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Таким образом, вопрос о безопасности развития ядерной энергетики на национальном и 

международном уровнях остаётся открытым. Международному сообществу необходимо выработать такие 

методы регулирования в сфере атомной энергетике, которые, на наш взгляд, позволили бы: 

1. обладать полной и объективной информацией о каждом объекте, связанным с ядерными 

материалами (в том числе ликвидации «чёрного рынка» ядерных материалов), а так же о любых действиях, 

производимых с ядерными материалами; 

2. разработать систему реально осуществимых санкций при нарушении норм Договора 1968 

года. 

 Вопрос о санкциях в случае нарушения Договора  является не менее проблемным в связи с 

неучастием некоторых стран в Договоре. Однако, на сегодняшний день, нам остаётся лишь полагаться на то, 

что каждый человек на планете вне зависимости от принадлежности к конкретной стране осознаёт 

опасность неправомерного (в данном случае – в военных целях) использования ядерных материалов и 

важность существующих вопросов в данной сфере. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Понад 20 останніх років в Україні тривають земельна й аграрна реформи. За цей період були 

запроваджені зміни земельних відносин у галузі сільськогосподарського землекористування. Особливої 

гостроти набувають проблеми у сфері правового регламентування аграрних відносин – як внутрішніх, так і 

зовнішніх. Ще й донині нерозв’язаним є питання, чи становлять аграрні правовідносини єдине, цілісне 

правовідношення чи вони є комплексом правовідносин різнорідних, опосередкованих нормами різних 

галузей права. Указане свідчить про нагальну потребу комплексного вивчення аграрних правовідносин, які 

виникають внаслідок реалізації норм аграрного законодавства України, що вказує на актуальність теми 

даного дослідження. 

Аграрні правовідносини в Україні  розглядалися у працях представників різних галузей юридичної 

науки. Зокрема, йдеться про праці таких знаних учених як С. С. Алексєєв, А. Л. Бейкун, З. С. Бєляєва,          

О. В. Венедиктов, В. Б. Ісаков, О. С. Йоффе, Т. О. Коваленко, А. М. Мірошниченко, О. О. Погрібний,           

О. Ф. Скакун, В. І. Федорович, Ю. С. Шемшученко, М. В. Шульга та ін. 

Перш за все проаналізуємо поняття категорії «аграрні правовідносини». Термін «аграрний» (лат. 

«agrarius») в енциклопедичній літературі розглядається як «земельний, той, що стосується землеволодіння, 

землекористування». За словами  В. І. Семчика, «Аграрні правовідносини ... охоплюють відносини, які 

виходять за межі чисто сільськогосподарського виробництва і стосуються реалізації і переробки 

сільськогосподарської продукції, її транспортування, зберігання і доведення до споживача, вирішення 

питань соціального розвитку села. Це означає, що аграрні правовідносини складаються у сфері 

сільськогосподарського виробництва, комплексного вирішення продовольчої проблеми і проблеми 

соціального розвитку села» [0, с. 451]. На нашу думку, аграрні правовідносини – це врегульований нормами 

права (аграрного та інших галузей) комплекс суспільних відносин, які виникають між 

сільгосптоваровиробниками – суб’єктами аграрного господарювання, з одного боку, та іншими видами 

господарюючих суб’єктів, членами сільгосппідприємств, їх найманими працівниками, органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування – з другого, з приводу конкретних об’єктів (майна, земель, праці 

тощо) на підставі певних юридичних фактів і які надають їх учасникам взаємозумовлені права й обов’язки в 

царині сільськогосподарської й пов’язаної з нею діяльності. Аграрні правовідносини становлять собою 

комплекс приватно-правових і публічних правовідносин, які можна охарактеризувати як приватно-правові. 

Аграрні правовідносини можуть класифікуватися залежно від їх об’єкта (майнові, земельні, трудові, 

управлінські), чисельності осіб, між якими вони виникають (двосторонні й багатосторонні) і т.д. Однак 

найбільш універсальну і специфічну природу має поділ аграрних правовідносин на внутрішні 

(внутрішньогосподарські) й зовнішні (зовнішньогосподарські). Вважається, що він притаманний саме 

аграрному (раніше – сільськогосподарському, колгоспному) праву, бо відбиває специфіку саме аграрних 

правовідносин.  

