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АНОТАЦІЯ 

 

Іванова Г.С. Адміністративно-правове регулювання у сфері 

агропромислового комплексу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. ‒ Запорізький національний університет, МОН України, 

Запоріжжя, 2020. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теорії і практики 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі 

України. Проаналізовано поняття, зміст та особливості агропромислового 

комплексу  як фундаментальної соціально-економічної і правової категорії. 

Досліджено концептуальні підходи щодо визначення агропромислового 

комплексу як об’єкту адміністративно-правового регулювання. 

 Пропонується під цим поняттям розуміти регламентовану нормативно-

правовими актами діяльність уповноважених суб’єктів, спрямовану на 

реалізацію державної аграрної політики шляхом прийняття управлінських 

рішень, надання відповідних сервісних послуг. 

 Агропромисловий комплекс як адміністративно-правова категорія являє 

собою сукупність правових організаційно-управлінських, наукових, соціально-

економічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення розвитку 

аграрного сектору економіки та гарантування продовольчої безпеки держави. 

 З точки зору публічного управління аграрною сферою під 

адміністративно-правовим регулюванням в агропромисловому комплексі 

пропонується розуміти організаційну і цілеспрямовану діяльність 

компетентних органів державної влади, яка визначається і реалізується за 

допомогою законів та підзаконних нормативно-правових актів, що 

відповідають нормам Конституції України. 
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 У роботі розглянуті особливості адміністративно-правового регулювання 

в агропромисловому комплексі, його характерні риси, завдання і принципи. 

Розкрито сутнісні характеристики досліджуваної категорії в сучасний період. 

Висвітлено систему адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі, зосереджено увагу на різномаїтті визначенні її 

теоретико-методологічних основ. 

Зазначається, що інституційними основами адміністративно-правового 

регулювання в агропромисловому комплексі є:  

- ключова мета системи адміністративно-правового регулювання 

проявляється у намаганні забезпечити ефективне проведення аграрної реформи 

та захисту прав громадян на приватну власність земель сільськогосподарського 

призначення; 

- адміністративно-правове регулювання в агропромисловому 

комплексі здійснюють передусім Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства а також підконтрольні йому галузеві заклади та 

установи, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади і місцевого 

самоврядування; 

- об’єктивно до системи адміністративно-правового регулювання 

доцільно віднести також суб’єктів сільськогосподарського виробництва. 

У дисертації пропонується під управлінським впливом на зазначені 

об’єкти адміністративно-правового регулювання розуміти сукупність 

скоординованих дій які відображають основні напрями аграрної політики 

держави та місцевого самоврядування на реалізацію  функціонування 

агропромислового комплексу. 

Зважаючи на це визначення, виокремлюються такі базові чинники 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі 

України: 

- по-перше, це сукупність організаційно-владних дій, що 

зумовлюється складним багатокомпонентним характером самого 

агропромислового комплексу. Реалізувати практично будь яку управлынську 



4 

 

функцію не скоординовано  є малоймовірним заходом. В іншому випадку або 

це не буде дієва функція публічного управління аграрним сектором, або він 

буде недостатньо ефективним щодо досягнення необхідного результату; 

- по-друге, вони відображають основні напрями регуляторного 

впливу держави та місцевого самоврядування. Іншими словами поза межами 

публічно-управлінських зусиль держави та органів місцевого самоврядування, 

функція адміністративно-правового регулювання в агропромисловому 

комплексі не може бути зреалізованою належним чином; 

- по-третє об’єкти реалізації завдань державно-правового 

регулювання є забезпечення ефективного функціонування агропромислового 

комплексу. Причому, якщо норма сприймається переважно як управлінська 

категорія, спрямована на створення системи, що забезпечуватиме у разі 

необхідності комплексну підтримку розвитку аграрної складової, то друга 

здебільшого стосується безпосередньо процесу реалізації державно-правового 

регулювання сільського господарства. 

- проаналізовано сутність і зміст основних форм, методів та функцій 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі 

України, Охарактеризовано їх поняття, розвиток і значення у контексті 

асоціації України з ЄС, нехтування загальновживаними інституціями є 

суттєвим недоліком. Ми вважаємо, що реальне запровадження та нормативне 

врегулювання вищенаведених категорій дозволить посилити роль та значення 

державно-правового впливу як комплексного юрисдикційного утворення, має 

чітке людиноцентриське спрямування, адже поліпшує якість державної 

підтримки та спрощує доступ до аграрно-публічних послуг. Економічна 

доцільність можливостей державно-правової підтримки аграрного сектора в 

України теж є очевидною, хоча потребує значних витрат при його 

впровадженні. 

Ми переконані, що комплексне реформування державної підтримки 

сільського господарства має відбуватися із зазначенням передового 

європейського досвіду правових технологій і відповідних новацій. У 
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перспективі це дозволить інтегрувати вітчизняну агропромислову систему у 

єдиний європейський аграрний простір, а отже зможе забезпечити необхідний 

розвиток сільських територій. 

Пропонується під державно-правовою підтримкою агропромислового 

комплексу розуміти результат владно-управлінської діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування, в основі якого лежить спільна аграрна політика 

згідно з вимогами законодавства ЄС та права СОТ. 

Зважаючи на це визначення, характерними ознаками державно-правової 

підтримки розвитку агропромислового комплексу є: 

- по-перше, заходи підтримки являють собою результат публічно-

управлінської діяльності; 

- по-друге, державно-правова підтримка надається суб’єктами 

публічного адміністрування сферою агропромислового комплексу; 

- по-третє, в основі підтримки сільського господарства державою 

мають бути заходи щодо проведення цінової, страхової, кредитно-бюджетної, 

податкової та іншої протекціоністської діяльності. У дисертації висвітлено 

антирейдерську діяльність компетентних органів у сфері аграрного сектору 

економіки. Досліджено засади адміністративно-юрисдикційної діяльності 

протидії рейдерству. Розглянуто зовнішні та внутрішні запобіжники протидії 

рейдерству в агропромисловому комплексі. 

З метою покращення стану справ в організації адміністративно-правового 

регулювання в агропромисловому комплексі у світлі сприйняття її як 

механізму державно-правового урядування сільського господарства необхідно: 

1) розробити компетентну програму нормативного забезпечення 

функціонування агропромислового комплексу до кращих європейських 

стандартів. Така програма повинна бути розрахована на кілька років та мати 

певний перехідний період; 

2) визначити суб’єктний склад адміністративно-правового 

регулювання та умовно поділити його напрями на: загальнодержавний, 

міністерський, місцевий. 
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Державний напрям представлено оптимізацією повноважень центральних 

органів виконавчої влади у сфері сільського господарства. Другий напрям має 

стосуватися Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України як ключового суб’єкта  управління. Місцевий напрям 

полягає в посиленні ролі територіальних органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування громадських організацій; 

3) виокремити правові режими регулювання майнових відносин в 

агропромисловому комплексі (наприклад, поліпшення захисту майна 

сільськогосподарського кооперативу) натомість спеціальні режимні напрями 

відображають новації у конкретних складових аграрної сфери (правовий режим 

аграрної холдингової кампанії, особистого селянського господарства, 

комунального сільськогосподарського підприємства тощо). 

За змістом заходи адміністративного нагляду й контролю пропонується 

поділити на: а) внутрішні та б) зовнішні. Внутрішні заходи стосуються 

безпосередньо сільськогосподарських виробників та їх працівників. Зовнішні 

заходи мають поліпшити взаємовідносини сільгоспвиробників з юридичними 

особами публічного права що опікується сферою сільського господарства. 

На тлі зростання адміністративної деліктності виникає потреба в 

осмисленні місця і ролі адміністративної відповідальності за порушення 

сільськогосподарського законодавства. Цей адміністративно-правовий інститут 

має розвивати свій власний науковий пріоритет, який спонукала до пошуку 

найбільш ефективної моделі реалізації адміністративно-деліктної політики в 

агропромисловому комплексі. 

В роботі пропонується підсумковий висновок, який полягає в тому, що 

питання становлення та розвитку теорії і практики публічного адміністрування 

в агропромисловому комплексі здебільшого перебувають у сфері науково-

теоретичних дискусій, формування пропозицій щодо вдосконалення структури 

цієї діяльності, її нормативного забезпечення, мають поступово 

впроваджуватися в реальну розбудову існуючих інституцій, створення правової 

системи, яка б відповідала стандартам ЄС.  
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Сфера агропромислового комплексу має спрямовуватися в площину 

розвитку аграрно-правових технологій, функціональний зміст яких 

спрямовується на виконання прийнятих публічною адміністрацією зобов’язань 

щодо діджиталізації землеробства, удосконалення правового регулювання 

державної підтримки сільського господарства. 

Ключові слова: система державно-правового регулювання 

агропромислового комплексу, адміністративно-правова складова регулювання 

агропромислового комплексу, суб’єкти, заходи адміністративного впливу, 

адміністративна відповідальність, адміністративне провадження, міжнародний 

досвід публічно-аграрного адміністрування, правові технології аграрно-

цифрової трансформації, наукова стратегія державно-правової підтримки 

агропромислового комплексу. 

 

 

ANNOTATION 

 

Ivanova H. S. Administrative and legal regulation in the sphere of 

agroindustrial complex. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for obtaining the scientific degree of the Doctor of Legal 

Sciences/ Doctor of Law (2JD) in specialty 12.00.07 - administrative law and 

process; financial law; information law. - Zaporizhzhia National University, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation is devoted to the complex research of the theory and practice 

of administrative and legal regulation in the sphere of agroindustrial complex of 

Ukraine.  The concept, content and features of the agroindustrial complex as a 

fundamental socio-economic and legal category are analyzed. Conceptual approaches 

to the definition of the agroindustrial complex as an object of administrative and 

legal regulation are studied. By this concept is proposed to understand the activities 

of authorized entities regulated by normative legal acts, aimed at the implementation 

of the state agricultural policy through management decisions, the provision of 
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appropriate services. 

The agroindustrial complex as an administrative and legal category is a set of 

legal organizational and managerial, scientific, socio-economic and other measures 

aimed at ensuring the development of the agricultural sector of the economy and 

guaranteeing food security of the state. 

From the point of view of public management of the agrarian sphere under 

administrative and legal regulation in the agroindustrial complex it is proposed to 

understand organizational and purposeful activity of competent public authorities, 

which is determined and implemented by laws and bylaws that meet the Constitution 

of Ukraine. 

The peculiarities of administrative and legal regulation in the agroindustrial 

complex, its characteristic features, tasks and principles are considered in the work. 

The essential characteristics of the studied category in the modern period are 

revealed. The system of administrative and legal regulation in the agroindustrial 

complex is covered, the attention is focused on the diversity of its theoretical and 

methodological bases. 

It is noted that the institutional foundations of administrative and legal 

regulation in the agro-industrial complex are: 

the key goal of the system of administrative and legal regulation is manifested 

in the effort to ensure the effective implementation of agrarian reform and protection 

of citizens' rights to private property of agricultural lands; 

administrative and legal regulation in the agroindustrial complex is carried out 

primarily by the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture as well 

as its sectoral institutions and establishments, other central and local executive bodies 

and local governments; 

it is objectively expedient to include also subjects of agricultural production to 

the system of administrative and legal regulation. 

In the dissertation it is offered to understand under the administrative influence 

on the specified objects of administrative and legal regulation the set of coordinated 

actions which reflect the basic directions of agrarian policy of the state and local 
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government on realization of functioning of an agroindustrial complex. Given this 

definition, the following basic factors of administrative and legal regulation in the 

agroindustrial complex of Ukraine are distinguished: 

firstly, it is a set of organizational and power actions, which is due to the 

complex multicomponent nature of the agroindustrial complex. Implementing almost 

any management function in an uncoordinated manner is an unlikely measure. 

