають превентивний 

характер (у цьому одна з основних відмінностей від технічних бар’єрів, що 

можуть уводитися лише на підставі вже прийнятих стандартів). Очевидно, 

що необґрунтоване застосування таких заходів може вкрай негативно 

позначитися на вільній і прозорій конкуренції. Потрібно зауважити, що Угода 

визнає правомірними лише ті заходи, які не є прихованими обмеженнями 

зовнішньої торгівлі. А тому заходи санітарного й фітосанітарного характеру 

повинні застосовуватися лише тією мірою, у якій це потрібно для захисту 

життя чи здоров’я людей, рослин або тварин. Їх використання повинно мати 

достатнє наукове обґрунтування.  

Так, у Росії для введення санкцій проти м’яса птиці зі США були правові 

підстави, однак при цьому порушено процесуальне право СОТ, оскільки 

преставниками Уряду та Мінсільгоспу РФ не лише не проведено консультацій із 

представниками американської сторони, але й відмовлено від проведення 

будь-яких переговорів до вступу санкцій у силу, тоді як Домовленість про 

правила й процедури вирішення суперечок СОТ зобов’язує сторони до 

проведення таких консультацій протягом 30 днів після того, як сторона, чиї 

інтереси ущемлено, офіційно запросила проведення консультацій [75]. 

Якщо звернутися до практики врегулювання суперечок СОТ, то 

потрібно наголосити, що Україною зроблено перші спроби для захисту своїх 

інтересів. За восьмирічний період перебування в СОТ Україна чотири рази 
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брала участь у спорах як позивач тричі – у якості відповідача й тринадцять – 

як третя сторона. Серед зазначеної кількості суперечок є такі, які безпосередньо 

стосуються аграрної сфери нашої держави. 

Так, 17 лютого 2011 р. Україна попросила консультацій із Молдовою 

щодо Закону «Про плату за забруднення навколишнього середовища», 

прийнятого молдавським законодавством 25 лютого 1998 р, згідно з яким на 

імпортовану продукцію накладаються два види зборів. Перший збір у розмірі 

0,5–5 % від митної вартості імпортованих товарів накладається на імпортну 

продукцію, використання якої забруднює довкілля. Другий збір – на пластик 

або «Тетра Пак» – пакети, які містять продукти (за винятком молочних) із 

мінімально визначеним рівнем від 0,8-3,0 у пакеті.  

Україна стверджувала, що аналогічні вітчизняні товари молдовських 

виробників не підпадають під перший вид збору, а упаковки молдовського 

виробництва для аналогічних товарів не підпадають під другий вид збору. 

Тож Україна наполягала, що Молдова порушує статті III: 1, III: 2 і III: 4 ГATT 

1994. У березні 2011 р. до консультацій у цій справі як третя сторона 

приєднався Європейський Союз. 

Якщо розглядати економічну вартість питання, то потрібно вказати, що 

обсяг українського експорту до Молдови у 2010 р. становив 1,38 % від усього 

національного експорту, а в наступні роки ця частка знизилася до 1,2 % у 

2011 р. та до1,1 % – у 2012 р. 

Потрібно зазначити, що сплата екологічного збору призвела до 

зниження обсягів продажу українських продуктів. За даними Держстату, у 

січні–листопаді 2010 р. експорт українського пива в Молдову скоротився з 

25,6 млн л до 16 млн л (у грошовому виразі на 32,6 % – із $ 9,2 млн до $ 6,2 млн), а 

соків – із 3,8 млн л до 2,5 млн л (на 34,8 % – із $ 2,3 млн до $ 1,5 млн). У 

цілому продаж українського пива в цій країні знизився на 37 % у 2009 р. і на 

45 % – у 2010 р. 

У наведеній вище суперечці 03.03.2011 р. уряд Молдови звернувся до 

України із зустрічним проханням про проведення консультацій, стверджуючи, 
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що її податкова система, зокрема система акцизних зборів, дискримінує 

імпортні дистильовані спирти. Молдова, серед іншого, стверджувала, що 

зміни від 2008 р., внесені до Закону №178 від 1996 р., суперечать статті III: 2 

GATT 1994 р. через застосування до вітчизняної продукцію ставки податку, 

яка є нижчою від тієї, що застосовується до деяких імпортованих спиртних 

напоїв із Молдови. Третьою стороною до цього спору приєднався Європейський 

Союз. 

У результаті проведених консультацій у межах СОТ сторони домовилися 

піти на взаємні поступки. Як результат, Україна зберегла різні ставки 

акцизного збору для коньяку й молдавського вина до 2018 р. (29 грн і 45,87 

грн за 1 л 100 % спирту), Молдова натомість не скасувала екологічний збір − 

у парламент внесено законопроект, який лише зменшує його розміри [448]. 

Потрібно зауважити, що претензії молдовської сторони не мають сенсу, 

оскільки внесені у 2008 р. зміни до цього Закону України «Про ставки 

акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» від 07.05.1996 р.           

№ 178 утратив чинність після прийняття Податкового кодексу України, який 

тепер регулює цю сферу. У цих спорах порушено принципи СОТ, а саме: 

принцип юридичної рівності та недопущення економічної дискримінації, а 

також принцип найбільшого сприяння. 

Туреччина стала першою країною-членом СОТ, яка застосувала до 

України торгові санкції. Так 12.07.2013 р. набрало чинності рішення, 

ухвалене урядом Туреччини 25.06.2013 р., запровадити додаткове мито в 

розмірі 23 % на імпорт з України волоських горіхів. У підсумку, мито на цей 

вид продукції склало 66,2 %. Ураховуючи, що мито на імпорт волоських 

горіхів з інших країн, із якими Україна конкурує на цьому ринку, залишилося 

на попередньому рівні, а мито на волоські горіхи з Боснії й Герцеговини 

встановлено на нульовому рівні, Україна ризикувала втратити ринок, 

сумарний розмір якого становить майже 150 млн дол. на рік. Потрібно 

зауважити, що за підсумками 2012 р. Україна стала другим за вартісним 

обсягом імпортером волоських горіхів на ринку Туреччини (поставки 
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волоських горіхів склали майже 27 млн дол. США). У своїй нотифікації, 

надісланій Секретаріату СОТ, Туреччина заявила, що запровадила додаткове 

мито на українські волоські горіхи з 12.07.2013 р. відповідно до статті 8.2 Угоди 

про гарантії у СОТ у якості відповіді на обмеження, що були запроваджені 

Україною на імпорт автомобілів. Стаття дозволяє вдатися до компенсаційних 

мит, якщо вимоги СОТ щодо проведення консультацій із зацікавленими 

сторонами щодо додаткових захисних заходів були порушені. За даними 

Bloomberg BNA, це – перший випадок застосування цієї статті в історії [502]. 

Санкції, застосовані Туреччиною за правилами СОТ, послугували 

прецедентом для інших країн, насамперед держав ЄС та Японії. Зазначимо, 

що Японія – найбільший світовий імпортер кукурудзи (імпорт у 2012 р. 

становив понад 5 млрд дол. США). Входження України на цей ринок стало 

одним із головних досягнень політики диверсифікації експорту у 2012 р. 

(якщо у 2011 р. експорт кукурудзи з України до Японії становив 30 млн дол. 

США, то за підсумками 2012 р. він зріс до 220 млн дол. США). Утрата цього 

ринку матиме суттєві негативні наслідки як безпосередньо для експортерів 

кукурудзи, так і для розширення географії експорту з України, адже ринок 

Японії може бути перспективним ринком збуту інших зернових з України. 

Потрібно пам’ятати, що під дії санкції можуть потрапити експортери руди й 

інших сировинних матеріалів [171]. 

Актуальною у сфері врегулювання суперечок у рамках СОТ є ситуація 

щодо запровадження Україною 09.04.2015 р. мораторію на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у необробленому вигляді на 10 років. Члени СОТ (Словаччина, 

Угорщина, Польща) регулярно ставлять питання щодо порушення як умови 

членства України в СОТ, так і положення Угоди про асоціацію з Європейського 

Союзу. 

Мораторій набув чинності з 01.11.2015 р., за винятком експорту сосни: 

для неї мораторій діятиме з 2017 р. Попри те, що українська деревообробна 

промисловість перебуває в кризовому становищі, позиція нашої країни 

виявилася надзвичайно вразливою. З одного боку, ураховуючи, що лісо- та 
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пиломатеріали є вичерпними природними ресурсами, які стали жертвою 

неконтрольованої вирубки, Україна мала право запровадити експортні 

обмеження на основі статті XX(g) ГАТТ. З іншого боку, застосування цієї 

статті також має свої особливості, що кристалізувалися в практиці 

врегулювання суперечок СОТ.  

Цілком логічно, що природні ресурси не можуть бути збережені, якщо їх 

експорт заборонено, а внутрішнє споживання не обмежено. Тим більше, що 

мораторій зовсім не розв’язав екологічної проблеми щодо вирубки лісу. 

