
і навіть пі водосховищ, а для деяких господарників, сільськогоспо
дарські уг д я  розорані до урізу води, є предметом особливої гордості. 
Ці протиправні дії спричиняють екологічну шкоду довкіллю, хоча чинним 
законодавством вони заборонені [3, с. 72].
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СУЧАСНЕ АГРАРНЕ ПРАВО В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Одним із пріоритетних векторів аграрної політики держави на сьо
годні є адаптація національного законодавства до вимог законодавства 
Європейського Союзу та права Світової організації торгівлі.

Подальше входження до світового економічного простору, посилен
ня процесів глобалізації, лібералізації торгівлі потребує адаптації до 
умов, що постійно змінюються. Все це вимагає здійснення відповідної 
аграрної політики нашої держави.

Сільське господарство з високим потенціалом виробництва, що зна
чно перевищує потреби внутрішнього ринку, може сприяти розвитку 
національної економіки та її ефективній інтеграції у світовий економіч
ний простір, а отже, зростанню доходів задіяного в аграрній економіці 
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сільського населення, кількість якого становить понад третину всього 
населення країни, а також забезпечити мультиплікативний ефект розви
тку інших галузей національної економіки [1].

Із метою врегулювання комплексу аграрних відносин, що виникають 
у сфері аграрного виробництва, тобто виробництва сільськогосподарської 
продукції, її переробки та реалізації, у системі права України виокрем
люється спеціальна галузь права, -  аграрне право України.

На сьогодні існують висловлені в літературі без глибокого аналізу 
думки окремих авторів, які не є представниками аграрно-правової науки, 
стосовно того, що на сучасному етапі розвитку правової системи Украї
ни немає передумов для того, щоб вважати аграрне право самостійною 
галуззю, не враховуючи те, що в доктрині аграрного права усталеною 
є позиція щодо самостійності цієї галузі права. Така думка неодноразово 
підтверджувалась на рівні як кандидатських, так і докторських дисерта
цій (О. В. Гафурова, В. М. Єрмоленко, А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич, 
М. М. Чабаненко, О. М. Савельева та ін.).

Аграрне право -  є самостійною галуззю права, що має комплексну 
природу. При цьому наведені характеристики галузі аграрного права 
України як самостійної й комплексної не є взаємовиключними: перша 
вказує на наявність певної групи суспільних відносин, що є специфічни
ми, неповторними, можуть бути відділені від інших (аграрні відносини) 
і становлять його специфічний предмет; друга свідчить уже про якісний 
зміст цих суспільних відносин, вказує на критерії їх об’єднання та гру
пування [2, с. 11].

У природі не існує таких галузей права, які б регулювали абсолютно 
однорідні відносини. Одні з них є основними, а інші мають прикладне 
значення. З філософського погляду чистих явищ у природі не існує, 
оскільки всі явища (соціальні, природні) мають елементи, що носять 
прикладний характер.

При цьому необхідно враховувати, що за суб’єктним складом аграр
не право повністю не включається до предмета правового регулювання 
жодної із галузей приватного права. Специфічними суб’єктами виступа
ють сільськогосподарські товаровиробники, наприклад, громадяни, які 
займаються веденням особистих селянських господарств. Іншою харак
терною ознакою є специфіка об’єктів з приводу яких виникають, зміню
ються та припиняються аграрні відносини (сільськогосподарська про-
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дукція. земельні ділянки сільськогосподарського призначення, специфіч
ні засоби виробництва тощо). Ці передумови свідчать про те, що 
аграрне право є самостійною галуззю права, що, перебуваючи в одному 
ряду з іншими галузями приватного права, створює єдиний механізм 
приватноправового регулювання [3, с. 77].

О б’єктивною основою формування аграрного права як самостійної 
галузі права є наявність великого кола суспільних відносин, що потре
бують особливого правового регулювання. Це, насамперед, відносини 
з виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки і реалізації, 
основою яких є суспільні відносини, що складаються у процесі вироб
ництва сільськогосподарської продукції, які мають визначальний вплив 
на відні ини у сфері переробки і реалізації сільськогосподарської про
дукції, с творення матеріально-технічної бази аграрного виробництва, 
його виробничо-технічного обслуговування, що також є предметом 
аграрною права.

Донедавна в основі формування предмета аграрного права була трі
ада «виробництво», «переробка» та «реалізація» сільськогосподарської 
продукції, стрижнем якої виступали відносини щодо виробництва сіль
ськогосподарської продукції, а переробка та реалізація мали підпоряд
кований характер відносно безпосереднього виробництва сільськогоспо
дарської продукції.

Проте, за умов євроінтеграційних процесів, аграрне право знаходить
ся на етапі трансформаційних змін через оновлення нормативно-право
вої бази, виникнення нових напрямків правового регулювання, появу 
нових правових інститутів та ін. Розширення сфери аграрних відносин 
відбувається за рахунок включення до них відносин щодо: правового 
регулювання продовольчої безпеки України; організаційно-правового 
забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції у контексті 
вимог законодавства ЄС та права СОТ; правового регулювання відносин 
сталого розвитку сільських територій; організаційно-правового забез
печення диверсифікації сільських територій та ін.