Otherwise, it will either not be an effective function of public management of the 

agricultural sector, or it will not be effective enough to achieve the desired result; 

secondly, they reflect the main directions of regulatory influence of the state 

and local self-governments. In other words, outside the public-administrative efforts 

of the state and local governments, the function of administrative and legal regulation 

in the agroindustrial complex can not be properly implemented; 

thirdly, the objects of implementation of the tasks of state and legal regulation 

are to ensure the effective functioning of the agroindustrial complex. Moreover, if the 

norm is perceived mainly as a management category aimed at creating a system that 

will provide, if necessary, comprehensive support for the development of the 

agricultural component, the second is mostly directly related to the implementation 

of state and legal regulation of agriculture. 

The paper analyzes the essence and content of the main forms, methods and 

functions of administrative and legal regulation in the agroindustrial complex of 

Ukraine, describes their concept, development and significance in the context of 

Ukraine's association with the EU, neglect of common institutions is a significant 

shortcoming. We believe that the actual introduction and regulation of the above 

categories will strengthen the role and importance of state and legal influence as a 

complex jurisdictional entity, has a clear human-centered direction, as it improves the 

quality of state support and simplifies access to agricultural and public services. The 

economic feasibility of state and legal support for the agricultural sector in Ukraine is 

also obvious, although it requires significant costs in its implementation. 

We are convinced that a comprehensive reform of state support for agriculture 

should take place in the light of European best practices in legal technologies and 
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relevant innovations. In the long run, this will allow integrating the domestic 

agroindustrial system into the single European agrarian space, and thus will be able 

to ensure the necessary development of rural areas. 

It is proposed to understand the state and legal support of the agroindustrial 

complex as the result of government activities of public administration entities, 

which is based on a common agricultural policy in accordance with the requirements 

of EU law and WTO law. 

Given this definition, the characteristic features of state and legal support for 

the development of the agroindustrial complex are: 

- firstly, support measures are the result of public administration; 

- secondly, state and legal support is provided by subjects of public 

administration in the field of agroindustrial complex; 

- thirdly, the support of agriculture by the state should be based on measures to 

conduct price, insurance, credit-budget, tax and other protectionist activities. The 

dissertation covers the anti raiding activity of the competent authorities in the field of 

the agricultural sector of the economy. The principles of administrative-jurisdictional 

activity of counteraction to raiding are investigated. External and internal safeguards 

against raiding in the agroindustrial complex are considered. 

In order to improve the state of affairs in the organization of administrative and 

legal regulation in the agroindustrial complex in light of its perception as a 

mechanism of state and legal governance of agriculture it is necessary: 

1) to develop a competent program of regulatory support for the functioning of 

the agroindustrial complex to the best European standards. Such a program should 

last for several years and have a certain transition period; 

2) to determine the subjective composition of administrative and legal 

regulation and conditionally divide its directions into: national, ministerial, local. 

The state direction is represented by the optimization of the powers of the 

central executive bodies in the field of agriculture. The second direction should 

concern the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine as 

a key entity. The local direction is to strengthen the role of territorial executive 
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bodies, local self-government of public organizations; 

3) to single out legal regimes of property relations regulation in the 

agroindustrial complex (for example, improving the protection of agricultural 

cooperative property) instead of special regime directions reflect innovations in 

specific components of the agrarian sphere (legal regime of agrarian holding 

campaign, personal agricultural enterprise, communal enterprise, etc.). 

According to the content, the measures of administrative supervision and 

control are proposed to be divided into: a) internal and b) external. Internal measures 

concern farmers and their employees directly. External measures should improve the 

relationship between farmers and legal entities governed by public law in the field of 

agriculture. 

Against the background of increasing administrative tort, there is a need to 

understand the place and role of administrative liability for violations of agricultural 

legislation. This administrative and legal institute should develop its own scientific 

priority, which prompted the search for the most effective model for the 

implementation of administrative and tort policy in the agroindustrial complex. 

The paper concludes that the issues of formation and development of the 

theory and practice of public administration in the agroindustrial complex are mostly 

in the field of scientific and theoretical discussions, the formation of proposals to 

improve the structure of this activity, its regulations, should be gradually 

implemented in the real development of existing institutions, the creation of a legal 

system that would meet EU standards. 

The sphere of agroindustrial complex should be directed to the plane of 

development of agrarian-legal technologies, the functional content of which is 

directed to fulfillment of the obligations accepted by the public administration on 

digitalization of agriculture, improvement of legal regulation of state support of 

agriculture. 

Keywords: system of state and legal regulation of agroindustrial complex, 

administrative and legal component of regulation of agroindustrial complex, subjects, 

measures of administrative influence, administrative responsibility, administrative 
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proceedings, international experience of public-agrarian administration, legal 

technologies of agrarian-digital transformation, scientific strategy of state and legal 

support of the agroindustrial complex. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Агропромисловий комплекс України являє собою  

єдність соціально-економічних, організаційно-управлінських, правових,  

наукових, кадрових та інших заходів, спрямованих на забезпечення аграрної  

сфери економіки та гарантування продовольчої безпеки держави. У зв’язку з  

цим усі питання, так чи інакше пов’язані з проблематикою розвитку  

агропромислового комплексу, є суспільно чутливими та такими, що 

потребують  особливої уваги. На рівні держави це повинно проявлятися у 

здійсненні ефективної аграрної політики.  

Сучасний стан вітчизняного агропромислового комплексу не може не  

викликати занепокоєння. На жаль, АПК не є високоефективним і  

конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішньому ринках сектором  

економіки держави. Значною мірою це пов’язано з вадами нормативно-

правового регулювання, неналежними адміністративно-правовими 

механізмами  реалізації комплексного розвитку сільських територій та 

розв’язання соціальних проблем населення. Нині триває активне обговорення 

Закону України від 31 березня 2020 року № 552-IX «Про внесення змін до 

деяких  законодавчих актів України щодо умов обігу земель 

сільськогосподарського  призначення», який значною мірою видозмінює 

інституційно-правові засади   

державно-правового регулювання сільського господарства та обігу землі. 

Земельна реформа є однією із найважливіших, що сьогодні започатковується  в 

Україні. Це, зокрема, пов’язано з тим, що результати впровадження цієї  

реформи потенційно стосуватимуться кожного громадянина Української  

держави, адже споживачами сільськогосподарської продукції є всі громадяни,  

тому держава повинна гарантувати безперешкодний доступ людини до  

продуктів харчування з метою підтримання її звичайної життєдіяльності.  

Відразу зазначимо, що соціальні опитування, котрі проводяться різними  

експертними інституціями, засвідчують відсутність розуміння домінуючого  

характеру та своєчасності цієї реформи. Громадян понад усе хвилює  
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непередбачуваність кінцевого результату. А зазначене, попри це, стосується  

можливості та спроможності публічно-управлінських інституцій забезпечити  

продовольчу безпеку держави.  

Серед факторів, що спричиняють незадовільний рівень розвитку  

агропромислового комплексу, необхідно особливо виділити комплексні 

проблеми публічного управління досліджуваною сферою; сприйняття  

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  

як основного суб’єкта публічного управління агропромисловим комплексом;  

недостатній аналіз сутності і змісту базових чинників адміністративно-

правового регулювання в агропромисловому комплексі; неналежне визначення  

основних функцій, форм та методів адміністративно-правового регулювання в  

агропромисловому комплексі тощо. Неопрацьованими є проблеми цифрової  

трансформації адміністрування аграрних відносин як важливого складника  

управління досліджуваною сферою економіки. 

Авторка використовувала у своєму науковому дослідженні 

фундаментальні  та видатні праці вітчизняних і зарубіжних фахівців як 

адміністративного, так й  інших галузей права: В. Б. Авер’янова, О. Ф. 

Андрійко, І. В. Арістової,  О. М. Бандурки, Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, І. П. 

Голосніченка,  О. Ю. Дрозда, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, О. Л. 

Копиленка,  О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного, Д. М. Лук’янця, А. М. Подоляки,  

А. О. Селіванова, Є. Ю. Соболя, Р. В. Шаповала та інших вчених.  

У процесі дисертаційного дослідження були вивчені та проаналізовані  

роботи таких фахівців у сфері аграрного законодавства, як: А. П. Гетьман,  Ю. 

В. Дідок, В. В. Коваленко, А. В. Лапін, С. І. Мороз, Т. А. Серебрякова,  А. М. 

Статівко, Г. Г. Стеценко, С. І. Чернов, Р. В. Штефаніч, М. В. Шульга та ін.  

Водночас, констатуючи доволі значний обсяг наукових публікацій у галузі  

державно-правових засад регулювання агропромислового комплексу, варто  

зазначити недостатню опрацьованість питань теорії та практики його  

адміністративно-правового забезпечення.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 
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темами. Дисертацію  виконано в рамках Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2016– 2020 роки, затверджених Національною академією 

правових наук України  03.03.2016, № 14–10. Основні напрями дослідження є 

складовими елементами  комплексної теми «Конституційно-правові проблеми 

забезпечення верховенства  права у функціонуванні механізму публічної влади 

в Україні», яка  розробляється науковцями Національного юридичного 

університету імені  Ярослава Мудрого (номер державної реєстрації 

0111U000966).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка  

концептуальних засад адміністративно-правового регулювання в  

агропромисловому комплексі, а також розробка у зв’язку з цим шляхів  

удосконалення організаційно-правового забезпечення управлінської діяльності  в 

аграрному секторі економіки.   

Досягненню цієї мети слугує виконання таких задач:  

– проаналізувати поняття, зміст та особливості агропромислового  

комплексу як об’єкта адміністративно-правового регулювання; – розглянути 

принципи і завдання адміністративно-правового регулювання  в 

агропромисловому комплексі;  

– розкрити систему адміністративно-правового регулювання  

агропромислового комплексу через її сутність та інституційні виміри в  сучасний 

період;  

– проаналізувати поняття і види форм та методів адміністративно-правового  

регулювання в агропромисловому комплексі;  

– визначити сутність і зміст основних функцій адміністративно-правового  

регулювання в агропромисловому комплексі;  

– розкрити основні адміністративно-правові запобіжники проти рейдерства 

в агропромисловому комплексі;  

– зосередити увагу на характеристиці нормативних засобів механізму  

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі; – 

висвітлити систему суб’єктів адміністративно-правового регулювання в  

агропромисловому комплексі; 
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– висвітлити контрольно-наглядову діяльність в агропромисловому  

комплексі;  

– охарактеризувати поняття і значення режимного регулювання майнових і  

земельних відносин в агропромисловому комплексі;  

– розглянути правові засади адміністративної відповідальності за  

порушення законодавства у сфері агропромислового комплексу; – визначити 

підстави адміністративної відповідальності за порушення  сільськогосподарського 

законодавства;  

– розглянути ознаки юридичного складу адміністративного  

правопорушення у сільськогосподарській сфері;  

– окреслити особливості провадження у справах про адміністративні  

правопорушення у сфері сільського господарства;  

– зосередити увагу на процесах використання Україною досвіду ЄС у сфері  

правового регулювання аграрних відносин;  

– розкрити шляхи оптимізації інформаційно-правового регулювання в  

агропромисловому комплексі;  

– визначити перспективи формування правових технологій в контексті  

вимог цифрової трансформації управління у сфері сільського господарства; – 

запропонувати основні напрями удосконалення законодавчої бази  державно-

правового регулювання в агропромисловому комплексі. Об’єктом дослідження 

виступають суспільні відносини, що виникають у  сфері публічного управління 

агропромисловим комплексом.  

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання у сфері  

агропромислового комплексу.  