Якщо перед стартом дії мораторію експорт збільшився в десятки разів (зараз 

схожу ситуацію спостерігають з експортом сосни), то й із початком його дії 

поставки лісу за кордон не зупинилися. Більше того, саме в останні місяці ця 

проблема стала настільки явною, що не помічати її вже неможливо – у 

мережі можна знайти фотографії залізничних потягів, навантажених деревиною 

(і не лише сосною), що прямують за кордон, а також вирубки лісу, масштаби 

якої є підставою того, щоб говорити про екологічне лихо [196]. 

Станом на сьогодні найгострішими торговельними розбіжностями в 

аграрній сфері вирізняються наші відносини з північним сусідом. Так, 

04.01.2016 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі заявило, що 

Росія повністю припинила транзит українських товарів через свою територію. 

Україна повідомила СОТ про те, що вживатиме заходи проти неправомірних 

дій Росії щодо імпорту з України. Про це сказано в повідомленні 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі. «Секретаріат СОТ поширив 

серед країн – членів СОТ заяву України від 06.01.2016 р. про застосування 

Російською Федерацією незаконних і дискримінаційних обмежень у торгівлі, 

уведених із 01.01.2016 р.», – сказано в ньому. Зазначалося, що після рішення 

України розпочати реалізацію поглибленої й усеосяжної Зони вільної 

торгівлі з Європейським Союзом із 01.01.2016 р. Росія ввела низку політично 

мотивованих заходів, які обмежують торгівлю. Зважаючи на вищезазначені 

дії РФ, Україна змушена була застосовувати у відповідь адекватні контрзаходи, 

допоки заходи Російської Федерації не будуть скасовані», – сказано в 

повідомленні з посиланнями на текст заяви. 
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У повідомленні зазначено: заборона Росією імпорту деяких видів 

сільськогосподарської продукції, сировини й продуктів харчування, що 

здійснюється з України, зупинка преференційного торговельного режиму за 

договором про вільну торгівлю Співдружності Незалежних Держав, а також 

обмеження транзиту українських товарів у Казахстан через територію Росії 

порушують норми міжнародного права, основні принципи й угоду СОТ, а 

також зобов’язання Росії в СОТ [477]. 

08–09.03.2016 р. відбулися Спеціальна сесія та регулярне засідання 

Комітету СОТ із питань сільського господарства, на якій члени СОТ 

обговорювали питання стосовно поточного стану та перспектив розвитку 

багатостороннього переговорного процесу щодо торгівлі сільськогосподарськими 

товарами. Також наголошено на необхідності забезпечення належної 

імплементації рішень 10-ї Міністерської конференції СОТ стосовно 

експортної конкуренції, які передбачають поступове скасування експортних 

субсидій згідно з ухваленим графіком. Щодо України, то 09.03.2016 р. 

порушено питання про обмеження з боку РФ міжнародного транзиту 

сільськогосподарських товарів із території України на територію Республіки 

Казахстан. Зокрема, у заяві України зазначено, що застосовані РФ заходи 

мають дискримінаційний характер щодо продукції українського походження 

та створюють зайві перешкоди в торгівлі, порушуючи при цьому принципи, 

на яких засновано СОТ, і зобов’язання, узяті РФ при приєднанні до цієї 

організації.  

Обмеження на експорт сільгоспродукції до Росії стосувалося низки 

українських підприємств та цілих секторів економіки. За оцінками, втрати 

українських виробників від заборонних заходів сягають від 1,4 до 4,5 % ВВП. 

Не всі з цих обмежень можуть бути розглянуті в межах процедури 

врегулювання суперечок СОТ, оскільки деякі випливають із функціонування 

Зони вільної торгівлі СНД [110]. 

На засіданні Комітету СОТ із питань сільського господарства 08-

09.03.2016 р. Україна долучилася до питання щодо програм експортної 
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підтримки Індії (запитання від США); субсидування Індією експорту цукру 

(запитання від Австралії); збільшення Японією підтримки виробників 

свинини (запитання від Європейського Союзу); внутрішньої підтримки й 

експортних субсидій Туреччини (запитання від Європейського Союзу) та 

продажу пшеничного борошна Туреччиною (запитання від США).  

Крім того, делегація України надала роз’яснення щодо запитання 

Австралії про причин нульового використання тарифної квоти на імпорт 

цукру й запитання Європейського Союзу щодо подачі окремої нотифікації 

ES:2 (щодо експортних субсидій) за 2015 р. із зазначенням обсягів експорту 

пшениці та пшеничного борошна [110]. 

Проблемою для України під час вирішення суперечок СОТ є питання 

кадрового забезпечення, підготовки фахівців-юристів, котрі спеціалізуюся на 

представництві інтересів країни в Органі з вирішення суперечок СОТ [501]. 

Складність системи вирішення суперечок разом із відсутністю власних 

фахівців у цій сфері змушує країни, що розвиваються, наймати іноземні 

юридичні фірми для того, щоб отримати позитивний ефект від позову до 

органу з вирішення суперечок СОТ. За даними експертів, збори адвокатських 

контор за представництво інтересів у СОТ обійдуться щонайменше в 400 тис. 

дол. США, а в більшості випадків – ще в більшу суму витрат [519]. 

Так, у справі Аргентини проти Чилі стосовно системи захисних заходів 

щодо деяких видів сільськогосподарської продукції Асоціація аргентинських 

виробників олії виплатила юридичній фірмі зі США 400 тис. дол. США лише 

за підготовку першого проекту вимог для початку консультацій, хоча ця 

невелика за обсягом юридична робота принесла менше користі, ніж 

очікувалося [514]. 

Досвід системи вирішення суперечок свідчить про те, що виплати 

юридичним фірмам можуть перевищувати 1 млн дол. США. Так, у справі 

Бразилії проти США стосовно субсидій виробникам бавовни в США 

Асоціація торговців бавовною Бразилії витратила на юридичні послуги понад 

2 млн дол. США [516]. 
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Транснаціональні компанії розвинутих країн, таких як США та 

Європейський Союз, виплачують за юридичні послуги під час розгляду справ 

в органі з вирішення суперечок СОТ значно більші гонорари.  

Зазначимо, що вартість юридичних послуг у системі вирішення 

суперечок СОТ постійно збільшується значною мірою через зростання 

складності процедур розв’язання суперечок у цій міжнародній організації. 

Судові процедури на міжнародному рівні включають різні форми разом із 

консультаціями «на відстані» зі спеціалізованими на відповідних питаннях 

юридичними компаніями, які проводять експертизи певних документів. Їхні 

послуги за консультування під час суперечок у СОТ або представництво 

інтересів у цій організації коштують у середньому від 300 до 600 дол. США 

за годину роботи юриста, а в більш складних справах – близько 1000 дол. 

США за год. Указані витрати стосуються розгляду справи в органі з 

вирішення суперечок у СОТ на першій стадії в той час, як на стадії розгляду 

справи в Апеляційному органі СОТ вартість часу роботи фахівців юридичної 

компанії ще вища. Розгляд питань в апеляційному органі СОТ вимагає 

досконалішої доказової бази, уключаючи, на відміну від першої стадії 

розгляду питання, ширше використання статистичних даних про торгівлю. 

Як наслідок, зростають загальні витрати на позов країни в СОТ [501]. 

Досвід системи вирішення суперечок СОТ демонструє, що багато 

держав, насамперед тих, що розвиваються, та найменш розвинених уникають 

використання наданої членством у СОТ можливості практичного втілення 

принципів вільної торгівлі поданням скарг на дії, які порушують такі 

принципи, саме через витрати на супроводження цих скарг. Розуміння того, 

що сумарні витрати на скаргу можуть дорівнювати, а іноді й перевищувати 

вигоди від задоволення скарги, з одного боку, змушує країни, що 

розвиваються, та найменш розвинені відмовлятися від подання скарг до 

органу з урегулювання суперечок СОТ, а з іншого – мотивують розвинені 

держави на дії, які суперечать принципам вільної торгівлі. Так, коли члени 

Конгресу США висловили стурбованість тим, що скарга Бразилії до СОТ 
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щодо субсидій, які США надають виробникам бавовни, може призвести до 

того, що інші країни подадуть низку скарг проти субсидій, які США надають 

своїм виробникам сільськогосподарської продукції, деякі аналітики 

зазначили, що США не варто розглядати такий сценарій подій. Ці аналітики 

дійшли висновку, що необхідні юридичні послуги із супроводження таких 

скарг являтимуть собою «суму, яка є недоступною для бідних країн, що 

найбільше потерпають від шкоди від дешевого субсидованого імпорту зі 

США» [516]. Значною мірою суттєві витрати для держав, що розвиваються, 

та найменш розвинених пов’язані з необхідністю звертатися до фахівців зі 

США і Європейського Союзу для супроводження своїх скарг. 

Такі витрати могли б бути меншими, якби ці країни мали власних 

фахівців у галузі вирішення суперечок в органі врегулювання суперечок 

СОТ. Мінімізація витрат на юридичне супроводження за допомогою 

підготовки фахівців з урегулювання суперечок СОТ сприяла б розширенню 

кола можливостей України в зазначеній системі, а отже, і до більш 

ефективного відстоювання своїх інтересів на міжнародній арені. 