Зазначимо, що концепція градації аграрних правовідносин на внутрішні (внутрішньогосподарські) й 

зовнішні (зовнішньогосподарські) є похідною від аналогічного поділу в теорії колгоспного права. Аналіз 

наукових робіт, присвячених внутрішньоколгоспним правовідносинам, дозволяє виокремити дві основі 

точки зору: одні вчені визнавали існування лише внутрішньоколгоспних правовідносин, інші ж 
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виокремлювали й зовнішні        [0, с. 119]. Проте одностайності думок щодо ознак, а значить, і критеріїв для 

їх поділу на внутрішні (внутрішньоколгоспні, внутрішньогосподарські) й зовнішні правовідносини не 

існувало і сформулювати їх єдине поняття також не вдалося. 

Без перебільшення можна сказати, що сьогодні внутрішні аграрні правовідносини є найбільш 

специфічними, вони становлять собою підвалини предмету аграрного права, зважаючи на що розроблення 

теорії внутрішніх аграрних правовідносин має як теоретичне (для вдосконалення понятійного апарату 

аграрного права), так і практичне (для однозначного правозастосування) значення [0, с. 57].  Зокрема Л. 

В. Ригалова вказує, що залежно від сфери виникнення й застосування аграрні правовідносини поділяються 

на внутрішні і зовнішні [0, с. 18, 19]. Застосовуючи той же критерій, і В. П. Жушман поділяє їх на 

внутрішньогосподарські й зовнішньогосподарські [0, с. 41]. Деякі правники називають досліджувані 

правовідносини як внутрішніми, так і внутрішньогосподарськими,  і відповідно, зовнішніми і 

зовнішньогосподарськими, вживаючи ці терміни як синоніми. Іменують їх також і 

внутрішньогосподарськими, агровиробничими, первинними, позагосподарськими (зовнішніми) 

правовідносинами. 

Зважаючи на таке різноманіття назв розглядуваного юридичного явища, зупинимося на 

термінологічному аспекті. На нашу думку, більш вдалим є термін «внутрішньогосподарські 

правовідносини», аніж «внутрішні». Якщо проаналізувати аграрні правовідносини, які прийнято іменувати 

внутрішніми, стає очевидним, що всередині суб’єкта права жодних правовідносин виникати не може. Окрім 

того, про такі «внутрішні» правовідносини ведуть мову, лише коли це стосується юридичних осіб, і ніколи 

щодо фізичних, які також можуть бути виробниками сільгосппродукції.  Інакше кажучи, це правовідносини 

між органами управління і структурними підрозділами юридичної особи стосовно внутрішньої організації її 

виробничогосподарської діяльності [0, с. 83]. Ось чому, як видається, застосування понять «внутрішні» і 

«внутрішньогосподарські аграрні правовідносини» як синонімів сьогодні цілком виправдано.  

Оригінальні критерії поділу аграрних правовідносин були запропоновані М. І. Козирем. До загальних 

економічних критеріїв науковець відносить природу аграрних економічних відносин, що складаються у 

сфері, з одного боку, сільгоспвиробництва, а з другого – економічного обороту, товарного обміну з 

урахуванням різниці в економічному змісті названих аграрних відносин. Юридичною ж класифікаційною 

підставою такого розмежування, на його думку, є закріплений у нормах права ступінь пов’язаності тих чи 

інших аграрних відносин зі специфікою сільськогосподарського виробництва. Зважаючи саме на 

економічний і юридичний критерії, М. І. Козир виокремлює внутрішні й зовнішні аграрні правовідносини 

[0, с. 68, 69].  

На нашу думку, внутрішні аграрні правовідносини можна визначити як урегульований нормами 

аграрного права комплекс суспільних відносин, які виникають між сільськогосподарськими підприємствами 

і їх членами, найманими працівниками,  структурними підрозділами й органами управління з приводу 

земель, майна, праці та інших об’єктів на підставі членства (участі) в сільськогосподарському підприємстві, 

трудового договору (контракту) із сільськогосподарським підприємством і які надають їх учасникам 

взаємозумовлені суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 

Виведемо з цієї дефініції ознаки внутрішніх аграрних правовідносин:      1) вони становлять собою 

комплекс суспільних відносин; 2) урегульовані нормами аграрного права; 3) їх суб’єктами виступають 

сільгосппідприємства та їх члени, наймані працівники, структурні підрозділи, органи управління; 4) 

об’єктами цих відносин є землі, майно, праця, інші блага; 5) підстава їх виникнення – членство у 

сільгосппідприємстві, трудовий договір (контракт) із сільгосппідприємством; 6)  їх змістом є 

взаємозумовлені суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів.  

Спробуємо встановити, що ж становлять собою сучасні зовнішні аграрні правовідносини. Так, вони 

складаються між формально не пов’язаними між собою суб’єктами, рівними й автономними учасниками. До 

них треба віднести й ті, що виникають між незалежними сільгосппідприємствами. Отже, головним 

критерієм вирізнення й основною особливістю зовнішніх аграрних правовідносин можна назвати суб’єктний 

склад (сільгосппідприємства, суб’єкти господарювання несільськогосподарського профілю, органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні особи та ін.). Серед названих 

сільгосппідприємство виступає обов’язковим і необхідним суб’єктом таких правовідносин. 