Методи дослідження. У процесі виконання дисертаційного дослідження  

авторка послуговувалася різними методами, що сприяло достовірності та  

об’єктивності здобутих нових наукових знань. Метод теоретичного  моделювання 

забезпечив якісне дослідження теоретичних та практичних  аспектів 

адміністративно-правового регулювання агропромислового комплексу  (підрозділ 

1.1).   

Адміністративно-юрисдикційну діяльність щодо протидії рейдерству та  
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запобігання правопорушенням у сфері агропромислового комплексу досліджено  

із застосуванням методів аналізу і синтезу (підрозділ 2.4, 4.1–4.4),  порівняльно-

правовий метод застосований у дослідженні світових моделей  публічно-

управлінського адміністрування аграрної сфери (підрозділи 5.1, 5.2).  

Використання логіко-семантичного методу дало змогу глибше дослідити  

поняття, зміст та особливості агропромислового комплексу як фундаментальної  

управлінсько-правової категорії, а також мету, завдання і принципи  

адміністративно-правового регулювання агропромислового комплексу (підрозділи 

1.2, 1.3). Системно-структурний метод дозволив якісно  охарактеризувати 

адміністративне право як один з інституційних регуляторів  суспільних відносин у 

сфері агропромислового комплексу (підрозділ 2.1).   

За допомогою формально-юридичного методу розкрито сутність механізму  

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі через  

його структуру та організаційні особливості реалізації в сучасний період, а також 

висвітлено систему компетентних суб’єктів і відповідних режимних і контрольно-

наглядових заходів (підрозділи 3.1–3.4).   

Перспективу формування правових технологій у вітчизняному  

агропромисловому комплексі розглянуто з використанням методу аналогії  

(підрозділ 5.2). Метод правового моделювання застосовано для висвітлення  

інформаційно-правової діяльності у сфері агропромислового комплексу як  

важливого складника публічного управління (підрозділ 5.3).   

І насамкінець, метод правового прогнозування дав змогу якісно опрацювати 

шляхи вдосконалення законодавчої бази публічно-аграрного управління, а  також 

пропозиції щодо перспективних напрямів удосконалення державно правової 

підтримки аграрного сектору економіки України (підрозділ 5.4).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти  

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України,  

формалізовані акти центральних органів виконавчої влади, рішення  

Конституційного Суду України, міжнародні нормативно-правові акти тощо.  

Емпіричну базу дослідження склали матеріали, які були застосовані в  

практиці публічного управління агропромисловим комплексом у Харківській  
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області за особистою участю здобувачки в цій діяльності.   

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження  

полягає в тому, що авторка комплексно, з використанням сучасних методів  

пізнання, урахуванням новітніх досягнень юридичної науки дослідила теорію і  

практику адміністративно-правового регулювання у сфері агропромислового  

комплексу України. У межах дисертації отримано результати, що  

характеризуються науковою новизною:  

уперше:  

– здійснено інституційно-галузеві та міжгалузеві інтегративні підходи до  

пізнання ґенези адміністративно-правового регулювання в агропромисловому  

комплексі України згідно з вимогами законодавства ЄС та права СОТ;  

– встановлено, що адміністративно-правове регулювання в  

агропромисловому комплексі є видом публічної діяльності, яка має  організуючий, 

виконавчо-розпорядчий характер, галузевої групи органів  державної влади та 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо  практичної реалізації функцій 

та завдань аграрної політики;  

– доведено, що найбільш дієвим інструментом здійснення аграрної  

політики держави є праксеологічний підхід, згідно з яким адміністративно правове 

регулювання агропромислового комплексу становить саме діяльність  суб’єктів 

управління в межах їхньої функціональної компетенції;  

– обґрунтовано, що під принципами адміністративно-правового  

регулювання агропромислового комплексу слід розуміти вихідні положення та  

закономірності, що відображають розвиток аграрно-управлінських відносин, які  

унормовані та реалізуються в аграрному секторі економіки. До основних  

принципів досліджуваної сфери належать: законність, системність,  

справедливість і свобода, єдність і несуперечність, пріоритетність і соціальна  

спрямованість, ефективність, відповідальність;   

– доведено, що механізмом адміністративно-правового регулювання в  

агропромисловому комплексі є сукупність організаційно-правових засобів 

нормативного забезпечення, спрямованих на підвищення рівня паритетної 

взаємодії суб’єкта та об’єкта публічно-аграрного управління; – обґрунтовано, що 
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вдосконалення адміністративно-правового регулювання  агропромислового 

комплексу в Україні має відбуватися з урахуванням таких  визначальних 

чинників: 1) використання аграрно-регулятивного досвіду  держав-учасниць 

Європейського Союзу; 2) орієнтир на державно-приватне  партнерство; 3) 

формування правових режимів майна сільгоспвиробників;  4) використання 

комплексних критеріїв оцінювання ефективності протидії  рейдерству та 

адміністративним правопорушенням у сфері сільського  господарства; 5) вибір 

державної моделі цифрової трансформації аграрного  сектору економіки;  

– запропоновано прийняти «Стратегію державно-правової підтримки  

агропромислового комплексу України», в якій чітко визначити систему  публічно-

аграрного протекціонізму, основні засади його ефективного  функціонування як 

дієвого законодавчого механізму забезпечення сталого  розвитку визначальних 

елементів відповідної інфраструктури;  

удосконалено:  

– розуміння ключових ознак адміністративно-правового регулювання  

агропромислового комплексу, якими пропонується вважати такі: 1) це аграрно 

управлінська діяльність органів державної влади, органів місцевого  

самоврядування інших суб’єктів; 2) ця діяльність відбувається у межах чинного  

законодавства; 3) передбачає перелік визначальних повноважень суб’єктів 

аграрної компетенції; 4) ця діяльність передусім спрямована на належну  

організацію функціонування агропромислового комплексу; 5) здійснюється з  

метою забезпечення прав, свобод та інтересів усіх учасників аграрних відносин;  

– визначення та класифікацію методів адміністративно-правового  

регулювання агропромислового комплексу, під якими пропонується розуміти  

способи впливу відповідних суб’єктів на підпорядковані керовані об’єкти; 

відповідно до ступеня задіяності владних повноважень суб’єкта публічно 

аграрного управління зазначені методи класифіковано на переконання,  

заохочення і примус; загальні та спеціальні; адміністративні та економічні;  

– ключові перспективні напрями адміністративно-правового регулювання  

агропромислового комплексу в Україні, а саме: 1) визначення засад державної  

аграрної політики в контексті реформування системи публічного управління у  
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сфері агропромислового комплексу; 2) запровадження на законодавчому рівні  

обов’язкового аграрного страхування; 3) зміна парадигми державно-правової  

підтримки розвитку агропромислового комплексу;  

– понятійно-категоріальний апарат адміністративно-правового регулювання  

агропромислового комплексу, зокрема, надано власні визначення певних 

категорій, а саме: 1) під об’єктом адміністративно-правового регулювання  

агропромислового комплексу пропонується розуміти конституційно визначену  

соціально-економічну цінність, яка відображає стан належного функціонування  

органів та систем публічно-аграрного управління; 2) право на зайняття  

сільськогосподарським виробництвом як адміністративно-правову категорію  

визначено як можливість особи будь-яким не забороненим чинним  

законодавством способом здійснювати відповідну діяльність за наявності  

реєстраційно-дозвільного акта; 3) під правом на маркетинг в аграрному секторі  

пропонується розуміти можливість юридичної чи фізичної особи у разі  

необхідності отримати доступну інформаційну допомогу, якому кореспондує  

обов’язок держави створювати умови, спрямовані на фінансування і  організацію 

технологічної допомоги, профілактику порушень вимог  продовольчої безпеки 

тощо;  

дістали подальшого розвитку:  

– теоретичні уявлення та підходи щодо класифікації форм адміністративно 

правового регулювання сфери агропромислового комплексу, а саме,  

запропоновано виділити: 1) залежно від ступеня зв’язку з правовим  регулятором: 

правові та неправові; 2) за спрямованістю: міжгалузеві  (спрямовані не тільки на 

сферу агропромислового комплексу) та  внутрішньогалузеві (спрямовані 

виключно на агропромислову діяльність); 3) за  колом осіб, яких стосуються 

розглядувані форми: загальнообов’язкові та такі, що адресовані конкретним 

суб’єктам; 4) за суб’єктним складом: односторонні та багатосторонні 

(адміністративні договори); 5) за умовами застосування: такі, що охоплюють 

звичайні умови суспільного життя, та такі, що враховують  умови надзвичайного 

стану; 6) за юридичним змістом: зобов’язуючі,  забороняючі, дозвільні;  

– науковий підхід, згідно з яким, виходячи із загальної мети  
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адміністративної відповідальності, вона є дієвим інструментом стимулювання  

виконання належним чином обов’язків у сфері агропромислового комплексу;  

– наукові положення, відповідно до яких особливості провадження у  

справах про адміністративні правопорушення у сільськогосподарській сфері 

визначаються процесуальними нормами в даній сфері регулювання, а також  

поліваріантністю і багатоелементністю проявів як адміністративно-процесуальної 

категорії;  

– наукові висновки про те, що законодавство країн Європейського Союзу у  

сфері публічного регулювання аграрних відносин повинно в Україні пройти  

процедуру гармонізації та адаптації, зокрема, мають впроваджуватися такі  

принципи, як: принцип сталого розвитку села, принцип підтримки аграрних  

підприємців, принцип єдиних вимог щодо виробництва сільгосппродукції та  

тваринництва і принцип диверсифікації сільських територій;  

– положення про актуальність подальшого дослідження питань адаптації до  

українських реалій досвіду країн Європейського Союзу, необхідність  гармонізації 

законодавства України у сфері аграрно-промислових відносин з нормами та 

стандартами міжнародного права.  

Практичне значення одержаних результатів проведеного дослідження 

полягає в тому, що викладені в дисертації положення, висновки та пропозиції 

можна використати в: 

- науково-дослідній діяльності – для подальшого розвитку 

досліджень у сфері державно-правового регулювання агропромисловим 

комплексом України (акт впровадження в діяльність Науково-дослідного 

інституту інформатики та права Національної академії правових наук України 

від 08.09.2020 р.); 

- правотворчій діяльності – для пошуку шляхів удосконалення 

чинного законодавства з питань функціонування агропромислового комплексу 

України та ініціювання і підготовці до розгляду Верховною Радою України 

проектів профільних законодавчих актів України (проект Стратегії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

державно-правового регулювання підтримки агропромислового комплексу 

України на період до 2026 року);  
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- правозастосовній діяльності – під час реалізації суб’єктами 

публічної адміністрації повноважень аграрно-промислового спрямування (акт 

впровадження в діяльність Харківської обласної державної адміністрації ради 

від 27.08.2020 р.); 

- навчальному процесі – для підготовки навчально-методичної 

літератури, посібників, підручників, проведення занять із дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративне судочинство», «Правові засади 

публічних закупівель» (акт впровадження в навчальний процес Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 03.09.2020 р.). 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження були 

оприлюднені на десятьох міжнародних і науково-практичних конференціях, на 

круглих столах і семінарах, а саме: «Актуальні дослідження правової та 

історичної науки» (м. Тернопіль, 13 червня 2019 р.); «Юридичні науки: 

проблеми та перспективи» (м. Запоріжжя, 21-22 червня 2019 р.);«Актуальні 

питання реформування правової системи України» (м. Дніпро, 5-6 липня 2019 

р.); «Актуальні дослідження правової та історичної науки», (м. Тернопіль, 10 

липня 2019 р.); «Особливості розвитку публічного та приватного права в 

Україні» (м. Харків, 19-20 липня 2019 року); «Верховенство права та правова 

держава», (м. Ужгород, 20-21 вересня 2019 р.); «Юридична наука в сучасному 

світі: здобутки та перспективи» (м. Одеса, 27 вересня 2019 р.); «Актуальні 

проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення» 

(м. Одеса, 11-12 жовтня 2019 р.); «Актуальні завдання та напрями розвитку 

юридичної науки у XXI столітті», (м. Львів, 18-19 жовтня 2019 р.); «Чинники 

розвитку юридичних наук у XXI столітті», (м. Дніпро, 1-2 листопада 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в  

одноособовій монографії, 23 наукових статтях, з них 18 опубліковано у  виданнях, 

що визнані як фахові з юридичних наук, 3 статті – у зарубіжних  наукових 

виданнях, 1 стаття у виданні, яке входить до наукометричної бази SCOPUS, а 

також у 10 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’ятьох  
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розділів, які містять дев’ятнадцять підрозділів, висновків, списку використаних  

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 525 сторінок, у тому  

числі основного тексту – 432 сторінки. Список використаних джерел налічує  466 

найменувань.
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ 

ЗАСАД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В 

АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ 

 

1.1. Агропромисловий комплекс як предмет адміністративно-

правового регулювання 

 

Україна серед інших держав світу завжди визнавалася провідною 

аграрною країною, яка виробляла значну частину продовольства в 

міжнародному масштабі. Згідно з даними Державної служби статистики 

України частка сільського господарства у ВВП України становить понад 17%, 

11% державних доходів формуються завдяки податковим надходженням від 

АПК, а експорт сільськогосподарської продукції у 2015 р. становив 38,8% 

усього експорту України [88]. 