Загалом перші вісім років після приєднання України до СОТ у контексті 

кадрового забезпечення членства виявили такі проблеми, як відсутність 

чіткого розуміння правової бази СОТ, що призводить до рішень і проектів 

нормативних актів, які або суперечать правилам СОТ, або підмінюють зміст 

правової бази СОТ (як-от низка законопроектів, у яких неправильно 

трактувалися вимоги СОТ, зокрема в проекті Закону про внесення змін до 

Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового 

імпорту» (щодо порядку порушення антидемпінгової процедури) № 2066 від 

22.02.2011 р. пропонувалося надати Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі України права бути ініціатором антидемпінгових розслідувань, хоча 

правила СОТ вимагають для цього особливих обставин) [317]; пасивність 

країни щодо вирішення конфліктних питань зовнішньої торгівлі, інших 

завдань щодо відстоювання інтересів України з використанням інститутів 

СОТ; пасивність у переговорних процесах у рамках СОТ, яка призводить до 
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того, що Україна фактично не бере участі в обговоренні основних питань, які 

стоять на порядку денному СОТ; брак комунікативної активності, що 

сприяла б формуванню позитивного іміджу країни в зовнішньоекономічних 

відносинах; відсутність зусиль щодо пошуку партнерів у межах СОТ, через 

що з моменту приєднання до СОТ Україна не проявляє великої активності в 

напрямі переговорів з іншими групами держав, чиї інтереси відповідають 

інтересам України. 

Викладене вище спонукає до думки, що для одержання максимально 

позитивного результату від інтеграції в міжнародну торговельну систему 

України потрібно зосередитися на просуванні національних економічних 

інтересів за допомогою конструктивного використання механізмів СОТ, які 

сприятимуть, насамперед, розширенню міжнародних ринків збуту для 

українських виробників. 

Погоджуючись із Н. Ничай, вважаємо, що задля ефективного 

обстоювання вітчизняних економічних інтересів уряду потрібно сфокусувати 

зусилля на кваліфікованому представництві українських експортерів і 

ґрунтовнішій роботі в органах СОТ. Це можна реалізувати активнішою 

участю в механізмі врегулювання суперечок із питань, що є вагомими для 

українських сільгоспвиробників, що, на нашу думку, дасть можливість 

уладнати найгостріші торговельні суперечки сьогодення [173]. 

У сфері врегулювання суперечок у межах СОТ, у тому числі й за участі 

України, постала проблема правового статусу приватних осіб і забезпечення 

їх доступу до механізму врегулювання суперечок СОТ. Водночас актуальними 

для України залишаються питання щодо участі у вирішенні торговельних 

суперечок безпосередньо суб’єктів аграрного бізнесу, які експортують, 

імпортують сільськогосподарську продукцію. Це пов’язано з тим, що на 

сьогодні сільгосптоваровиробники (експортери сільгосппродукції) не визнаються 

учасниками СОТ й у зв’язку з цим не можуть брати участі у вирішенні 

суперечок. Тому вважаємо за доцільне поставити питання стосовно участі 

сільгоспвиробників у процедурі вирішення суперечок СОТ у якості третіх 

осіб. 
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С. Чарновіц [512] та А. Алемано [506] розглядають розширення кола 

прав приватних осіб у механізмі врегулювання суперечок СОТ як позитивну 

та невідворотну тенденцію його розвитку.  

Дж. Дарлінг, зокрема, вказує на те, що приватні особи знайдуть шлях до 

процедури й ніщо не зможе їх зупинити. Безперечно, краще буде побудувати 

таку участь у спосіб, що є конструктивним та допоможе системі. 

В. В. Шумілов зазначає, що, незважаючи на відсутність розгляду суперечок 

приватних осіб держав-членів СОТ і суперечок між приватними особами й 

державами, у майбутньому така практика обов’язково з’явиться [499].  

Погоджуємось із позицією Т. Н. Срінівасана, що проблема правового 

статусу приватних осіб стосується всієї СОТ, оскільки вона є організацією, 

що заснована міжнародною угодою між урядами країн, які її складають, а 

також конституційних положень кожного члена щодо міжнародних угод, 

підписаних його урядом і відповідно ратифікованих органом: чи стають вони 

автоматично частиною внутрішнього законодавства або потребують набуття 

внутрішньодержавного статусу через створення певного законодавства, що 

містить цю угоду [534]. 

Характер відносин у рамках СОТ зумовлює той факт, що безпосередні 

неправомірні заходи обмежувального характеру, такі як митні бар’єри, 

тарифні обмеження, квоти, що застосовуватимуться державами в межах СОТ, 

значною мірою впливають на законні права й інтереси фізичних та юридичних 

осіб. Це передусім позначиться завданням шкоди роботі господарюючих 

суб’єктів, порушенням прав фізичних осіб на належну якість товарів і послуг, 

інших прав споживачів.  

В Україні, як і в інших державах-членах СОТ, у разi порушення правил 

мiжнародної торгової системи найбільше страждають інтереси саме 

приватних осіб, які безпосередньо зазнають найбільших утрат. З іншого боку, 

юридичнi (а тим паче фiзичнi особи) не мають права доступу до механізму 

врегулюваня суперечок СОТ. Натомість, тільки держава приймає рішення 

щодо необхідності використання процедури врегулювання суперечок. 
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Приватні особи, котрі хоча й відіграють роль імпортерів, експортерів і 

споживачів, проте зазнають найбільшого безпосереднього впливу від конкретних 

заходів, які застосовуються державами-членами, не мають доступу до 

процедури врегулювання суперечок СОТ [468]. 

Очевидно, що при відсутності de-jure доступу до механізму врегулювання 

суперечок, приватні юридичні та фізичні особи відіграють значну роль у 

врегулюванні суперечок між країнами-членами СОТ, а тому не можна 

стверджувати про відсутність можливостей захисту ними власних порушених 

прав, на що вказують приписи окремих багатостороннiх угод.  

Так, в Угодi з торгових аспектiв прав iнтелектуальної власностi (ТРIПС) 

ідеться про права й зобов’язання осiб, котрі походять iз держав-членiв СОТ, а 

Генеральна угода з торгiвлi послугами застосовується одночасно i до послуг, 

i до осiб, які їх надають [461]. 

Погоджуємось із думкою А. Алемано, який зауважує, що, незважаючи на 

пряму вказівку щодо відсутності в приватних осіб доступу до органів СОТ, 

механізм врегулювання суперечок СОТ містить процедуру так званого 

«опосередкованого доступу» до вирішення суперечок, оскільки саме за 

допомогою сприяння певної галузі промисловості чи юридичної особи 

ініціюється більшість справ урядами країн [506]. 

Дж. Дарлінг відзначає, що приватні особи на сьогодні посилено 

використовують СОТ як інструмент для реалізації власних інтересів та, 

зокрема, вказує, що «…американські компанії перебувають на перших 

позиціях спроб капіталізувати за допомогою нової системи врегулювання 

суперечок СОТ» [511]. Більше того, на сучасному етапі розвитку міжнародних 

економічних зв’язків компанії й промислові об’єднання не лише лобіюють 

питання передання суперечки до СОТ, а й також часто виконують важливу 

закулісну роль щодо планування правової стратегії під час процедури 

врегулювання суперечок.  

А. О. Гаркуша в дослідженні правових аспектів забезпечення доступу 

приватних осіб до механізму врегулювання суперечок СОТ робить 
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справедливий висновок про те, що ініціювання вирішення суперечки, навіть 

якщо він стосується виключно приватних інтересів й осіб, потребує 

урядового рішення, натомість урядові та неурядові міжнародні організації 

позбавлені права звертатися до механізму врегулювання суперечок СОТ [50]. 

Незважаючи на важливість стадії ініціювання у всьому механізмі 

вирішення суперечок, лише декілька держав мають офіційні правила, які 

регламентують подачу юридичними й фізичними особами, представниками 

галузей промисловості, до урядових органів звернення з вимогою розгляду 

питання щодо ініціювання процедури врегулювання суперечок. Найбільш 

відомий національний механізм ініціювання процедури врегулювання 

суперечок міститься в Розділі 301 Торговельного акта Сполучених штатів 

Америки від 1974 р. [537]. 

ЄС закріпив подібну процедуру так званим Новим інструментом 

комерційної політики (NCPI) 1984 [526], який пізніше змінено Правилами 

торговельних бар’єрів (TBR) 1994 [527]. 

Незначна поширеність серед країн-членів СОТ національних механізмів 

ініціювання міжнародних процедур вирішення суперечок значною мірою 

сприяє залежності питання щодо порушення процедури їх врегулювання від 

рішення уповноважених органів влади. Утім «опосередкована участь» 

приватних осіб в ініціюванні процедури врегулювання суперечок СОТ є 

цілком можливою та фактично існує навіть за відсутності встановленого 

внутрішньодержавного механізму.  

Документи СОТ переважно орієнтовані на покладання прав й обов’язків 

на держави, але вони сформульовані так, що опосередковано надають права 

фізичним і юридичним особам держав СОТ та містять численні вимоги щодо 

надання приватним особам доступу до засобів захисту індивідуальних прав. 

