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АННОТАЦІЯ 

У статті проводиться теоретичне дослідження організаційно-правового 

забезпечення застосування в Україні санітарних і фітосанітарних заходів у 

відповідності до вимог Світової організації торгівлі. Здійснюється аналіз 

юридичної літератури, по дослідженню поняття екологічна безпека 

сільськогосподарської продукції. Розкривається організаційно-правовий 

механізм забезпечення виконання Україною зобов'язань щодо якості та 

безпеки сільськогосподарських товарів. Обґрунтовано, що законодавство 

України, яке регулює якість і безпеку сільськогосподарської продукції 

тваринного і рослинного походження, має комплексний характер, наявність 

значної кількості підзаконних нормативно-правових актів у сфері 

регулювання відносин продовольчої безпеки підвищує колізійність 

національного аграрного законодавства і вимагає гармонізації з міжнародним 

законодавством. 
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SUMMARY 

In the article the theoretical research is providing the application of the 

organizational and legal enforcement in Ukraine of the sanitary and phytosanitary 

measures in accordance in accordance with the requirements of World Trade 

Organization. The analysis of legal literature is carried out on research of the 

concept of ecological safety of agricultural products. Expands the legal 

enforcement mechanism Ukraine's obligations regarding the quality and safety of 

agricultural products. It is grounded that the Ukrainian legislation that that 

regulates the quality and safety of agricultural products of animal and vegetable 

origin, has complex character. 
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SPRIJIN ORGANIZAȚIONAL ȘI LEGAL PENTRU APLICAREA ÎN 

UCRAINA A MĂSURILOR SANITARE ȘI FITOSANITARE ÎN 

CONFORMITATE CU CERINȚELE OMC 

 

REZUMAT 

Articolul realizează un studiu teoretic al sprijinului organizatoric și legal 

pentru aplicarea în Ucraina a măsurilor sanitare și fitosanitare, în conformitate cu 



cerințele Organizației Mondiale a Comerțului. Analiza literaturii juridice privind 

studiul conceptului de siguranță a mediului pentru produsele agricole. Este 

prezentat mecanismul organizatoric și legal pentru asigurarea îndeplinirii de către 

Ucraina a obligațiilor privind calitatea și siguranța bunurilor agricole. Este dovedit 

că legislația Ucrainei, care reglementează calitatea și siguranța produselor agricole 

de origine animală și vegetală, este complexă, prezența unui număr semnificativ de 

statut în domeniul reglementării relațiilor de securitate alimentară crește conflictul 

legislației naționale agricole și necesită armonizarea cu legislația internațională. 

Cuvinte cheie: OMC, comerț, state membre OMC, armonizare, norme 

legale ale OMC. 
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сільськогосподарської продукції .... 

Актуальність теми дослідження підтверджується ступенем 

нерозкритості теми .... 
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