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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ 
В АГРОСФЕРІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Правова природа відповідальності за правопорушення в агросфері 
на сучасному етапі розвитку законодавства не передбачає особливих 
механізмів юридичної відповідальності (не притаманних іншим видам 
юридичної відповідальності) впливу на правопорушників, створення 
особливої організації з вирішення спорів у цій сфері.

Відповідальність за правопорушення в агросфері забезпечується не 
тільки нормами аграрного законодавства, а передбачає передусім застосу
вання механізмів адміністративної, кримінальної, цивільної та інших видів 
юридичної відповідальності, специфіка ж визначається через особливості 
правопорушень в агросфері (порушення приписів про поліпшення сіль
ськогосподарських земель, охорону ґрунтів та інших природних ресурсів, 
що використовуються в сільському господарстві; порушення організацій
них основ і правил ведення сільськогосподарського виробництва; заподі
яння збитків майну сільськогосподарських підприємств тощо).

Крім того, суб’єктами відповідальності за правопорушення в агро
сфері є юридичні особи різних форм власності та фізичні особи, осно-
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вним видом діяльності яких є виробництво, переробка, реалізація сіль
ськогосподарської продукції, а також посадові особи, які уповноважені 
здійснювати відповідний контроль у галузі аграрного законодавства.

Правові норми різних видів юридичної відповідальності міжгалузе
вої або загальноправової дії застосовуються для забезпечення законнос
ті в агросфері, але застосування відповідних заходів та санкцій відбува
ється за вчинення аграрних правопорушень, тобто проступків, що по
рушують вимоги аграрного законодавства, яке і враховує особливості 
сільського господарства, у США, наприклад, була прийнята система 
законодавчих актів з охорони земель, екологічного регулювання основних 
видів діяльності в аграрному виробництві і обмеження негативного 
впливу на нього промисловості та урбанізованих територій. Були ство
рені спеціальні державні служби, які шляхом дорадницгва, різних премій 
і штрафів, зниження податків, пільгових кредитів, значних дотацій, ці
льових державних інвестицій тощо допомагають фермерам дотримува
тися вимог агроекології [1, с. 7-16].

Врахування галузевих особливостей додає заходам кримінальної, 
адміністративної, майнової, матеріальної та іншим видам відповідаль
ності аграрно-правового характеру, але не забезпечує ефективності ме
ханізмів відповідальності за правопорушення в агросфері, що потребує 
розробки дієвих підходів до забезпечення законності в аграрному секто
рі економіки України. Прикладом може бути Закон України «Про аграр
ні розписки» від 6 листопада 2012 року, де передбачено створення окре
мої організації для вирішення спорів щодо вимог в акті про порушення 
технології виробництва, та викладені наслідки їх невиконання (не влас
тиві іншим видам юридичної відповідальності), які можуть розглядати
ся як специфічний механізм (визначається особливостями виробничого 
процесу у сільському господарстві) відповідальності за правопорушення 
в агросфері.

Отже, розуміння категорії «відповідальність за правопорушення 
в агросфері» має важливе значення та збільшується відсутністю до цьо
го часу нормативного закріплення загального поняття, різними підхода
ми до визначення змісту, що робить необхідним проведення досліджень, 
спрямованих на систематизацію галузевого законодавства про відпові
дальність за правопорушеня в агросфері, оскільки вивчення галузі права 
є неповноцінним без визначення наслідків порушення правових норм,
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а також механізмів правового регулювання, пов’язаних з цим правовід
носин.

Правильне вирішення теоретичних питань щодо відповідальності за 
правопорушеня в агросфері дозволить глибше оцінити її сутність, внести 
аргументовані пропозиціі щодо вдосконалення галузевого законодавства, 
що позитивно позначиться на стані законності і правопорядку.
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

1. Одним із напрямів національної екологічної політики нашої дер
жави є розширення територій природно-заповідного фонду, що відпо
відає положенню Конституції України [1] про закріплення обов’язку 
держави з підтримання екологічної рівноваги на території України. Ді
яльність держави у сфері природного заповідання, без перебільшення, 
є показником екологічної культури, а закріплення наукових, правових, 
організаційних, економічних, ідеологічних, інформаційних, освітянсько- 
виховних та інших гарантій та їх ефективна реалізація крізь призму 
права й законодавства свідчитиме про належний рівень еколого-правової 
культури в суспільстві.

Природне заповідання як функція державної екологічної політики 
України, правове регулювання природно-заповідної справи, надання 
охоронного статусу територіям та об’єктам природно-заповідного фонду 
з їх включенням до складу екологічної мережі України спрямоване на
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