Отже, особливість системи вирішення суперечок у ГАТТ/СОТ полягає в 

можливості приватних осіб фактично ініціювати процедури вирішення 

суперечок із приводу порушення їхніх прав. Приватні особи, відповідно до 

їхнього національного законодавства (такого, наприклад, як Регламент щодо 
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торговельних бар’єрів Європейського Союзу [537], уповноважені вимагати 

від урядів оскаржити незаконні чи безпідставні заходи іноземних держав-

членів СОТ щодо торгівлі. Отже, приватні особи мають опосередкований 

допуск до засобів вирішення суперечок СОТ відповідно до національного 

законодавства багатьох членів СОТ.  

Підтримуючи думку В. О. Гаркуші, стверджуємо, що держави-члени 

СОТ повинні бути зацікавлені в напрацюванні та вдосконаленні 

внутрішньодержавних механізмів і процедур, що регулюватимуть подання 

приватними особами до державних органів відповідної інформації про 

наявність потенційних суперечок міждержавного економічного характеру й 

потенційних порушень охоплених угод у межах СОТ і відповідно створені 

системи ефективного моніторингу в цій сфері. Таке рішення, з одного боку, 

не обмежуватиме інтереси й права приватних осіб, що потенційно 

зазнаватимуть утисків від заходів, які можуть застосовуватися державами-

членами СОТ, з іншого – дозволятиме країні не випускати керівництво 

власною зовнішньою політикою з-під контролю й надаватиме широкі 

можливості для її планування та прогнозування [52]. 

Для України, вирішення питання участі приватних осіб можливе шляхом 

створення комплексної процедури та правил подання приватними 

(фізичними і юридичними особами) заяв на предмет доцільності ініціювання 

нашою країною суперечок у рамках СОТ. Комплексний підхід забезпечуватиметься 

поетапними кроками реалізації участі приватних осіб у врегулюванні 

суперечок СОТ, розробленні проекту потенційної скарги, оцінки рівня шкоди 

для держави, установленні доцільності ініціювання суперечки крізь призму 

економічних і політичних наслідків для держави [206]. 

Отже, проаналізовані вище невелика кількість справ та незначний досвід 

урегулювання торговельних суперечок, особливо в ролі позивача зовсім не 

свідчить про небажання Української держави захищати власні інтереси за 

допомогою механізмів СОТ. Вважаємо, що з моменту вступу України в СОТ 

і до сьогодні ефективному захисту національних торговельних інтересів 
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держави в СОТ перешкоджали два основні фактори: відсутність в Україні 

внутрішнього правового регулювання, спрямованого на імплементацію 

Домовленості СОТ про правила та процедури врегулювання суперечок, 

відсутність жодного нормативно-правового акта, який би встановив процедуру 

ухвалення рішення про ініціювання справи в СОТ, необхідність погодження 

такого рішення на рівні органів державної влади, можливість збору доказів і 

забезпечення конфіденційності в рамках справи та відсутність правових 

підстав у Мінекономрозвитку залучати юридичних радників й експертів до 

захисту прав та інтересів України в СОТ. Вказані фактори – головна причина 

того, чому Україна досі активно не реагує на порушення її прав іншими 

державами-членами СОТ, у тому числі РФ. 

До позитивних моментів щодо участі України у врегулюванні суперечок 

у межах СОТ можна віднести створення окремого структурного підрозділу в 

Мінекономрозвитку, відповідального за врегулювання суперечок у СОТ, 

який покликаний захищати торгові інтереси України в рамках діючих 

суперечок. Зокрема, Мінекономрозвитку України затвердило Наказ від 

28.01.2016 р. N 119 «Про затвердження Положення про департамент доступу 

до ринків та взаємодії з СОТ» [298], згідно з яким головною метою діяльності 

зазначеного департаменту є забезпечення співробітництва із СОТ, іншими 

міжнародними економічними організаціями й угрупованнями, координація 

проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення 

угод про вільну торгівлю (крім ЄС і СНД), участь у розробленні пропозицій 

та вдосконалення прийнятих рішень щодо формування й реалізації єдиної 

державної зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики з питань 

упровадження інструментів сприяння розвитку експорту й проведення в 

установленому порядку реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської 

діяльності. 

Безперечно, значним крок до врегулювання та створення прозорої й 

ефективної практики захисту прав та інтересів України в СОТ став затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06. 2016 р. № 346 «Порядок 
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забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній 

сфері в рамках Світової організації торгівлі» [219]. 

Ухвалена постанова визначила Мінекономрозвитку відповідальним за 

забезпечення захисту прав й інтересів України в торговельно-економічній 

сфері. Так, відповідно п. 3, п. 4. Порядку – забезпечення захисту прав та 

інтересів України в торговельно-економічній сфері – у межах СОТ здійснюється 

Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань. Мінекономрозвитку 

вживає заходів для задовільного врегулювання питань на користь України, 

зокрема відповідно до процедур добрих послуг, примирення й посередництва, 

передбачених Домовленістю, для прийняття рішення, яке є взаємоприйнятним 

для сторін суперечки. 

У вказаній Постанові законодавець прямо передбачив право українських 

заінтересованих органів та організацій (до яких належать як органи державної 

влади, так і підприємства, установи та організації, незалежно від форми 

власності, а також їх представники) звертатися до Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України у випадку застосування іншою державою-

членом СОТ заходів, що порушують систему угод СОТ поданням до Міністерства 

відповідповідного повідомлення із викладенням обставин виявлених 

торгових обмежень. Якщо Міністерство вважає, що дійсно відбувається порушення 

угод СОТ, приймається рішення про створення міжвідомчої робочої групи, у 

якій можуть брати участь представники українських компаній, чиї інтереси 

порушені, яка безпосередньою працюватиме над ініціюванням і супроводженням 

суперечки. 

Таким чином прийнятий Порядок забезпечення захисту прав та інтересів 

України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації 

торгівлі надав роль зацікавленому бізнесу, який має повідомляти про 

порушення норм СОТ із боку інших держав-членів і може претендувати на 

входження до складу Міжвідомчої робочої групи. 

Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є сприяння забезпеченню 

координації дій заінтересованих органів та організацій з питань, пов’язаних 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_019
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із забезпеченням захисту прав й інтересів України в торговельно-економічній 

сфері в рамках СОТ; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення 

питань, пов’язаних із забезпеченням захисту прав й інтересів України в 

торговельно-економічній сфері в межах СОТ; участь у підготовці документів 

та матеріалів, передбачених Домовленістю; участь у складі делегації для 

здійснення представництва України під час проведення консультацій і/або 

врегулювання суперечки між членами СОТ; участь у здійсненні заходів, 

пов’язаних із залученням для проведення консультацій та/або врегулювання 

суперечки між членами СОТ юридичних радників, незалежних експертів й 

економічних радників, у тому числі іноземних; виконання інших завдань, 

пов’язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України в торговельно-

економічній сфері в рамках СОТ. 

Для забезпечення захисту прав й інтересів України в торговельно-

економічній сфері в межах СОТ на Мінекономрозвитку вказаним нормативно-

правовим актом покладено такі функції та повноваження: взаємодію з МЗС, 

міжнародними міжурядовими організаціями й закордонними юрисдикційними 

органами; координацію діяльності заінтересованих органів та організацій у 

частині забезпечення захисту прав й інтересів України; аналіз інформації, 

обґрунтувань, матеріалів і доказів, отриманих від заінтересованих органів та 

організацій, закордонних дипломатичних установ України, а також зібраних 

Міністерством; визначення заінтересованих органів й організацій для участі 

в проведенні консультацій та врегулюванні суперечок між членами СОТ і 

залученні представників таких органів та організацій (за погодженням із 

їхніми керівниками) для подання у визначений строк відповідної інформації, 

матеріалів, висновків і пояснень, необхідних для забезпечення захисту прав 

та інтересів України; інформування з наданням відповідних рекомендацій і 

пропозицій Кабінету Міністрів України, заінтересовані органи та організації 

щодо вжиття Україною заходів, стосовно яких існує ймовірність надсилання 

членами СОТ вимоги про проведення консультацій і/або врегулювання 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_019
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суперечки між членами СОТ, ужиття членом СОТ заходів, стосовно яких 

Україною може бути надіслано вимогу про проведення консультацій та/або 

врегулювання суперечки між членами СОТ; забезпечення з урахуванням 

рекомендацій і пропозицій міжвідомчої робочої групи залучення для 

проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ 

юридичних радників, незалежних експертів й економічних радників, у тому 

числі іноземних; забезпечення підготовки документів, передбачених 

Домовленістю, для їх подання в установленому порядку до СОТ; здійснення 

представництва України під час проведення консультацій та/або врегулювання 

суперечки між членами СОТ; інформування Кабінету Міністрів України, 

заінтересованих органів й організацій про хід проведення консультацій 

та/або врегулювання суперечки між членами СОТ; участь у проведенні 

консультацій і/або врегулюванні суперечки між членами СОТ як третя 

сторона в разі наявності суттєвого інтересу в справах між членами СОТ; 

проведення моніторингу стану вжиття торговельних заходів членами СОТ 

для виявлення інформації про вжиття заходів, що не відповідають 

положенням будь-якої з угод СОТ. 