На сьогодні проблема адміністративно-правового регулювання у сфері 

АПК є надзвичайно актуальною. Розвиток агропромислового комплексу 

України, створення сприятливих умов для суб’єктів різних форм 

господарювання в сільському господарстві, стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції, розвиток і балансування аграрного ринку, 

забезпечення продовольчої безпеки – все це невід’ємні складники 

економічного зростання нинішньої України. Зазначене має знаходити своє 

відображення перш за все в дієвих нормативно-правових актах. З моменту, як 

16 травня 2008 р.,  Україна стала повноправним членом Світової організації 

торгівлі (далі – СОТ), усі інструменти підтримки агропромислового комплексу 

країни постійно приводяться у відповідність до положень, передбачених 

Угодою СОТ про сільське господарство та Угодою про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами - з іншої. 

Зокрема, важливою перевагою членства в СОТ є можливість використання 
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Механізму Розв'язання Спорів. Система врегулювання спорів Світовою 

організацією торгівлі є центральним елементом у справі гарантування безпеки 

й передбачуваності багатосторонньої торговельної системи. Члени СОТ 

визнають, що ця організація служить для захисту прав і зобов’язань країн-

членів СОТ за закріпленими угодами, а також для пояснення існуючих 

положень цих правочинів відповідно до звичайних правил тлумачення 

міжнародних договорів, які містить Віденська конвенція. Однією з переваг 

указаної системи є забезпечення можливості для будь-якої країни-члена СОТ 

використовувати незалежну процедуру врегулювання спорів для реалізації 

своїх прав за конкретними торговельними угодами СОТ [61]. 

Загальний огляд нормативно-правових актів показав, що визначення 

конструкції «агропромисловий комплекс України» не закріплено в жодному 

чинному законі чи підзаконному акті, хоча при аналізі законодавчої бази цей 

термін фігурує в деяких документах, зокрема: в Законах України «Про систему 

інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» 

[346] і «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для 

агропромислового комплексу» [350]; у постанові Кабінету Міністрів України 

від 6 травня 2005 р. за № 325 «Питання використання коштів, передбачених у 

Державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового 

комплексу» [247];  в наказі Міністерства аграрної політики України від 14 

липня 2009 р. за № 488 «Про затвердження Положення про державні 

приймальні випробування технічних засобів для агропромислового комплексу 

України та Порядку проведення реєстрації технічних засобів, рекомендованих 

для застосування в агропромисловому комплексі України» [299] та ін. 

Універсальне трактування агропромислового комплексу України (далі – АПК 

України) наводить Л. А. Швайка: це цілісна народногосподарська система 

взаємопов’язаних галузей, об’єднаних в єдине ціле з метою виробництва 

продовольства, сільськогосподарської сировини для переробних галузей 

промисловості [433]. 
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Дефініцію категорії «АПК України» містить ст. 1 проекту Закону України 

«Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України»: 

агропромисловий комплекс – це сукупність галузей національної економіки, 

що охоплює сільське й рибне господарство, харчову промисловість, 

перероблення сільськогосподарської продукції, їх матеріально-технічне й 

фінансове забезпечення [349]. Сформулююємо своє, авторське тлумачення 

розглядуваної  категорії: це сукупність взаємопов’язаних галузей 

промисловості, послуг і всіх сфер сільського господарства, пов’язаних з його 

розвитком, обслуговуванням його виробництва й доведення 

сільськогосподарської продукції до споживача. Зауважимо, що АПК виконує 

притаманні йому функції за наявності науково обґрунтованої галузевої 

структури, до якої входять 3 основні сфери: (а) виготовлення засобів 

виробництва для сільського господарства й виробничо-технічне забезпечення 

останнього (тракторне й сільськогосподарське машинобудування, виробництво 

мінеральних добрив, капітальне будівництво в АПК тощо); (б) безпосередньо 

сільське господарство; (в) галузі, що забезпечують заготівлю, транспортування, 

переробку сільськогосподарської продукції й доведення її до споживача (легка, 

харчова, м'ясна, молочна, борошно-круп'яна й комбікормова галузі, торгівля 

продовольчими товарами). 

До питання об’єкта адміністративно-правового регулювання зверталися 

такі вчені-адміністративісти, як В. Б Авер’янов, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, 

В. В. Галунько, Т. О. Коломієць, Л. І. Миськів, І. А. Черниш та ін. Що 

стосується безпосередньо проблеми цього об’єкта адміністративно-правового 

регулювання, то в юридичній науковій літературі домінують 2 основні точки 

зору. Наприклад, Л. І. Миськів, аналізуючи діяльність вищого навчального 

закладу як об’єкта адміністративно-правового регулювання, акцентує увагу на 

управлінському складнику цього феномену й зазначає, що він може виступати 

у ролі як суб’єкта, так і об’єкта державного управління. Іншими словами, Л. І. 

Миськів ототожнює об’єкт адміністративно-правого регулювання з об’єктом 

державного управління [215, с. 11]. А ось, І. А. Черниш, досліджуючи 
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внутрішню торгівлю як об’єкт адміністративно-правового регулювання, відніс 

до нього різноманітні матеріальні й нематеріальні блага, а також діяння 

суб’єктів і об’єктів публічного управління в аналізованій сфері. Отже, об’єкт 

адміністративно-правового регулювання науковець практично ототожнює з 

об’єктом адміністративно-правових відносин [426]. 

На думку В. В. Галунька, адміністративно-правове регулювання 

характеризує спеціально-юридичний механізм впливу адміністративного права 

на поведінку й діяльність його адресатів. Це цілеспрямований вплив норм 

адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за 

допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і публічних 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб, а також нормального 

функціонування громадянського суспільства й держави. До системи елементів 

адміністративно-правового регулювання (стадій правозастосування і 

правоохоронної діяльності) вчений відніс: (а) норми адміністративного права, 

їх зовнішнє вираження – джерела адміністративного права, (б) принципи 

адміністративного права, (в) тлумачення норм адміністративного права; (г) 

адміністративно-правові відносини, (д) адміністративно-правовий статус 

суб’єктів адміністративного права, (е) індивідуальні акти суб’єктів публічної 

адміністрації, (є) форми діяльності суб’єктів адміністративного права, (ж) 

методи адміністративного права, (з) адміністративно-правові режими, (и) 

адміністративні процедури, (і) ефективність адміністративно-правового 

регулювання [13, с. 317-324].  

Проаналізуємо адміністративно-правові норми, що визначають засади 

функціонування АПК України. Нормативно-правовою базою 

адміністративного-правового регулювання у сфері агропромислового 

комплексу є положення відповідних документів як-то: Земельний кодекс 

України від 25 жовтня 2001 р., № 2768-ІИ; Закони України: від 25 червня 1992 

р., № 2498-ХІІ «Про ветеринарну медицину»; від 21 квітня 1993 р., № 3116-ХП 

«Про охорону прав на сорти рослин»; від 30 червня 1993 р., № 3348-ХІІ «Про 

карантин рослин»; від 15 грудня 1993 р., № 3691-ХІІ «Про племінну справу у 
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тваринництві»; від 17 червня 1999 p., № 758-XIV «Про державне регулювання 

виробництва і реалізації цукру»; від 26 грудня 2002 р., № 411 -IV «Про насіння 

і садивний матеріал»; від 15 травня 2003 p., № 742-IV «Про особисте селянське 

господарство»; від 19 червня 2003 p., № 973-IV «Про фермерське 

господарство»; від 24 червня 2004 р., № 1870-1V «Про молоко та молочні 

продукти»; від 24 червня 2004 р., № 1877-1V «Про державну підтримку 

сільського господарства України»; Указ Президента України від 28 грудня 2005 

р. № 1867/2005 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

9 грудня 2005 р. «Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо 

забезпечення продовольчої безпеки України»; постанови Кабінету Міністрів 

України від 6 липня 2005 р., № 543 «Про Аграрний фонд»; від 1 листопада 2006 

р., № 1541 «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики 

України»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р., № 

536-р «Про схвалення Концепції Комплексної програми підтримки розвитку 

українського села на 2006-2010 роки» та ін. 

Як зазначає Л. Машевська, право є одним з вагомих засобів зміцнення 

функціонування аграрного сектору економіки України, пришвидщення його 

розвитку і становлення. Саме воно закріплює організаційну структуру 

комплексу, окреслює основні параметри його функціонування. Правовими 

нормами регламентуються суспільні відносини, що стосуються практично всіх 

суб’єктів АПК України  [200, с. 74]. Цілком очевидно, що для оптимального 

розвитку в Україні агробізнесу важливим є правове забезпечення 

функціонування останнього.  

Відповідно до Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період 

до 2020 р., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 

806-р від 17 жовтня 2013 р., аграрний сектор України, базовим складником 

якого є сільське господарство, є системоутворювальним у національній 

економіці. Він формує засади збереження суверенності держави – продовольчу 

й у визначених межах економічну, екологічну й енергетичну безпеку, 

забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки й 
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формує соціально-економічні засади розвитку сільських територій. Серед 

основних проблем розвитку аграрного сектору вказано:  

- нерівномірність розвитку різноманітних форм господарювання з 

одночасним послабленням позицій середніх сільськогосподарських 

товаровиробників внаслідок створення для різних за розмірами й соціальним 

навантаженням сільськогосподарських товаровиробників формально 

однакових, але не рівних умов господарювання;  

- відсутність мотивації до кооперації й укрупнення дрібних 

сільськогосподарських товаровиробників у межах сільських громад; 

- ослаблення економічного підґрунтя розвитку сільських громад;  

- нестабільність конкурентних позицій вітчизняної сільськогосподарської 

продукції на зовнішніх ринках унаслідок незавершення процесів адаптації до 

європейських вимог щодо якості й безпечності харчових продуктів;  

- низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва;  

- наявність ризиків збільшення виробничих витрат унаслідок зростання 

рівня зношеності техніки, переважання використання застарілих технологій, 

збільшення вартості невідновлюваних природних ресурсів у структурі 

собівартості виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції;  

- втрати сільгосппродукції внаслідок недосконалості  системи логістики її 

зберігання й інфраструктури аграрного ринку в цілому;  

- відсутність у сільськогосподарських товаровиробників мотивації до 

дотримання агроекологічних вимог;  

- обмежена ємність внутрішнього ринку споживання сільгосппродукції, 

що обумовлена низькою платоспроможністю населення;  

- недостатня ефективність самоорганізації й саморегулювання ринку 

сільськогосподарської продукції; 

- складність у виробленні сільськогосподарськими товаровиробниками 

консолідованої позиції щодо захисту своїх інтересів;  
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- непоінформованість значної частини сільськогосподарських 

товаровиробників про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в цій 

галузі; незавершеність земельної реформи [352]. 