Підсумуємо викладене. Внутрішні аграрні правовідносини являють собою правовідносини, засновані 

на членстві в сільськогосподарському кооперативі, у родині, що провадить фермерське або особисте 

селянське господарство, а також на трудовому договорі в державній або іншій формах організації 

сільськогосподарського виробництва, що складаються в процесі виробничо-господарської діяльності. В 

свою чергу, зовнішні аграрні правовідносини є певною сукупністю відносин сільськогосподарських 

організацій, їх об’єднань та інших учасників сільськогосподарського виробництва між собою, а також з 

іншими підприємствами, організаціями, громадянами і відповідними державними органами управління. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Найважливіша проблема будь-якого українського підприємства, що працює в ринкових умовах, – це 

проблема його виживання і забезпечення безупинного розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми 

полягає у створенні і реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі 

правильно розробленої й ефективної стратегії розвитку підприємства. 

Проблеми стратегічного розвитку підприємств аграрного сектору досліджували такі науковці як П.Г. 

Саблук, Й.С. Завадський, О.Д. Гудзинський, В.Г.  Андрійчук та інші. 

Господарська діяльність сільськогосподарських підприємств — це діяльність суб'єктів аграрного 

господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, 

виконання робіт або надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Відповідно до ст. 

З ГК господарська діяльність може здійснюватись з метою одержання прибутку (підприємництво) або без 

мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність) [1] .  

Виробничо-господарськими є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами аграрного 

господарювання під час безпосереднього здійснення господарської діяльності. Виробничо-господарська 

діяльність сільськогосподарських підприємств ґрунтується на певних принципах та умовах. Загальними 

принципами господарювання в аграрному секторі економіки є: забезпечення економічної багатоманітності 

та захисту державою всіх суб'єктів аграрного господарювання; свобода підприємницької діяльності в межах, 

визначених законом; вільний рух капіталів, товарів і послуг на території України; обмеження державного 

регулювання економічних процесів у зв'язку з потребою забезпечення соціальної спрямованості економіки, 

добросовісної конкуренції у підприємництві;екологічний захист населення; захист прав споживачів і 

безпеки суспільства й держави; захист національного товаровиробника; заборона незаконного втручання 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини 

сільськогосподарських підприємств. 

 Головною умовою здійснення виробничо-господарської діяльності сільськогосподарськими 

підприємствами є державна реєстрація. Статтею 89 ЦК визначається, що юридична особа підлягає 

державній реєстрації у порядку, встановленому законом [2].      

Аграрне підприємство має право вступати в договірні відносини з будь-якими державними, 

комунальними, приватними комерційними й громадськими некомерційними підприємствами, установами та 

організаціями, з окремими громадянами, самостійно вибирати партнерів, зокрема зарубіжних, для укладення 

договорів. Спори, що виникають під час виконання таких договорів, розглядаються судами й 

господарськими судами. 

Підприємство добровільно може брати на себе виконання державного замовлення на продаж 

сільськогосподарської продукції. У договорі на державне замовлення передбачається забезпечення 

підприємства матеріально-технічними ресурсами в обсягах, номенклатурі та асортименті, що гарантують 

паритетність відносин. У разі невиконання державою умов договору, сільськогосподарське підприємство 

має право зменшити продаж їй сільськогосподарської продукції пропорційно обсягу недопоставлених йому 

матеріально-технічних ресурсів. Якщо впродовж дії договору на державне замовлення ціни на матеріально-

технічні ресурси збільшуються, держава повинна компенсувати це підприємствам.   

Аграрне підприємство реалізує свою продукцію та надає послуги підприємствам, організаціям і 

громадянам за цінами й тарифами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі. При 

регулюванні цін державою гарантуються однакові права та обов'язки сільськогосподарських 

товаровиробників, незалежно від форми господарювання. На законодавчому рівні задекларовано принцип, 

згідно з яким закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, оптові ціни на засоби виробництва, 

матеріальні ресурси й тарифи на послуги для села повинні забезпечувати еквівалентний обмін між сільським 

господарством і промисловістю. 

Отже, змістом господарської діяльності аграрних підприємств є свобода здійснення діяльності, яка не 

заборонена законом. Крім того, всім суб'єктам аграрного господарювання гарантуються однакові права 

доступу на ринок, до матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних і природних ресурсів.  