Окрім того, на державні органи й закордонні дипломатичні установи 

України покладено обов’язок моніторингу торгових обмежень, що застосовуються 

членами СОТ стосовно України. У випадку виявлення відповідних порушень 

про них має бути повідомлено Міністерство протягом п’яти робочих днів для 

подальшого ініціювання відповідних процедур для усунення порушень. 

Затверджений Порядок забезпечення захисту прав та інтересів України в 

торговельно-економічній сфері в межах Світової Організації Торгівлі також 

надає можливість Мінекономрозвитку в подальшому планувати в державному 

бюджеті кошти для державної закупівлі юридичних послуг міжнародних 

компаній для захисту інтересів держави, що сприятиме активній участі 

України в ролі позивача та ефективному захисту нею своїх торговельних 

інтересів у рамках СОТ. 
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Висновки до розділу 4 

 

На основі проведеного науково-теоретичного аналізу системи врегулювання 

суперечок СОТ та наявної практики їх вирішення в СОТ державами-членами 

цієї міжнародної організації, у тому числі й Україною, зроблено такі 

висновки. 

Для України процедура врегулювання торгових суперечок – нове 

державно-правове явище, оскільки наша країна лише вісім років є членом 

СОТ і не набула досвіду захисту національних інтересів у Світовій 

організації торгівлі в разі порушення державою-членом СОТ Угоди про 

сільське господарство та інших багатосторонніх угод СОТ. Врегулювання 

суперечок – одна з основних функцій СОТ, покликана забезпечити вирішення 

наявних суперечок і тих, які можуть виникнути між членами щодо виконання 

ними положень угод СОТ.  

Система врегулювання суперечок СОТ пройшла складний шлях 

еволюції двох протилежних підходів: від суто дипломатичного врегулювання 

в післявоєнний час через певний симбіоз дипломатичного та юридичного в 

1970-1980-ті рр. до юридичного підходу з елементами дипломатичних 

процедур на сучасному етапі.  

Реалізація міжнародно-правового механізму врегулювання суперечок у 

межах СОТ пов’язана зі створенням та забезпеченням діяльності спеціального 

органу СОТ – Органу врегулювання суперечок який у тісній взаємодії з 

іншими організаційно-структурними елементами вирішує суперечки на основі 

Угоди про СОТ і Додатків до неї.  

Нормативно-правовою базою врегулювання суперечок, які виникають 

між державами-членами СОТ, є Домовленість про правила і процедури 

врегулювання суперечок СОТ, якою встановлено порядок реалізації права на 

звернення до механізму вирішення суперечок і безпосередню процедуру 

врегулювання торговельних суперечок. 
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Стосовно аграрного права поняття «торгові суперечки СОТ» можна 

визначити як розбіжності, які виникають між членами СОТ у зв’язку з 

порушенням або недодержанням принципів, норм і вимог Угод СОТ та взятих 

зобов’язань щодо доступу сільськогосподарських товарів на ринки держав-

членів СОТ, здійснення експортно-імпортних операцій із сільськогосподарськими 

товарами, надання внутрішньодержавної допомоги сільському господарству, 

застосування заходів санітарного, фітосанітарного контролю до безпечності 

та якості сільськогосподарської продукції, її проходження через митні 

процедури й державний контроль.  

На основі дослідження огляду як винесених рішень, так і поданих скарг 

у межах процедури врегулювання суперечок СОТ визначено коло фактичних 

підстав для суперечок: невиправдані заходи стосовно вимог до якості товарів, 

що імпортуються; завищення податкових або акцизних зборів на імпортну 

продукцію, порівняно з аналогічною вітчизняною; уведення кількісних обмежень 

на імпорт; перевищення ступеня можливого субсидування й розміри 

встановлення відповідного компенсаційного мита; необґрунтовані захисні 

заходи для імпорту; пільгові поштові збори для національної продукції, 

порівняно з іноземною; введення заборон увезення продукції тваринництва, 

виробленої з використанням гормональних препаратів; створення патентних 

перешкод для ввезення іноземних товарів; карантинні обмеження імпорту; 

правомірність антидемпінгових процедур і т. ін.  

На основі проведеного аналізу правових підстав, умов та порядку розгляду 

торгових суперечок як способу захисту прав й інтересів сільськогосподарських 

товаровиробників підстави розгляду суперечок можна визначити як юридичні 

факти, які включають антиконкурентні дії або бездіяльність держави, 

спрямовані на порушення принципу лібералізації торгівлі й надання переваги 

національним товаровиробникам. При цьому такі дії порушують Угоду про 

створення СОТ, які, на думку держави-члена СОТ, заподіюють шкоду 

економічним та іншим інтересам цієї країни. 

Проведений аналіз практики врегулювання суперечок СОТ за участі 

України свідчить, що за восьмирічний період перебування в СОТ Україна 
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чотири рази брала участь у суперечках як позивач, тричі – у якості 

відповідача й тринадцять – як третя сторона. 

Перспективні напрями реформування системи врегулювання суперечок 

СОТ на сучасному етапі – розширення кола прав приватних осіб. Для України 

актуальним залишається питання щодо участі у вирішенні торговельних 

суперечок безпосередньо суб’єктів аграрного бізнесу, які експортують, імпортують 

сільськогосподарську продукцію. На сучасному етапі сільгосптоваровиробники 

(експортери сільгосппродукції) не визнаються учасниками СОТ й у зв’язку з 

цим не можуть брати участі у врегулюванні суперечок. Вирішення цього 

питання запропоновано за допомогою створення комплексної процедури й 

правил подання приватними (фізичними та юридичними) особами заяв на 

предмет доцільності ініціювання Україною суперечок у рамках СОТ. 

Комплексний підхід забезпечуватиметься поетапними кроками реалізації 

участі приватних осіб у врегулюванні суперечок СОТ, розробленні проекту 

потенційної скарги, оцінки рівня шкоди для держави, установленні доцільності 

ініціювання суперечки крізь призму економічних і політичних наслідків для 

держави.  
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження методологічних, теоретичних і практичних 

правових проблем реалізації Угоди про сільське господарство СОТ в Україні 

свідчить, що вступ нашої держави до СОТ як одна з умов підписання Угоди 

про асоціацію України з Європейським Союзом та участь вітчизняних 

товаровиробників у торгівлі сільськогосподарськими товарами в межах 

Закону внутрішньої торгівлі з країнами-членами Європейського Співтовариства 

не може не впливати на світоглядні позиції в науці й суспільстві щодо 

позитивних і негативних наслідків набуття членства в цій міжнародній 

організації, які були предметом наукових дискусій представників політичної, 

економічної, аграрної, правової наук як до, так і після вступу України до СОТ.  

Як засвідчив проведений у квітні 2016 р. в рамках СОТ перший огляд 

торговельної політики Української держави як члена СОТ, у 1993 і у 2008 рр. 

вона обрала правильний вектор свого економічного, соціального й державно-

правового розвитку. На основі аналізу наявних наукових, інформаційних, 

статистичних та інших джерел можна стверджувати, що з моменту вступу 

України в СОТ розпочинається нова історична епоха економічного, соціального 

розвитку на методологічних засадах функціонування ринкової економіки, 

розбудови держави й права, здійснення прав і свобод відповідно до міжнародно-

правових принципів, норм, стандартів забезпечення сталого розвитку суспільства. 

Тому членство України в СОТ зобов’язує органи державної влади 

гармонізувати національне аграрне законодавство до норм, правил, імперативів, 

закріплених в Угоді про заснування СОТ та інших багатосторонніх угодах 

цієї міжнародної організації, а також виконувати взяті зобов’язання на нових 

концептуальних засадах, які визнаються державами-членами СОТ, закріплені 

в багатосторонніх угодах і спрямовані на реформування світового сільського 

господарства та торгівлю сільськогосподарськими товарами створенням 

інституційно-правових й інших умов для оптимальної взаємодії протекціонізму 

та лібералізму в забезпеченні доступу до внутрішніх і зовнішніх аграрних 
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ринків, внутрішньої підтримки вітчизняного виробника первинної 

сільськогосподарської продукції й торгівлі сільськогосподарськими товарами, 

соціального розвитку села, продовольчої безпеки, оптимізації структури 

сільськогосподарських угідь, створення сприятливих умов для зайнятості, 

збереження довкілля. 

З огляду на об’єктивні та суб’єктивні передумови вступу України до 

СОТ і взяті нею обов’язки й зобов’язання щодо реалізації Угоди про сільське 

господарство, можна визначити деякі тенденції у формуванні аграрного 

законодавства до й після вступу в СОТ. 

Перша тенденція охоплює період із 1994 до травння 2008 р. Суть її 

зводиться до того, що система аграрного законодавства будувалася на 

утверджених стереотипах у суспільній свідомості щодо протекціонізму 

власного виробництва й недопущення імпортних сільськогосподарських 

товарів на внутрішній ринок, бюджетної підтримки виробництва 

сільськогосподарської продукції, державного регулювання цін на ринку 

сільськогосподарської продукції та товарів, збереження державних 

сільськогосподарських підприємств, державної підтримки за рахунок 

бюджету особистих підсобних і селянських господарств тощо. 