Проблеми отримали своє окреслення, однак щодо їх вирішення виникає 

чимало суперечливих питань. Наприклад, нагальним є врегулювання на 

законодавчому рівні передачі у власність об'єднаним територіальним громадам 

земель за межами населених пунктів. Парламент не схвалив дозвіл передавати 

землі у власність об'єднаним територіальним громадам, що знаходяться поза 

населеними пунктами, не проголосувавши за президентський законопроект № 

7363 про земельну децентралізацію, яким було запропоновано передачу 

повноважень об'єднаним територіальним громадам вільно розпоряджатися 

землями державної власності, що знаходяться за межами населених пунктів і 

позбавити при цьому названих повноважень Державну службу України з 

питань геодезії, картографії й кадастру.  

Відносини у сфері виробничо-господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств впорядковується Конституцією України, 

Господарським, Цивільним і Земельним кодексами України, законами України, 

указами Президента України й Кабінету Міністрів України, нормативно-

правовими актами інших органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування, а також спеціальними нормативними актами. Так, на рівні 

спеціальних актів (зокрема, Законами України «Про насіння і садивний 

матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин» і «Про племінне 

тваринництво»), визначаються спеціальні суб’єкти, їх правомочність та основні 

вимоги до них. Але внаслідок довготривалих процесів земельної реформи ці 

нормативно-правові акти врегульовують лише окремі питання. 

Законодавство України також містить положення щодо свободи 

реалізації сільськогосподарської продукції, згідно з якими сільськогосподарські 

товаровиробники мають право на договірній основі реалізовувати вироблену 

продукцію. Відповідно до ч. 2 ст. 67 Господарського кодексу України 

підприємства є вільними у виборі предмета договору, у визначенні зобов’язань 
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та інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству. 

На даний час в аграрному секторі економіки доволі поширеними є договірні 

відносини між суб’єктами, які опосередковують їх виробничо-господарські 

відносини як у сфері АПК, так і з суб’єктами господарювання інших галузей 

господарства. Як зазначає А. М. Статівка [395], договір в умовах ринку став 

об’єктивно необхідною формою ринкових економічних зв’язків. Іншої правової 

форми, яка оптимально виражала б інтереси сторін з урахуванням рівня 

розвитку ринкових економічних відносин, не існує [389, с.150-151]. 

Непередбачуваність адміністративного регламенту цінової політики, на 

жаль, не врегульована чинними Законами України «Про ціни і ціноутворення», 

«Про природні монополії», а обмежень експорту – Законом України «Про 

державний контроль за міжнародними передачами товарів». 

Станом на січень 2018 р. близько 400 технічних регламентів ЄС в 

агросекторі вже наближені до національного законодавства України в рамках 

Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з Євросоюзом.  Процес 

запровадження сучасних і єдиних з ЄС стандартів ведення сільського 

господарства й вимог у галузі безпеки харчових продуктів є доволі тривалим, 

але реальним завдяки Угоді про асоціацію з ЄС, яка містить важливий розділ 

щодо наближення законодавства ЄС до національного, зокрема, в галузі 

санітарних та фітосанітарних стандартів [55].  

Основними проблемами, що знижують ефективність функціонування 

вітчизняного АПК, слід назвати також: (а) недосконалість державної політики 

щодо регулювання інфраструктури агропромислового комплексу, (б) брак 

доступних фінансових ресурсів, (в) недостатня чисельність 

висококваліфікованих спеціалістів, які  могли б втілювати міжнародний досвід, 

а також інертність більшості суб’єктів ринку до змін та інновацій. У зв’язку із 

цим, інфраструктура агропромислового комплексу України потребує значних 

змін, що полягають: 

– у створенні для аграрних підприємств можливості залучати кредитні 

ресурси під нижчий відсоток; 
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– у сприянні розвитку закладів оптової торгівлі; 

– в реформуванні  аграрної  освіти  в  Україні  шляхом визнання  

аграрних  спеціальностей   у  ЗВО  як пріоритетних; 

– в розробленні  ефективного  законодавства  у  сфері регулювання 

інфраструктури АПК. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України реалізує проект Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського 

господарства та сільських територій на 2015–2020 роки для вирішення 

реальних потреб галузі, шляхом всеохоплюючого процесу консультацій із 

заінтересованими сторонами, зокрема, з представниками громадянського 

суспільства, бізнесу й міжнародними донорами [249]. Але ж, одночасно з 

розробкою зазначеної Стратегії мають бути окреслені й інші пріоритетні 

завдання, а саме:  

- наближення найбільш вагомих елементів нормативно-правової бази 

України (пов’язаних переважно з потребами врахування можливостей 

експортної торгівлі) до стандартів ЄС і міжнародних стандартів;  

- скасування низки чинних на сьогодні нормативних та адміністративних 

актів, які призводять до корупції  й погіршення бізнес-клімату;  

- реформування, а в майбутньому, можливо, і приватизація державних 

підприємств;  

- підготовка (де це є можливим на даному етапі), підготовка проектів 

нормативно-правових актів та інших документів з таких ключових питань, 

таких, як земельна реформа, продовольча безпека, державний продовольчий 

резерв і державне цінове регулювання, програми розвитку села, управління 

природними ресурсами тощо [99]. 

З огляду на окреслені проблеми адміністративно-правового регулювання 

у сфері агропромислового комплексу України цілком зрозуміло, що лише 

приведення вітчизняного законодавства у відповідність до міжнародних 

стандартів покращить  стан АПК. Доцільно було б на законодавчому рівні 

закріпити дефініцію категорії «АПК України», підготувати належні проекти 
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нормативно-правових актів, що регламентують порядок процедури проведення 

приватизації аграрних державних підприємств, оформлення прав на землю 

тощо. Окремої уваги заслуговують і пропозиції щодо змін до статей 104-108 

глави 9 «Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. 

Порушення ветеринарно-санітарних правил» Кодексу України про 

адміністративні правопорушення з метою уникнення суперечностей, які 

існують зараз [116, с.154-155]. 

Як уже зазначалося, агропромисловий комплекс України (сільське 

господарство, харчова й переробна промисловість) становить собою ту частину 

національного господарства, яка забезпечує виготовлення, реалізацію й 

переробку сільськогосподарської продукції. З урахуванням виняткової 

значущості цієї сфери її віднесено до пріоритетних, адже АПК забезпечує 

продовольчу безпеку й продовольчу незалежність країни, формує 10,43%  

валового внутрішнього продукту держави і близько 60% фонду споживання 

населення. Отже, аграрний сектор є ключовою статтею наповнюючою 

бюджет [410]. 

Зміна філософії пріоритетів державної діяльності свідчить, в свою чергу, 

про необхідність трансформації методології управлінського впливу й 

відповідно, відмови від державного управління на користь публічного 

адміністрування. У цьому контексті особливого значення набуває дослідження 

місця публічного адміністрування у сфері агропромислового комплексу,  

належне функціонування якого має забезпечити основоположні потреби як 

однієї людини, так і всього суспільства, а значить, і інтереси держави. 

Публічне адміністрування й окремі напрямки функціонування АПК 

України неодноразово ставали предметом досліджень у юридичній правовій 

доктрині. Зокрема: (а) питанням визначення сутності і змісту категорії 

«публічне адміністрування» присвятили свої наукові праці О. Ю. Амосов, О. В. 

Кузьменко, Ю. О. Легеза, О. М. Ястремська, (б) проблеми пов’язані з 

виробленням, реалізацією й переробкою сільськогосподарської продукції були 

вивчені В. В. Коваленко, С. І. Черновим, Ю. В. Дідок, (в) питання управління 
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сільським господарством висвітлені Ю. П. Битяком, В. М. Гаращуком, 

О. В. Дьяченко. У той же час наукові доробки вчених щодо поняття «публічне 

адміністрування» не можна визнати одностайними, більше того абсолютно, не 

окреслено категорію, що поглинає собою зміст об’єкта публічного 

адміністрування при реалізації державної функції, зумовленої потребами 

продовольчої безпеки. 

 Отже, мета цієї наукової роботи полягає в доведенні можливості 

визнання агропромислового комплексу України одним з об’єктів публічного 

адміністрування і в окресленні його меж. Досягнення ж поставленого завдання 

стає можливим лише після уточнення змісту поняття «публічне 

адміністрування» й відмежування його від таких суміжних понять, як 

«публічне управління», «державне управління» й «державне регулювання».  

За радянської доби категорія «державне управління» складала основу 

предмета адміністративного права, а її зміст розкривався у всіх підручниках з 

адміністративного права. Разом із тим не можна стверджувати, що сучасна 

навчальна та науко-правова література не оперує поняттям «державне 

управління». Так, у підручнику «Адміністративне право» за редакцією Ю. П. 

Битяка взаємозалежності державного управління й адміністративного права 

присвячено окремий розділ «Державне управління і виконавча влада». Автори 

підручника детально розглядають зміст соціального управління [12, с. 5,6], 

одним з видів якого названо держане управління [12, с. 7]. При цьому 

відмічається, що в адміністративно-правовій доктрині найбільш поширеним є 

поняття «державне управління» як самостійний вид державної діяльності, що 

має організуючий, виконавчо-розпорядчий, підзаконний характер. Державне 

управління охоплює особливу групу державних органів (посадових осіб), 

завданням яких є практична реалізація функцій і завдань  держави у процесі 

повсякденного й безпосереднього управління економічним, соціально-

культурним та адміністративно-політичним будівництвом [12, с. 8]. 

Категорія «державне управління» фактично є основною для висвітлення 

сфер управління в окремих галузях. Наприклад, у навчальному посібнику 
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«Основи управління в органах внутрішніх справ» поняття «державне 

управління» наводиться в такому значенні: це різновид соціального управління, 

з функціонуванням якого традиційно пов’язано формування особливої правової 

галузі, а саме – адміністративного права [233, с. 13]. 

Досить ґрунтовно проблеми державного управління розкриті 

представниками однойменної галузі знань. Так, у підручнику «Державне 

управління» за редакцією Ю. В. Ковбасюка читаємо, що державне управління 

за змістом є процесом реалізації державної влади, її зовнішнім 

матеріалізованим вираженням, яке поза цим не існує. Сфери діяльності 

держави безпосередньо трансформуються у сфери державного управління. Це 

розроблення і здійснення внутрішньої й зовнішньої політики, правове 

визначення й регулювання відносин у масштабах усього суспільства, 

формування й реалізація державного бюджету тощо [89, с. 23-24]. 

Про певний зв’язок державного управління й адміністративно-правового 

регулювання такої діяльності розмірковують В. П. Рубцова й Н. І. Перинська. 

Згідно висловленою ними позицією державне управління має політичний та 

адміністративний аспекти. Перший полягає у формуванні цілей, другий – у їх 

здійсненні. Отже, цілком природно можна вести мову про політичне державне 

управління й адміністративне державне управління [375, с. 112]. При цьому 

поняття «державне управління» дослідниці трактують як цілеспрямований, 

організаційний і регулюючий вплив держави на стан і розвиток суспільних 

процесів, на свідомість, поведінку й діяльність особи і громадянина з метою 

досягнення цілей і реалізації функцій держави, відображених у Конституції й 

законодавчих актах, шляхом запровадження державної політики, виробленої 

політичною системою й законодавчо закріпленої, через діяльність органів 

державної влади, наділених необхідною компетенцією [375, с. 113]. 