Важливе місце серед відносин, які належать до предмета правового 
регулювання аграрного права посідають відносини у сфері правового 
забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції. 
Основним нормативно-правовим актом, який визначає порядок забез- 
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печення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, 
що виробляються, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на 
митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) з неї є Закон 
України в ред. від 22 липня 2014 р. «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів». Особливої актуальності сьо
годні набувають питання наближення національного законодавство щодо 
якості та безпечності сільськогосподарської продукції до законодавства 
ЄС шляхом виконання низки актів, серед яких: Регламент Ради (ЄС) 
№510/2006 від 20 березня 2006 р. про захист географічних зазначень 
і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів 
харчування; Регламент Ради (ЄС) № 509/2006 від 20 березня 2006 р. про 
гарантований традиційний склад та спосіб виробництва сільськогоспо
дарської продукції та продуктів харчування та ін.

Предметом правового регулювання аграрного права охоплюються 
відносини у сфері правового регулювання екологізації аграрного вироб
ництва, які спрямовані на запобігання негативному впливу виробничих 
процесів на стан навколишнього природного середовища, сприяння за
безпеченню якості та безпечності продукції, яка виробляється сільсько
господарськими товаровиробниками, а також відносини пов’язані з ор
ганічним виробництвом сільськогосподарської продукції.

Правовою основою регулювання відносин у сфері виробництва ор
ганічної сільськогосподарської продукції є Закон України від 3 вересня 
2013 р. «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської про
дукції та сировини», який визначає правові та економічні основи вироб
ництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини 
і спрямований на забезпечення належного функціонування ринку орга
нічної продукції та сировини, а також на гарантування впевненості спо
живачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні.

Окрім того, тенденції сучасного аграрного виробництва в умовах 
інтеграційних процесів є фактором розширення і підставою змістовного 
наповнення відносин за участю національних сільськогосподарських 
товаровиробників, які вказують на їх особливості. Зокрема мова йде про 
агронанотехнологічні, агроінвестиційні, агроінформаційні, агромарке- 
тингові та ін. відносини, які розширюють предмет правового регулюван
ня аграрного права.
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Таким чином, зазначене дозволяє стверджувати, що аграрне право -  
це самостійна галузь права в правовій системі України. Реалії сьогоден
ня дають підстави констатувати, що існує самостійна галузь аграрного 
законодавства.
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ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО АГРАРНОГО ПРАВА

У сучасній теорії права джерелом права вважається офіційна форма 
(спосіб) зовнішнього виразу та закріплення норм права, посилання на 
яку підтверджує їхнє існування. Серед джерел права називають норма
тивно-правові акти, нормативно-правові договори, правові звичаї, судо
ві прецеденти й судову практику, правову доктрину, загальні принципи 
права. Охарактеризуємо практику Європейського суду з прав людини як 
джерело аграрного права.

Як відомо, Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 р. (далі -  Конвенція) була ратифікована Законом України від 
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17 липня 1997 р., № 475/97-ВР, а звідси Україна прийняла на себе 
зобов’язання щодо як дотримання її положень, так і виконання рішень 
та визнання практики створеного відповідно до Конвенції Європейсько
го суду з прав людини (далі -  ЄСПЛ). З метою регулювання суспільних 
відносин, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішен
ня ЄСПЛ у справах проти України, усунення причин порушення Украї
ною Конвенції, впровадження в українське судочинство та адміністра
тивну практику європейських стандартів прав людини, створення пере
думов для зменшення числа заяв до ЄСПЛ проти України було прийнято 
спеціальний Закон України «Про виконання ріщень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р., 
№ 3477-1V (далі -  Закон). Цей нормативно-правовий акт регламентує 
широке коло питань щодо виконання рішення ЄСПЛ, у якому серед ін
шого закріплено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію 
та практику ЄСПЛ як джерело права (ст. 17). Очевидно, що наведене 
відноситься й до застосування практики названого суду як джерела 
аграрного права.

Щодо рішень ЄСПЛ у системі джерел аграрного права, якими й фор
мується його практика, то можна навести окремі з них, зокрема ті, що 
стосуються різноманітних питань фермерського господарювання.

Так, у справі «Остапенко проти України» рішенням від 14 червня 
2007 р. ЄСПЛ констатував порушення Україною н. 1 ст. 6 Конвенції щодо 
тривалого невиконання рішення органу місцевого самоврядування та 
порушення права заявника, який був фермером, на мирне володіння 
майном (земельною ділянкою), яке гарантоване ст. 1 Першого протоколу 
до Конвенції. Такі порушення були допущені, зокрема, міською та ра
йонною радами м. Новий Буг при розгляді та вирішенні клопотання за
явника про надання йому земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення розміром 22 га з державного земельного фонду.

20 жовтня 2011 р. ЄСПЛ прийняв рішення у справі «Рисовський 
проти України». Цим рішенням також констатовано порушення Украї
ною п. 1 ст. 6 Конвенції щодо того, що держава не забезпечила належ
ний захист цивільних прав фермерського господарства, засновником 
якого був заявник, щодо користування таким господарством відповід
ною земельною ділянкою. Суд розтлумачив, що права, якими наділений 
заявник у зв’язку зі створенням та веденням фермерського господар-
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