Друга тенденція проявляється в тому, що, за наслідками засідань робочої 

групи, перед українською делегацією ставилися завдання, аби Україна 

зобов’язувалася проводити трансформацію, а в деяких випадках – і гармонізацію 

за допомогою імплементації норм чинного законодавства відповідно до норм 

і вимог Угоди про сільське господарство та інших багатосторонніх Угод або 

ще до вступу в СОТ брала на себе зобов’язання розробити й прийняти нові 

закони для врегулювання аграрних відносин на ринкових засадах. 

Після набуття Україною членства в СОТ упродовж 2008-2010 рр. 

активізувалася робота органів державної влади щодо гармонізації аграрного 

законодавства до норм і вимог Угоди про сільське господарство й інших 

багатосторонніх Угод СОТ. Прийняті та узгоджені з Угодою про сільське 

господарство СОТ закони й підзаконні акти з питань регулювання торгівлі 
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сільськогосподарськими товарами, а також аграрних відносин підтверджують 

той факт, що гармонізація аграрного законодавства – один із ключових 

напрямів його трансформації відповідно до нових економічних, соціальних, 

екологічних та інших умов життєдіяльності суспільства.  

Водночас сьогодні ще рано стверджувати, що українське аграрне 

законодавство повністю приведено у відповідність до вимог і правил СОТ, 

оскільки процес трансформації аграрного законодавства продовжується у 

зв’язку з узятими Україною-членом СОТ зобов’язаннями на наступні роки, а 

також з огляду на підписані Угоду про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом від 16.09.2014 р. й Угоду про поглиблену та всеосяжну зону вільної 

торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом від 27.06. 2014 р. 

Науково-теоретичний аналіз юридичної природи Угоди про сільське 

господарство та поєднаних із нею інших багатосторонніх угод свідчать, що 

за походженням ця Угода є нормативно-правовим документом, який 

складено й оформлено під час заснування міжнародної організації – СОТ – 

державами, які стали членами цього об’єднання та домовилися закласти 

основу для початку реформування торгівлі в галузі сільського господарства з 

метою створення справедливої та ринково-орієнтованої системи торгівлі й 

вирішення узгоджень між державами, виконання завдань як у сфері 

міжнародної торгівлі, так і в неторговій сфері (щодо продовольчої безпеки, 

збереження навколишнього середовища, зайнятості, соціального розвитку тощо). 

За своїм змістом, структурою, юридичною силою, функціональним 

призначенням Угода про сільське господарство СОТ відзначається подвійним 

правовим статусом у системі українського аграрного законодавства, а саме: 

як міжнародно-правова угода, як частина національного законодавства, яка 

підлягає застосуванню нарівні з іншими законами та нормативними актами, а 

в разі виникнення колізії з національними законами має пріоритет над 

останнім у застосуванні. Тому розширення сфери дії цієї Угоди на 

внутрішньодержавні аграрні відносини безпосередньо впливає на систему, 

структуру й зміст аграрного законодавства, його кількісні та якісні 
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характеристики, а також на усталені в теорії аграрного права концептуальні 

підходи до систематизації аграрного законодавства, його адаптації до 

законодавства ЄС. У цьому зв’язку очевидно, що здійснювана в Україні 

гармонізація аграрного законодавства з вимогами СОТ, а також його адаптація до 

законодавства ЄС повинні бути спрямовані на уніфікацію правового 

регулювання суспільних відносин у сфері доступу до ринку, внутрішньодержавної 

підтримки, експортної конкуренції, застосування санітарних і фітосанітарних 

заходів, забезпечення продовольчої безпеки, охорони навколишнього 

середовища й тому можуть бути покладені в основу систематизації аграрного 

законодавства за допомогою його інкорпорації з наступною кодифікацією. 

У сучасній теорії аграрного права питання щодо поняття, суб’єктів, 

форм, способів, інституційно-функціонального забезпечення реалізації Угоди 

про сільське господарство СОТ у механізмі правового регулювання аграрних 

відносин не стали предметом комплексного наукового пошуку. Водночас норми 

чинного аграрного законодавства часто-густо залишаються не узгодженими з 

вимогами Угоди про сільське господарство й іншими угодами СОТ, не 

застосовуються органами державної влади до регулювання аграрних відносин, 

до захисту національних інтересів у суперечках з іншими членами СОТ щодо 

доступу сільськогосподарських товарів на ринки інших учасників СОТ, а також 

врегулювання виробничих аграрних відносин, соціального розвитку села, 

захисту суб’єктивних прав сільськогосподарських товаровиробників у судах тощо. 

У теоретичному плані приведення норм національного законодавства у 

відповідність із ратифікованими міжнародно-правовими угодами в галузевих 

правових доктринах, уключаючи й аграрне право, ученими пропонується 

розглядати крізь призму таких форм реалізації міжнародно-правових 

договорів у системі українського законодавства, як імплементація, адаптація, 

гармонізація, рецепція, оптимізація, уніфікація, конвергенція, трансформація, 

інкорпорація, систематизація тощо. Причому родовим поняттям серед 

названих форм реалізації міжнародних договорів більшість науковців визнають 

гармонізацію. 
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Водночас науковий аналіз норм Угоди про сільське господарство 

свідчить, що за наявності в цьому міжнародно-правовому документі різних за 

структурою, змістом, техніко-юридичною побудовою, викладом змісту й 

іншими особливостями норм, які регулюють правила поведінки членів СОТ 

та інших суб’єктів аграрних правовідносин, реалізація правових норм цієї й 

інших угод СОТ не може обмежуватися лише гармонізацією як основною 

формою втілення в життя таких норм у механізмі правового регулювання 

аграрних відносин.  

Дотримання та виконання міжнародних договорів – форми реалізації 

норм цих документів у відносинах з іншими учасниками таких угод. 

Водночас визнання міжнародних угод частиною національного законодавства 

означає, що в межах території України ті з них, які ратифіковані законом, 

реалізуються так само, як і інші закони в тій чи іншій сфері суспільних 

відносин, якщо інше не передбачено цими угодами або законами України. 

У теоретичному плані застосування норм таких міжнародних угод у 

системі аграрного законодавства України можна розглядати крізь призму 

організаційно-правової діяльності уповноважених органів державної влади, 

спрямованої на забезпечення дотримання й виконання міжнародних договорів за 

допомогою імплементації міжнародно-правових норм у систему, структуру, 

зміст національного законодавства з обов’язковим додержанням конституційних 

імперативів щодо верховенства права, законності, соціальної справедливості 

та інших основоположних засад правового регулювання суспільних відносин. 

За своїм функціональним призначенням імплементація передбачає 

наповнення системи, структури й змісту національного законодавства 

нормами міжнародної угоди для забезпечення оптимальної взаємодії та 

співвідношення норм цих угод із конституційними засадами, а також іншими 

законодавчими актами, аби запобігти появі таких негативних явищ, як колізії, 

прогалини й інші юридичні дефекти в правовому регулюванні аграрних 

відносин. Це означає, що коли вживається термін «імплементація», то 

йдеться про забезпечення взаємодії та співвідношення норм міжнародних 
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договорів із Конституцією України й іншими законами та підзаконними 

актами щодо регулювання суспільних відносин у тій чи іншій сфері. 

Кінцевою метою імплементації міжнародних договорів у систему аграрного 

законодавства повинно бути створення інституційних, правових, процесуальних 

та інших умов для забезпечення поступового переходу від диференційованого 

аграрного законодавства до його уніфікації в системно-структурному й 

змістовому значеннях. 

Із правового погляду уніфікацію трактують розглядати як процес 

створення системи єдиних норм права за допомогою приведення їх у 

відповідність між собою з метою усунення розбіжностей між ними, забезпечення 

стабільності в механізмі правового регулювання подібних чи близьких 

суспільних відносин. Уніфікація аграрного законодавства – одна із важливих 

ознак, яка розкриває його особливості в системі національного законодавства 

України. 

Аналіз змісту угод про сільське господарство СОТ свідчить, що створені 

відповідно до Угоди про заснування СОТ інституції наділені функціями й 

повноваженнями з розгляду питань, які безпосередньо стосуються імплементації 

нормативних вимог СОТ і взятих Україною зобов’язань у систему аграрного 

та іншого законодавства. Водночас на національному рівні вирішувати 

питання про обрання того чи іншого способу імплементації міжнародних 

договорів у національне законодавство повинні органи державної влади, які, 

за Конституцією України, Законом України «Про міжнародні договори», 

наділені функціями й повноваженнями забезпечувати втілення в життя норм і 

принципів таких міжнародних угод як частини національного законодавства 

України. 

В умовах участі України в СОТ та її інтеграції в Європейський простір 

держава повинна спрямувати організаційно-правові заходи на активізацію 

взаємодії органів державної влади й місцевого самоврядування та приватного 

сектору саме в аграрній сфері. У межах виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, орієнтації на європейські цінності у створенні нової системи 
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управління аграрним і сільським розвитком вітчизняна аграрна політика 

повинна переорієнтуватися на стратегічні суспільні цілі з чітко визначеними 

пріоритетами. Здійснювана в Україні гармонізація аграрного законодавства з 

вимогами СОТ, а також його адаптація до законодавства Європейського 

Союзу спрямовані на уніфікацію правового регулювання суспільних відносин у 

сфері доступу до ринку, внутрішньодержавної підтримки, експортної 

конкуренції, застосування санітарних і фітосанітарних заходів, забезпечення 

продовольчої безпеки, охорони навколишнього середовища й тому можуть 

бути покладені в основу систематизації аграрного законодавства за допомогою 

його інкорпорації з наступною кодифікацією. 