Категорія «державне регулювання» набула поширення в наукових працях 

правників після проголошення незалежності України. уперше в дослідженнях, 

присвячених втручанню держави в ринкову економіку, акцентувалась увага на 

значущості цього явища й на його відмінності від поняття «державне 
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управління», яке превалювало на той час в радянській доктрині [367, с. 2-4]. У 

подальшому термін «державне регулювання» знайшов своє відбиття в 

численних нормативно-правових актах, зокрема, в низці законів, проте 

значення цього поняття в них не розкривається [390, с. 269]. 

Автори юридичної енциклопедії тлумачать поняття «державне 

регулювання» як здійснення державою комплексних заходів (організаційних, 

правових, економічних тощо) у сфері соціальних, економічних, політичних, 

духовних та інших суспільних процесів з метою їх упорядкування, 

встановлення загальних правил і норм суспільної поведінки, а також 

запобігання негативним явищам у суспільстві. За своїм змістом державне 

регулювання  ширше державного управління, адже останнє для досягнення 

своїх цілей застосовує насамперед адміністративні методи [444, с. 118]. 

Значну увагу вивченню природи державного регулювання присвячують 

вчені-адміністративісти. Так, адміністративно-правова наука державне 

регулювання трактує переважно як активно-вольову, цілеспрямовану діяльність 

держави, її органів, уповноважених здійснювати регулюючий вплив (активний 

аспект державного регулювання);  як діяльність держави та її органів, які 

безпосередньо не керують соціальними процесами, однак своїми діями 

сприяють їх організації й упорядкуванню (пасивний аспект державного 

регулювання) [49, с. 107-108]. 

Поширеними також є твердження про можливість ототожнення категорій 

«державне управління» й «державне регулювання» (наприклад, у працях 

В. К. Колпакова, Ю. П. Битяка, С. В. Ківалова, та ін.), з чим, на нашу думку, 

погодитися не можна. 

Слушним видиться підхід науковців, згідно з яким зміст державного 

управління й державного регулювання описують шляхом порівняння цих 

категорій. Як стверджує В. Б. Авер’янов, доцільніше оцінювати співвідношення 

між термінами «регулювання» й «управління» в контексті загального терміна 

«організація» (або «організаційна діяльність»). Поняття «управління» й 

«регулювання» є різновидами організаційної діяльності, а тому мають спільні 
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риси, які й розкривають сутність цих понять через визначення самого 

характеру організаційного впливу на певні суспільні об’єкти. Адже 

регулювання як і управління відображають організаційну діяльність [19, с. 63-

64]. 

Державне управління слід розглядати як певний вид діяльності органів 

держави. Ця діяльність має владний характер і передбачає насамперед 

організуючий і розпорядчий вплив на об’єкти управління шляхом 

використання певних повноважень. Сам характер виконавчої влади зумовлено 

її об’єктивним призначенням – виконанням законів та інших правових актів, 

що підтверджує єдність цієї гілки влади зі змістом державного управління, 

тобто управлінської діяльності держави [66, с.17].  

За допомогою державного регулювання створюються умови для 

діяльності суб’єктів та об’єктів управління в напрямку, який є пріоритетним 

для держави і за яким відбуватиметься розвиток всієї системи управління. 

Державне регулювання передбачає існування різних варіантів майбутньої 

діяльності керованих об’єктів і створює можливість діяти найбільш ефективно. 

Ось чому його інколи порівнюють з використанням опосередкованих 

(економічних, заохочувальних, стимулюючих) методів управлінського впливу. 

Причому державне регулювання не може бути використано без застосування 

методів безпосереднього впливу на об’єкти управління, і тому державне 

регулювання зрештою є неможливим без державного управління [19, с. 66].  

Жорсткої позиції про невідповідність категорії «державне управління» 

сучасним соціально-економічним і науковим потребам адміністративного права 

дотримується Р. С. Мельник. Учений наголошує, що необхідно звернути увагу 

на той факт, що за сучасних умов державне управління зазнало суттєвих змін. 

Аналізуючи сучасний характер суспільних відносин, вплив на них державного 

управління і спираючись на конкретні приклади неможливості існування 

відносин останнього, науковець приходить до висновку, що існуючий за 

радянських часів термін «державне управління» нині вже не є тією 

універсальною категорією, яка об’єднує в собі всі прояви управлінської 
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діяльності, з чого випливає важливістьнеобхідність пошуку нового поняття, за 

допомогою якого можна було б визначити всю сукупність відносин, у тому 

числі і управлінських, що виникають між приватними особами й публічною 

адміністрацією у відповідних сферах її функціонування [205, с. 304, 306, 307]. 

Як видається, такими категоріями в наші дні стали «публічне управління» 

й «публічне адміністрування». 

Справа у тому, що поняття «публічний» походить від латинського слова 

publicus – суспільний, народний. Мовознавець-лексиколог і перекладач 

Ю. Кобилянський у своєму латинсько-українському словнику слово publicus 

перекладав як «людяний, народний, громадський, державний» [184, с. 445]. За 

оцінкою відомого спеціаліста у сфері публічної політики В. Парсонса, слово 

«публічний» є відправною точкою для обговорення публічної політики [241, 

с. 22]. Ще в 1948 р. знаний американський політолог Д. Уалдо в науковій праці 

«Адміністративна держава: дослідження політичної теорії американської 

публічної адміністрації» аргументовано обстоює позицію, що демократична 

держава підтримується професійною політичною бюрократією. При цьому 

основною метою діяльності бюрократичного уряду є служіння суспільству. Д. 

Уалдо є першим дослідником, який використав поняття «публічне управління» 

і протиставив його поняттю «публічне адміністрування» [41, с. 92]. 

Окреслене є цілком зрозумілим, з огляду, зокрема, на положення ст. 3 

Конституції України, яка проголошує: «Людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. ... Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави» [157]. 

Отже, публічне управління й публічне адміністрування мають за основну 

мету забезпечення інтересів людини й суспільства (публічних інтересів) 

шляхом упорядкування соціальних об’єктів і процесів. 

Додержуючись ідеї трансформації суспільних відносин і відповідно ролі 

адміністративного права в їх регулюванні Т. О. Коломоєць при описанні 
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предмета адміністративного права відносить до нього в першу чергу суспільні 

відносини, що формуються у процесі публічного адміністрування економічної, 

соціально-культурної й адміністративно-політичної галузей, а також під час 

реалізації своїх повноважень органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями й деякими іншими недержавними 

інституціями [16, с. 14]. 

«Публічне адміністрування» - термін, що фактично знаходиться на стику 

юриспруденції, політології й теорії менеджменту, але, незважаючи на 

багатоманітність підходів, сутність цього поняття залишається незмінною. Так, 

публічне адміністрування за глосарієм Програми розвитку Організації ООН це: 

(а) сукупний механізм (політика, правила, процедури, системи, організаційні 

структури, персонал тощо), що фінансується з Державного бюджету й 

відповідає за управління й керівництво справами виконавчої влади та за її 

взаємодію з іншими заінтересованими сторонами в державі, суспільстві й у 

зовнішньому середовищі, (б) управління і здійснення комплексу державних 

заходів, що стосуються впровадження законів, положень та рішень уряду й 

керівництва, пов'язаних з наданням публічних послуг [76]. 

У юридичній науці виокремлюють 2 підходи до розуміння категорії 

«публічне адміністрування» - широкий і вузький. Перший (широкий) 

характеризує публічне адміністрування як діяльність усіх гілок влади 

(законодавчої, виконавчої, судової) [37, с. 12] або як усю діяльність держави (в 

широкому розумінні) за організуючим впливом з боку спеціальних суб’єктів 

права на суспільні відносини [16, с. 124]. Другий (вузький) обмежується: (а) 

діями органів виконавчої влади (безпосередньо державними службовцями), що 

полягають у виконанні управлінських рішень держави, (б) формуванням і 

реалізацією державної політики в різних сферах суспільного життя [36, с. 7]. 

Отже, публічне адміністрування - це сукупність видів діяльності державних 

органів та органів місцевого самоврядування, між якими певним чином 

розподілені різні види діяльності [16, с. 124]. 



47 

 

Як справедливо зазначається в адміністративно-правових джерелах, 

«саме вузьке розуміння  публічного адміністрування на сучасному етапі і є 

основним в адміністративному праві» [16, с. 125]. У межах вузького підходу до 

визначення описуваного поняття досить поширеним є ототожнення публічного 

адміністрування з діяльністю публічної адміністрації. Як вважають  Ю. О. 

Легеза і К.А. Кулініч, публічне адміністрування – це врегульована законами та 

іншими нормативно-правовими актами зовнішньо орієнтована діяльність 

суб’єктів публічного адміністрування, пов’язана зі здійсненням політичних 

рішень і втіленням у життя положень Конституції, законів України та інших 

нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень і 

надання адміністративних послуг, установлених правовими нормами чинного 

українського законодавства» [187, с. 211]. Т. О. Коломоєць трактує 

розглядувана категорію як сукупність організаційних дій, діяльності й заходів, 

які виконуються різними суб’єктами й інституціями на підставі законів і в 

межах визначених цими законами, для досягнення публічного інтересу [16, 

с. 128]. 

Цілком очевидно, що термін «публічна адміністрація» об’єднує 2 

складові -  інституційну і процедурну, спираючись на що для характеристики 

конкретної діяльності відповідних суб’єктів науковці-правники якраз і 

використовують словосполучення «діяльність публічної адміністрації» або 

«публічне адміністрування». 

Як, слушно підкреслює В. Б. Авер’янов сфера публічного 

адміністрування визначається тим, що воно здійснюється:  

- у межах діяльності органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування, зокрема:  (а) в реалізації їх повноважень щодо керованих 

об’єктів зовнішнього суспільного (економічного, соціального тощо) 

середовища, (б) під час виконання місцевими державними адміністраціями й 

органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень; (в) у процесі 

керівництва вищестоящими органами роботою нижчестоящих, (г) у процесі 
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керівництва роботою державних службовців всередині кожного органу (його 

апарату) виконавчої влади та ін.; 

- поза межами діяльності органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування, зокрема: (а) всередині апаратів будь-яких інших (крім органів 

виконавчої влади) органів державної влади – у процесі керівництва роботою 

державних службовців, (б) всередині державних підприємств, установ та 

організацій, (в) з боку відповідних уповноважених державою суб’єктів у 

процесі адміністрування державних корпоративних прав [16, с. 125-126]. 

На зв'язок публічного адміністрування й публічного управління 

звертають увагу більшість авторів. Висловлюємо, у свою чергу, солідарність  

позицією авторського колективу підручника «Загальне адміністративне право» 

за редакцією І. С. Гриценка, відповідно до якої категорія «публічне 

управління» є надзвичайно складною за змістом, у зв’язку з чим її легше 

описати, ніж дати їй визначення [103, с. 51]. У результаті, автори 

підкреслюють, що публічне управління є  формою реалізації виконавчої влади; 

політична ж діяльність не входить до змісту публічного управління, які і не є 

публічним управлінням діяльність, пов’язана з внутрішньою організацією 

функціонування органів публічної влади (Верховної Ради України, міністерств, 

суду, прокуратури, органів місцевого самоврядування тощо) [103, с. 52-53]. 

Про неймовірну складність спроби розмежувати публічне управління та 

публічне адміністрування свідчить, зокрема, той факт, що навіть провідні 

вчені-адміністративісти не є послідовними у викладенні власного бачення 

змісту публічного адміністрування. Так, Р. С. Мельник, на позицію якого ми 

вже посилалися раніше (за його авторством підготовлено главу 2 підручника 

«Загальне адміністративне право» за редакцією І. С. Гриценка), у попередній 

своїй публікації формою, в якій реалізовується виконавча влада, називає саме 

«публічне адміністрування», якому надає характеристику ідентичну тій, що 

стосується публічного управління [202, с. 39-45] (про що йшлося раніше).  