Відповідно до Конституції України та інших законів, органи державної 

влади повинні забезпечувати реалізацію Угоди про сільське господарство 

СОТ й інших багатосторонніх угод СОТ як частини національного законодавства, 

а також виконання взятих Україною зобов’язань щодо гармонізації аграрного 

законодавства до норм і правил СОТ. При цьому організаційно-правова 

діяльність органів державної влади повинна бути спрямована на забезпечення 

реалізації Угоди про сільське господарство СОТ й інших багатосторонніх 

угод за допомогою додержання, виконання та застосування нормативних 

принципів, правил, вимог цієї міжнародної угоди як частини національного 

аграрного законодавства й одного з джерел аграрного права України. 

Водночас виконання заходів із гармонізації та імплементації норм про сільське 

господарство СОТ зумовлює необхідність узгодження дій між різними 

органами державної влади, які б запобігали дублюванню функцій і повноважень 

різних органів та були спрямовані на забезпечення інтересів України в СОТ. 

У цьому зв’язку вважаємо за доцільне, замість департаменту Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України з питань взаємодії із СОТ, 

створити самостійну державну агенцію як центральний орган виконавчої 

влади, який би забезпечував співробітництво із СОТ, гармонізацію 

національного законодавства, захист законних прав й інтересів України в 

системі СОТ.  
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З огляду на те, що правову основу СОТ складають не лише Угода про 

СОТ, ГААТ-1994, а й Угода про сільське господарство, Угода про 

застосування санітарних і фітосанітраних заходів, Угода про технічні бар’ри 

в торгівлі та інші багатосторонні угоди, норми яких спрямовані на 

регулювання міжнародної й внутрішньої торгівлі сільськогосподарськими 

товарами, а також на виконання інших завдань цієї міжнародної організації, 

можна стверджувати, що складовою частиною системи права СОТ повинно 

бути сільськогосподарське право як окремий правовий інститут, який 

охоплює не лише нормативні принципи та правила й вимоги СОТ, а й 

інституційні елементи цієї організації, які повинні забезпечувати досягнення 

цілей і завдань цієї організації, а також виконання державами-членами СОТ 

узятих зобов’язань. 

Дослідивши аграрно-правову природу закріпленого в Угоді про сільське 

господарство СОТ поняття «доступ до ринку», можна зробити висновок про 

те, що в Угоді про сільське господарство СОТ поняття доступу до ринку, з 

погляду права, потрібно трактувати в широкому й вузькому значеннях. 

Зокрема, у широкому розумінні його можна визначити як врегульовані 

нормами Угоди про сільське господарство СОТ, а також Конституцією й 

законами України суспільні відносини, які виникають між сільськогосподарськими 

товаровиробниками та іншими суб’єктами у сфері виробництва 

сільськогосподарської продукції й торгівлі сільськогосподарськими товарами 

на внутрішньому та зовнішньому ринках відповідно до визнаних у 

міжнародному праві й закріплених у чинному законодавстві України принципів 

міжнародної торгівлі та способів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

У вузькому значенні доступ до ринку можна розглядати крізь призму 

здійснення суб’єктивного права як законодавчо забезпечену міру можливої 

поведінки суб’єктів щодо торгівлі сільськогосподарськими товарами на 

внутрішньому й зовнішніх ринках. У контексті ст. 4 Угоди про сільське 

господарство СОТ доступ до ринку як юридичну категорію потрібно 
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розглядати крізь призму взятих Україною зобов’язань щодо доступу до 

ринку, які зазначені в розкладах, причому в цьому випадку йдеться про 

доступ до ринку як міжнародно-правової категорії, де суб’єктом виступає 

насамперед держава, яка, будучи членом СОТ, узяла на себе відповідні 

зобов’язання стосовно поступок у доступі до ринку сільськогосподарських 

товарів і послуг. 

Одна з організаційно-правових форми здійснення права на доступ до 

аграрних ринків держав-членів СОТ – імпорт сільськогосподарських товарів, 

зміст якого складають закріплені в нормах чинного аграрного й іншого 

законодавства права та обов’язків сільськогосподарських товаровиробників, 

а також органів державної влади щодо виконання, додержання, застосування 

норм Угоди про сільське господарство як частини національного аграрного 

законодавства у сфері тарифного й нетарифного регулювання імпорту 

сільськогосподарських товарів, застосування спеціальних захисних заходів 

щодо імпорту таких товарів, захисту від субсидованого імпорту, здійснення 

контролю за обсягом і якістю імпортованих сільськогосподарських товарів на 

засадах оптимального поєднання протекціонізму національного товаровиробника 

й лібералізації міжнародної торгівлі, забезпечення конкурентоспроможності 

вітчизняних сільськогосподарських товарів, продовольчої безпеки, збереження 

довкілля з урахуванням передбачених законом обмежень, заборон щодо 

торгівлі сільськогосподарськими товарами з метою забезпечення сталого 

економічного та соціального розвитку українського суспільства.  

Правову основу забезпечення реалізації права на доступ до ринку у 

формі імпорту сільськогосподарських товарів складають Конституція 

України, Угода про сільське господарство СОТ як частина національного 

законодавства та чинні закони, які визначають загальні основи імпорту 

товарів в Україну, й спеціальні законодавчі та підзаконні акти, норми яких 

визначають особливості правового регулювання імпорту сільськогосподарських 

товарів в Україну. У системному виразі сукупність правових норм, які 
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регулюють особливості імпорту сільськогосподарської продукції, можна 

розглядати як окремий підінститут аграрного права більш широкого правового 

інституту цієї галузі права, яким може бути доступ до ринку. Порівняльний 

аналіз норм Угоди про сільське господарство з чинними законами з питань 

імпорту сільськогосподарської продукції дає підставу стверджувати, що 

назріла потреба розробити нові законодавчі акти, які б розвивали закріплені в 

Угоді правила щодо імпорту сільськогосподарських товарів на аграрних 

ринках України як члена СОТ. 

Право доступу до ринку сільськогосподарських товарів у рамках СОТ 

передбачає, насамперед, створення правових та інших умов для українських 

сільськогосподарських товаровиробників й інших суб’єктів господарювання 

вільно, без особливих перешкод мати можливість експортувати сільськогосподарські 

товари на ринки інших держав-членів СОТ на принципах вільної торгівлі 

товарами, закріплених в Угоді про Створення СОТ, у багатосторонніх угодах, а 

також в Угоді з Європейським Союзом про Зону вільної торгівлі: найбільшого 

сприяння й недискримінації; національного режиму; захисту національної 

промисловості; створення стійкої основи торгівлі; сприяння справедливій 

конкуренції; заборони кількісних обмежень імпорту-експорту тощо.  

Право доступу до ринку держав-членів СОТ у формі експорту 

українських сільськогосподарських товарів потрібно розглядати крізь призму 

закріплених у нормах Конституції України, Угоді про сільське господарство 

СОТ й інших багатосторонніх угодах, у законах й підзаконних нормативних 

актах принципів, правил, обмежень, заборон, способів щодо продажу 

визначених в Угоді про сільське господарство СОТ сільськогосподарських 

товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності з вивезенням 

цих товарів через митний кордон України, уключаючи їх реекспорт.  

Порівняльний аналіз норм Угоди про сільське господарство з чинними 

законами з питань експорту сільськогосподарської продукції дає підставу 

стверджувати, що назріла потреба розробити нові законодавчі акти, які б 
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розвивали закріплені в Угоді правила щодо експорту сільськогосподарських 

товарів на аграрних ринках держав-членів СОТ, оскільки закріплені в законі 

вимоги щодо об’єктів, суб’єктів експорту сільськогосподарських товарів, 

організаційно-правового механізму здійснення експортних операцій із 

сільськогосподарськими товарами не повністю узгоджуються з нормами й 

вимогами Угод СОТ щодо торгівлі сільськогосподарськими товарами на 

внутрішньому та зовнішньому аграрних ринках держав-членів СОТ. 

Дослідивши юридичну природу внутрішньої підтримки вітчизняних 

сільськогосподарських товаровиробників і села в контексті норм і положень 

Угоди про сільське господарство СОТ, із погляду теорії аграрного права 

внутрішню державну підтримку сільського господарства можна визначити як 

врегульовану нормами названої Угоди та іншими багатосторонніми Угодами 

цієї організації, нормами Конституції України й іншими законами та 

нормативними актами організаційно-правову діяльність органів державної 

влади, територіальних громад, яка спрямована на виконання взятих Україною 

зобов’язань щодо зменшення державної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників, а також на створення правових, фінансових, економічних, 

інвестиційних й інших умов, які дають змогу сільськогосподарським 

товаровиробникам виготовляти сільськогосподарську продукцію та реалізовувати 

на ринку конкурентні сільськогосподарські товари, гарантувати продовольчу 

безпеку, збереження довкілля, сталий розвиток села. 

Відповідно до Угоди про сільське господарство СОТ, у чинному 

законодавстві України потрібно закріпити основні принципи державної 

підтримки й розробити Стратегію державної підтримки сільського 

господарства, у якій визначити програми, які повинні бути розроблені, 

схвалені на рівні Кабінету Міністрів України, щоб забезпечити реалізацію 

юридичної моделі державної підтримки, яка передбачена в Угоді про 

сільське господарство СОТ в Україні з урахуванням Угоди з Європейським 

Союзом щодо Зони вільної торгівлі. Також доцільно розробити й прийняти 
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новий закон щодо стимулювання розвитку сільського господарства та 

внтурішньої державної підтримки сільського господарства й соціальної 

сфери села. 

Одним із напрямів законодавчого забезпечення розвитку рослинництва є 

державна підтримка сільського господарства, яка повинна бути спрямована 

на створення сприятливих умов для виробництва конкурентної на внутрішньому 

й зовнішніх ринках сільськогосподарської продукції та товарів, харчових 

продуктів рослинного походження відповідно до вимог СОТ. Проведений 

аналіз норм чинного аграрного законодавства з питань виробництва й 

реалізації зерна та продуктів його переробки, цукру, олійних і технічних 

культур, сільськогосподарської продукції з ГМО, органічної сільськогосподарської 

продукції свідчить, що прийняті до й після вступу в СОТ закони в цілому 

можна вважати такими, які відтворюють основні засади Угоди про сільське 

господарство СОТ й інших багатосторонніх угод цієї організації. Водночас в 

Україні недостатньо врегульованим видається організаційно-правовий механізм 

розробки та реалізації державних програм із підтримки сільського 

господарства за тими напрямами, які передбачені в Угоді СОТ. 

Науковий аналіз національної нормативно-правової бази з питань 

розвитку тваринництва свідчить, що в Україні є достатня кількість законів у 

системі аграрного законодавства держави, норми яких регулюють відносини 

у сфері тваринництва. Законодавче забезпечення сільськогосподарської 

діяльності у цій сфері характеризується, з одного боку, наявністю законів, які 

по-перше, приведені у відповідність до вимог СОТ; по-друге – залишається 

значна кількість нормативних актів, що потребують узгодження з нормами й 

стандартами СОТ. Відповідно до Угоди про сільське господарство СОТ, до 

основних напрямів державної підтримки, які можуть використовуватися як 

заходи «зеленої скриньки» в Україні, доцільно віднести державну фінансову 

допомогу сільськогосподарському підприємству на модернізацію виробництва 
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або зміну спеціалізації господарства; виплати за програмами охорони 

навколишнього середовища; запобігання розповсюдженню збудників інфекційних 

хвороб тварин; підтримку протиепізоотичних заходів; регіональні програми 

надання допомоги; селекцію у тваринництві; інформаційне забезпечення; 

ветеринарні та фітосанітарні заходи, контроль безпеки продуктів харчування; 

наукові розробки й дослідження; забезпечення тваринництва кормами; 

підготовку та перепідготовку кадрів. 

Правове забезпечення доступу до ринку сільськогосподарських товарів 

рослинного й тваринного походження передбачає виконання взятих Україною 

зобов’язань із гармонізації законодавства у сфері застосування санітарних і 

фітосанітарних заходів у сфері сільського господарства, забезпечення якості 

й безпечності харчових продуктів, збереження довкілля. Тому реалізація 

Угоди про сільське господарство СОТ як частини національного аграрного 

законодавства також передбачає виконання Україною нормативних вимог 

Угоди про санітарні й фітосанітарні заходи СОТ, яку також потрібно 

розглядати як частину національного аграрного законодавства, норми якої 

повинні застосовуватися так само, як і прийняті закони з питань санітарного 

та фітосанітарного контролю у сфері сільського господарства й торгівлі 

сільськогосподарською продукцією на внутрішньому та зовнішньому 

аграрних ринках держав-членів СОТ. 

Аналіз сучасного стану аграрного законодавства в частині забезпечення 

виконання санітарних, ветеринарних, фітосанітарних вимог у сфері виробництва, 

переробки й реалізації сільськогосподарської продукції свідчить, що Україна 

поступово гармонізує національне законодавство щодо додержання СФЗ у 

сільському господарстві з урахуванням вимог законодавства Європейського 

Союзу відповідно до Угод про асоціацію України з ЄС та про Зону вільної 

торгівлі, уніфікацію принципів, правил, норм, стандартів, регламентів щодо 

безпечності та якості сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, 

безпечного довкілля. 



 324 

Чинне законодавство України, яке регулює якість і безпечність 

сільськогосподарської продукції тваринного та рослинного походження, має 

комплексний характер, оскільки організаційно-правовий механізм забезпечення 

якості, екологічної чистоти й безпечності сільськогосподарської продукції 

регулюється не лише актами аграрного, земельного та екологічного законодавства, 

але й нормативно-правовими актами різних галузей права. 

У контексті реалізації Угоди про сільське господарство й СФЗ СОТ у 

системі аграрного законодавства України санітарні та фітосанітарні заходи 

потрібно розглядати як правові положення, закріплені в цих Угодах, а також 

у законах, постановах, правилах, інструкціях і процедурах, включаючи 

ветеринарні, карантинні та санітарно-епідеміологічні вимоги до кінцевого 

продукту, до процесу виробництва й обробки продукції, процедури інспектування 

та сертифікації, спрямовані на захист життя й здоров’я людей, тварин і рослин. 

Порівняльний аналіз чинного національного санітарного, фітосанітарного 

законодавства з угодами СОТ про сільське господарство та СФЗ свідчить, що 

основними напрямами застосування санітарних заходів в Україні є адаптація 

норм, стандартів, правил галузі ветеринарної медицини; гармонізація 

нормативних вимог із виконання заходів щодо здоров’я тварин; посилення 

санітарного контролю, що гарантує високий рівень якості та безпечності 

продуктів тваринництва; гармонізація національних стандартів виробництва 

продукції тваринництва до правил і практики СОТ; гармонізація системи 

сертифікації сільськогосподарської продукції в Україні та норм, що 

регламентують санітарний, ветеринарний і фітосанітарний контроль, із 

міжнародними стандартами й вимогами; упровадження на сільськогосподарських 

підприємствах міжнародних систем забезпечення безпеки харчових продуктів та 

продовольчої сировини. 

Закріплені в Угоді про СФЗ СОТ і в інших Законах України фітосанітарні 

заходи потрібно розглядати як обов’язкові до виконання вимоги й процедури, 

що встановлюються задля захисту сільськогосподарської продукції та 



 325 

сировини рослинного походження від ризиків, що виникають у зв’язку з 

проникненням, закріпленням або розповсюдженням шкідливих організмів, 

захворювань, переносників хвороб або хвороботворних організмів, у тому 

числі в разі їх перенесення або розповсюдження рослинами, із продукцією, 

вантажами, матеріалами, транспортними засобами, із наявністю забруднювальних 

речовин, токсинів, шкідників, бур’янів. 

Одним із перспективних напрямів правового застосування фітосанітарних 

заходів в Україні є забезпечення якості, конкурентоспроможності та екологічної 

безпеки сільськогосподарської продукції рослинництва за допомогою розвитку 

органічного землеробства, посилення державного контролю за використанням 

пестицидів й агрохімікатів, обмеження використання генетично модифікованих 

організмів, державної підтримки виробництва екологічно чистої та безпечної 

сільськогосподарської продукції, гармонізації національних стандартів якості 

продукції рослинництва з міжнародними вимогами. 

Дослідження організаційно-правових проблем захисту прав та інтересів 

сільськогосподарських товаровиробників у системі СОТ засвідчує, що з 

моменту набуття членства в цій міжнародній організації Україна лише 

набуває досвіду в захисті національних товаровиробників у СОТ, створюючи 

для цього організаційно-правову основу для збору необхідної інформації про 

порушення прав сільськогосподарських товаровиробників, вирішення 

торгових суперечок в інституційній структурі СОТ. 

Щодо аграрного права, поняття «торгові суперечки СОТ» можна 

визначити як розбіжності, які виникають між членами СОТ у зв’язку із 

порушенням або недодержанням принципів, норм і вимог Угод СОТ та взятих 

зобов’язань щодо доступу сільськогосподарських товарів на ринки держав – 

членів СОТ, здійснення експортно-імпортних операцій із сільськогосподарськими 

товарами, надання внутрішньодержавної допомоги сільському господарству, 

застосування заходів санітарного, фітосанітарного контролю до безпечності 
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та якості сільськогосподарської продукції, проходження її через митні 

процедури та державний контроль. 

Для підвищення ефективності захисту прав і законних інтересів 

сільськогосподарських товаровиробників вважаємо за доцільне розширити 

коло суб’єктів, які мають право брати участь у розгляді торгових суперечок 

за участю України. Зокрема, ними повинні бути сільськогосподарські 

товаровиробники, які реалізовують сільськогосподарські товари на аграрних 

ринках держав-членів СОТ. 
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