Викладене надає підстави стверджувати, що публічне адміністрування 

здійснюється на 2-х рівнях: (а) зовнішньому, спрямованому на формування й 
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реалізацію державної політики у відповідних сферах суспільного життя для 

досягнення публічного інтересу і (б) внутрішньому, спрямованому на 

створення ефективної організаційної структури суб’єктів публічного 

адміністрування, діяльність яких має забезпечити досягнення публічного 

інтересу. Зазначене відчутно впливає на окреслення самого об’єкта публічного 

адміністрування. З огляду на наведені міркування, вважаємо, що об’єкт 

публічного адміністрування може бути охарактеризовано відповідними 

ознаками, а саме: 

- виходячи з того, що в найзагальнішому розумінні об’єктом є категорія, 

яка вказує на певне спрямування чого-небудь (залежно від спрямованості 

об’єкта – наприклад, щодо індивідів і конкретних груп людей об’єктом є той, 

ким керують), вважаємо, що об’єкт публічного адміністрування має 

дуалістичний характер, тобто ним виступають: а) суспільні відносини, що 

виникають при формуванні й реалізації державної політики у тих чи інших 

сферах суспільного життя; б) колектив державних службовців органів 

місцевого самоврядування й посадових і службових осіб державних 

підприємств, установ та організацій (службово-професійні ресурси, а також 

матеріальні й фінансові ресурси зазначених інституцій); 

- однією зі сторін, як правило, виступає публічна адміністрація або її 

уповноважена особа; 

- один з учасників суспільних відносин має право вимагати від іншого 

поведінки, передбаченої адміністративно-правовою нормою; 

- публічна адміністрація зобов’язана реалізувати свої матеріально-правові 

та процесуальні права, тобто право є одночасно й обов’язком суб’єкта 

відносин. Як слушно зазначають А. Ф. Ноздрачова та Ю. А. Тихомирова: 

«орган є правозобов’язаним не тільки перед державою і перед суспільством, а й 

перед громадянином» [114, с. 27]. 

- відносини можуть виникнути з ініціативи будь-якого суб’єкта 

адміністративного права, причому згода іншої сторони не є обов’язковою 

умовою для їх виникнення;  
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- порушення однією зі сторін своїх обов’язків зумовлює її 

відповідальність не перед іншою стороною, а перед державою в особі її 

компетентних органів;  

- мета публічного адміністрування полягає в забезпеченні інтересів 

людини й суспільства (публічних інтересів) шляхом упорядкування соціальних 

об’єктів і процесів; 

- спори, що виникають між сторонами відносин, вирішують як в 

адміністративному, так і в судовому порядку.  

Зрозуміло, що об’єкт публічного адміністрування конкретною сферою 

суспільного життя залежатиме від її особливостей, що потребує належної 

характеристики останньої. Особливої уваги заслуговує той факт, що на 

законодавчому рівні бракує чіткої дефініції поняття «агропромисловий 

комплекс» а лише окреслюються окремі його властивості, що певним чином 

негативно позначається на виробленні дієвого адміністративно-правового 

механізму забезпечення функціонування сфери АПК.  

Як стверджують науковці-правники, АПК України містить у собі 

сукупність галузей економіки. Як доволі велике міжгалузеве утворення й 

безпосередня частина національно економіки країни,  агропромисловий 

комплекс обєднує декілька галузей. Усі вони пов’язані між собою процесом 

відтворення, головним завданням якого є гарантування продовольчої безпеки 

України, забезпечення її населення необхідними нормами харчування, 

створення експортного потенціалу вітчизняної сировини і продуктів 

харчування» [379, с. 4]. В економічній науковій літературі виділяють окремі 

сфери (блоки) АПК. Так, відповідно до Указу Президента України від 29 квітня 

1998 р. за  № 389/98 [335] «Про основні напрями розвитку агропромислового 

комплексу України» основні заходи АПК, спрямовані на зупинення протягом 

1998-1999 років спаду виробництва сільгосппродукції для забезпечення 

внутрішніх потреб країни у продовольстві й сировині, а також підвищення їх 

експортного потенціалу. Вони поділяються за такими сферами, як 
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рослинництво, тваринництво, харчова й переробна промисловість, техніко-

технологічна сфера і приватний сектор. 

Під сферами АПК необхідно розуміти сукупність умовно відокремлених 

за єдиним принципом галузей і підприємств, зайнятих виробництвом 

продовольства, продуктів із сільськогосподарської сировини, їх зберіганням, 

переробкою і доведенням до споживача, а також виготовленням товарів для 

забезпечення сільськогосподарського виробництва. 

Підсумовуючи викладене, можемо констатувати наступне: 

- необхідність першочергового забезпечення інтересів людини й 

суспільства (людиноцентризм) стала підґрунтям для трансформації державного 

управління в публічне адміністрування; 

- агропромисловий комплекс, як одна зі сфер суспільно-значимої 

(економічної, соціальної, політичної) діяльності, займає чинне місце серед сфер 

публічного адміністрування й належить до його об’єктів; 

- агропромисловий комплекс, як об’єкт публічного адміністрування, має 

дуалістичний характер, який складають: а) суспільні відносини, що виникають 

при формуванні й реалізації державної політики щодо забезпечення 

продовольчої безпеки країни, оптимальних і безпечних норм харчування 

населення України, створення експортного потенціалу сировини і 

продовольства; б) службово-професійні ресурси державних органів (наприклад, 

у структурах Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогог 

господарства України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 

України, Державного агентства рибного господарства України, Державної 

інспекції сільського господарства України, Державної служби з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів), органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій сфери АПК 

(приміром, Державне підприємство «Харківський проектний інститут 

«Промзернопроект», Державне підприємство «Державний інститут по 

проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості 



52 

 

«Полтавадіпром’ясомолпром» та ін.), а також їх матеріальні й фінансові 

ресурси. 

Наприкінці відзначимо, що в цьому підрозділі наголошено на питанні 

надзвичайної складності - розмежування категорій «публічне управління» й 

«публічне адміністрування». Незважаючи на те, що нами висловлено власне 

бачення розглядуваного питання, вважаємо, що окреслена проблема має 

становити предмет окремого дослідження [116, с. 153-155]. 

 

1.2. Зміст адміністративно-правового регулювання управлінської 

діяльності в агропромисловому комплексі 

 

Cучасний розвиток відносин у сфері економіки зараз має за мету 

створити необхідне підгрунття для активізації наукового пошуку щодо 

втілення в життя передових технологій, спрямованих на заохочення до 

реформаційних процесів втілення концепції цифровізації АПК, створення 

необхідного вітчизняного ресурсу проведення процедури адаптації 

законодавства у відповідність до міжнародного права. Перелічені вище заходи 

мають сприяти розбудові в майбутньому соціально-сервісної системи 

вітчизняного аграрного сектору формування балансу інтересів регіонів та 

громадян. 

Агропромисловий комплекс – це динамічна й важлива 

народногосподарська система країни, яка тісно зв'язана з іншими галузями 

економіки. Вона чинить значний вплив на ефективність і темпи розвитку 

останніх, відіграючи тим самим величезну роль в економічному й соціальному 

розвитку України. Кінцевий продукт АПК (продукт, що використовується і 

споживається за межами комплексу), джерелом якого є сільськогосподарська 

сировина, становить понад 70% роздрібного товарообороту державної й 

кооперативної торгівлі, в тому числі продовольчих товарів – понад 50% [98]. 

Агропромисловий комплекс України, повторимось, включає в себе такі 

галузі, як землеробство, садівництво, виноградарство, виноробство, 
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тваринництво, рибне господарство, харчову й переробну промисловість, 

сільськогосподарське машинобудування. Як на одного з базових секторів 

національної економіки, який на нього покладено забезпечення продовольчої 

безпеки і продовольчої самостійності держави. Саме аграрний сектор 

економіки формує понад 17 % валового внутрішнього продукту  й майже 60 % 

фонду споживання населенням продовольства. Він є (причому без 

перебільшення) одним з головних секторів вітчизняної, що формують 

держбюджет. У зведеному бюджеті України  частка АПК за останні роки 

зросла до 8-9 %, і зараз він в товарній структурі експорту посідає 2-ге місце 

серед секторів економіки [128]. Аграрний сектор країни допомогає розвиватися 

іншим галузям, які зайняті постачанням засобів виробництва, які споживають 

сільськогосподарську продукцію як сировину і на які покладено завдання 

надавати АПК транспортні, торговельні та інші необхідні послуги. 

Отже, на сьогодні питання, що стосується адміністративно-правових 

засад управління агропромисловим комплексом, є особливо актуальним. 

Відповідно, нові економічні умови зумовлюють і нові відносини у сфері АПК 

України, що у свою чергу породжує й інші вимоги до належного 

адміністративного управління в цій царині. 

Складність і специфіка державного регулювання АПК полягає в тому, що 

воно повинно, з одного боку, поєднувати заходи, спрямовані на формування 

конкурентного середовища й на розвиток підприємництва в цій сфері, а з 

другого – забезпечувати соціальний захист населення. 

Особливої уваги потребує постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на 

період до 2015 року», яка й на даний момент є чинною. Мета цієї комплексної 

програми полягає у створенні життєдіяльності аграрногого сектора країни, в 

гарантуванні його конкурентоздатності на внутрішньому й зовнішньому 

ринках, у забезпеченні продовольством населення держави [293]. 

Визначаючи державну політику в царині АПК, Верховна Рада України 

закріплює комплексні концептуальні засади функціонування останнього, 
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унормовує перспективні державні програми розвитку АПК та 

сільськогосподарських районів, окреслює видатки з бюджету а також 

інноваційну спрямованість реалізації політики у досліджуваній сфері. 

Підзаконне нормативно-правове регулювання у процесі державного 

управління в агропромисловому комплексі здійснюється також профільним 

центральним органом виконавчої влади – Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України. З метою практичної реалізації 

державної агропромислової політики цим Міністерством видані накази: (а) 

«Про затвердження Порядку надання Головною державною інспекцією захисту 

рослин Мінекономіки погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту 

рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році» вiд 10 березня 2010 р. 

за № 121; (б) «Про затвердження Типових правил роботи оптових ринків 

сільськогосподарської продукції» вiд 19 лютого 2010 р., за № 73; «Про 

затвердження Інструкції з оцінки якості молока корів, овець та кіз у 

племінному тваринництві» вiд 14 липня 2008 р., за № 421; (г) «Про 

затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин» вiд 26 

квітня 2007 р., за № 287 та ін. 

У складі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України створюються урядові органи державного управління, до 

яких належать: Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, Державна служба України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, Державне агентство лісових ресурсів України, Державна інспекція 

сільського господарства України, Державне агентство рибного господарства 

України [323]. 

Президент України й Кабінет Міністрів України визначають потребу 

держави в сільгосппродукції й сировині, здійснюють політику підтримки 

вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції, захисту 

внутрішнього ринку тощо, створюють, реорганізують і ліквідують центральні 

та місцеві органи державного управління АПК в межах своєї компетенції й 
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бюджетного фінансування. Указом Президента України від 23 квітня 2011 р. 

Міністерство аграрної політики України реорганізовано в Міністерство 

аграрної політики і продовольства України. Також Указом Президента України 

від 13 квітня 2011 р. з метою оптимізації роботи контрольно-інспекційних 

органів в АПК була створена Державна інспекція сільського господарства 

України [341]. 

Згідно зі ст. 20 Закону «Про Кабінет Міністрів України» від 16 травня 

2008 р. Уряд має більше повноважень, адже забезпечує не тільки продовольчу 

безпеку держави, а й здійснює низку комплексних заходів, пов’язаних з 

проведенням державної аграрної політики, зокрема: а) забезпечує розроблення 

й виконання загальнодержавних програм економічного розвитку, визначає 

доцільність розроблення державних цільових програм у тому числі в 

агропромисловому секторі економіки; б) забезпечує розроблення й виконання 

програм структурної перебудови галузей агропромислового комплексу та їх 

інноваційного розвитку; в) забезпечує захист і підтримку національного 

сільськогосподарського товаровиробника; г) визначає обсяги сільгосппродукції 

для державних потреб, порядок формування й розміщення державного 

замовлення на її виробництво; д) вирішує відповідно до законодавства інші 

питання, що стосуються задоволення державних потреб у 

сільськогосподарській продукції; е) утворює згідно із зазначеним законом 

державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів для 

потреб АПК й резервні фонди сільськогосподарської продукції і приймає 

рішення про їх використання. 

Відповідні функції у сфері управління АПК виконують на підвідомчій їм 

території обласні, районні й місцеві державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування. Для здійснення державного управління в деяких галузях АПК 

створені такі спеціалізовані органи державного управління, як, наприклад, 

Державний комітет рибного господарства України, діяльність якого 

спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

аграрної політики України. Зазначений центральний орган виконавчої влади 
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забезпечує проведення державної політики в галузі рибного господарства й 

рибної промисловості, охорони, використання й відтворення водних живих 

ресурсів. Основними завданнями Державного агентство рибного господарства 

України відповідно до Положення про нього, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України є: 

1) реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної 

промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, 

регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного 

господарства; 

2) внесення на розгляд Міністра енергетики та захисту довкілля 

пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері 

рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та 

відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки 

мореплавства суден флоту рибного господарства [297]. 

Державне управління агропромисловим сектором економіки України 

використовує доволі значний спектр форм і методів адміністративного 

характеру, які поєднують у собі: 

а) ліцензування, як правове явище має цілеспрямоване використання в 

АПК, мета якого – належне забезпечення життєдіяльності населення й захист 

довкілля від безконтрольного й небезпечного використання відповідних 

ресурсів у сфері агропромислового комплексу. Зокрема, у Законі України «Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності» (2015 р.) [321] наводиться 

перелік видів діяльності в аграрному секторі господарювання, які слід 

ліцензувати, а також процедуру ліцензійного провадження; 

б) сертифікацію, яка є одним з імперативних методів гарантування якості 

сільгосппродукції й захисту споживачів від недоброякісної продукції. 

Положеннями Закону «Про зерно та ринок зерна в Україні» (2002 р.) [315] 

закріплено порядок сертифікації якості зерна при виконанні митних 

формальностей та отриманні сервісних послуг щодо зберігання зерна і обігу 

його продуктів, виготовлених на його основі; 
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в) державне цінове регулювання, за яким згідно із Законом «Про 

державну підтримку сільського господарства України» (2002 р.) [285] 

здійснюється регламентація гуртових цін тих чи інших видів сільгосппродукції, 

визначаються мінімальні й максимальні закупівельні ціни, вживаються інші 

заходи, встановлені цим Законом, при дотриманні при цьому правил 

антимонопольного законодавства і правил добросовісної конкуренції. 

Об'єктами державного цінового регулювання на аграрному ринку є такі товари, 

як пшениця, жито, суміш пшениці й жита (меслину), жито, ячмінь, овес, 

кукурудза, борошно пшеничне або суміші борошну пшениці та жита (меслину), 

соєві боби, насіння льону, ріпаку, соняшнику, шишки хмелю, цукор із цукрових 

буряків; 

г) кредитну підтримку виробників сільгосппродукції в аграрному секторі 

країни; 

д) бюджетну дотаційну підтримку, об'єктами якої виступають призначені  

призначені для забою коні, жива велика рогата худоба, свині, вівці, кози, 

свійська птиця, кролі свійські, незбиране молоко вищого, першого і другого 

сорту й незгущені вершки. Об'єктом дотаційної підтримки також за Законом 

України «Про бджільництво» є племінні бджолині сім'ї. Суб’єктом дотаційної 

підтримки (спеціальної бюджетної дотації) служить безпосередньо, у свою 

чергу виробник її об'єкта. Виплату бюджетної (або спеціальної бюджетної) 

дотаційної підтримки покладено на Аграрний фонд, встановленому Кабінетом 

Міністрів України порядку. Розмір бюджетної дотації на черговий бюджетний 

рік теж визначається Кабінетом Міністрів України. 

Підсумовуючи вищенаведене, можемо зробити висновок, що державне 

регулювання агропромислового комплексу здійснюють як вищі органи 

державної влади (Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України), так і спеціалізовані органи (Міністерство аграрної політики 

та продовольства України, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба 

України, Державне агентство земельних ресурсів України, Державне агентство 

лісових ресурсів України та ін.). Важливу функцію контролю за виконанням 
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державної політики щодо розвитку й функціонування АПК України виконують 

місцеві органи виконавчої влади. Проаналізувавши наведену інформацію,  

визначимо спрямованість державного управління в АПК, що полягає:  

а) у створенні умов (організаційно-правових і соціально-економічних) з 

метою належного розвитку сільських територій; 

б) підвищення рівня ефективної зайнятості населення сільської 

місцевості; 

в) посилення бажання мешканців сіл розвивати підприємництво на 

сільських територіях;  

г) підтримка галузевої конкуренції АПК згідно з інтеграцією України до 

світового економічного простору;  

д) подолання таких недоліків аграрного ринку як стихійність і тінізація;  

е) збереження довкілля, створення належних екологічних умов для 

безпечної життєдіяльності людей у сільській місцевості; 

є) раціональне використання земель сільськогосподарського призначення 

як особливо важливих ресурсів природи [293]. 

Як уже зазначалося, агропромисловий комплекс України є частиною 

національного господарства, що забезпечує виготовлення, реалізацію й 

переробку сільськогосподарської продукції. Така діяльність має важливе 

соціальне й економічне значення, а тому знаходиться під контролем держави. 

Достатній рівень вироблення сільськогосподарської продукції, який можна 

досягти лише за сталого функціонування всього агропромислового сектору, є 

однією зі складових частин системи національної безпеки держави 

(продовольчої безпеки). Важливість вирішення низки проблем, пов’язаних з 

налагодженням процесів, що відбуваються в АПК України, не викликає 

сумнівів. Розв’язання економічних, соціальних, правових проблем в 

агропромисловій сфері як такій, що безпосередньо стосується національної 

безпеки країни, не є можливим без публічного управління (адміністрування), 

чіткої державної політики й імперативних норм регулювання правовідносин у 

досліджуваній зазначеній сфері. 
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Публічне адміністрування й окремі напрямки функціонування АПК 

України становили предмет дослідження низки представників  юридичної 

правової доктрини. Зокрема: а) питанням визначення сутності і змісту категорії 

«публічне адміністрування» присвятили свої праці О. Ю. Амосов, О. В. 

Кузьменко, Ю. О. Легеза, О. М. Ястремська; б) проблеми, пов’язані з 

виробленням, реалізацією й переробкою сільгосппродукції, розкрили В. В. 

Коваленко, С. І. Чернов, Ю. В. Дідок; в) напрями управління сільським 

господарством досліджені Ю. П. Битяком, В. М. Гаращуком, О. В. Дьяченко. 

Водночас їх наукові здобутки у сфері агропромисловості не можна визнати 

повним без урахування економічної складової частини цієї галузі. Ось чому на 

особливу увагу заслуговують напрацювання вчених-економістів щодо 

розуміння АПК України й елементів системи, що його утворюють (П. Т. 

Саблук, Н. В. Сеперович). Натомість різностороннє вивчення багатьох аспектів 

діяльності в агропромисловій сфері стали причиною відсутності системного 

дослідження базисного складника її функціонування - публічного 

адміністрування та його основних напрямків. 

Мета цього підрозділу дисерртації полягає у визначенні й наведені  

характеристики основних напрямків публічного адміністрування АПК України, 

що й зумовило постановку й вирішення завдань щодо: (а) визначення змісту 

публічного адміністрування безпосередньо в АПК України (при цьому з  

урахуванням того, що відповідний комплекс складається з різних галузей) і (б) 

встановлення суб’єктів публічного адміністрування в досліджуваній сфері і  

змісту реалізовуваних ними заходів. 

Наразі публічне адміністрування – це термін, який фактично знаходиться 

на стику юриспруденції, політології й теорії менеджменту, але, незважаючи на 

багатоманітність підходів до нього, сутність цього поняття залишається 

незмінною. Ані в міжнародному, ані в національному законодавстві не 

міститься дефініції категорії «публічне адміністрування», на відміну від 

близького за значенням йому поняття «державне управління» [311]. 

Визначення терміна «публічне адміністрування» можна знайти у глосарії 
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Програми розвитку ООН, де він розуміється: (а) як сукупний механізм, який 

обєднує  політику, правила, процедури, системи, організаційні структури, 

персонал тощо, що фінансується з державного бюджету й відповідає за 

управління й керівництво справами виконавчої влади та її взаємодію з іншими 

заінтересованими сторонами в державі, суспільстві й у зовнішньому 

середовищі; (б) як управління і здійснення всього комплексу державних 

заходів, що стосуються впровадження законів, положень і рішень уряду й 

керівництва, пов’язаних з наданням публічних послуг [76]. 

У юридичній науці виокремлюють 2 підходи до розуміння категорії 

«публічне адміністрування» - широкий і вузький. Перший (широкий)  

характеризує публічне адміністрування як діяльність усіх гілок влади 

(законодавчої, виконавчої й судової) [37, с. 12], ототожнюючи його з 

державним управлінням, тобто з діяльністю органів державної влади, 

спрямованою на організацію тих чи інших сфер суспільного життя. Другий 

(вузький)  обмежується: (а) діями органів виконавчої влади (безпосередньо 

державними службовцями), що полягають у виконанні управлінських рішень 

держави; (б) формуванням і реалізацією державної політики у різних сферах 

суспільного життя [36, с. 7-8]. 

Варто зауважити, що вищенаведені дефініції не відрізняються 

конкретністю, що можна пояснити різноманітністю суб’єктів публічного 

адміністрування й багатоманітністю сфер його застосування. На нашу думку, 

визначення публічного адміністрування, яке надає О. В. Кузьменко, має 

універсальний характер і може бути використано як при широкому, так і при 

вузькому підході: «Публічне адміністрування - це діяльність публічної 

адміністрації щодо задоволення загальних публічних інтересів соціуму» [173, 

с. 23]. Більш конкретне визначення цього адміністрування надає Ю. О. Легеза - 

це врегульована законами й іншими нормативно-правовими актами зовнішньо 

орієнтована діяльність суб’єктів публічного адміністрування, пов’язана зі 

здійсненням політичних рішень і втіленням у життя положень Конституції, 

законів України та інших нормативно-правових актів шляхом прийняття 
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адміністративних рішень, надання адміністративних послуг, установлених 

правовими положеннями чинного українського законодавства [187, с. 214]. 

У теорії менеджменту під публічним адмініструванням розуміють 

«регламентовану законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність 

суб’єктів публічного адміністрування, спрямовану на здійснення законів та 

інших нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, 

надання встановлених законами адміністративних послуг» [429, с. 5, 7-8]. 

Із викладеного випливає, що зміст публічного адміністрування 

принципово не змінюється залежно від галузей науки і становить собою 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування щодо втілення законодавчих 

приписів, настанов і державної політики у відповідній сфері відання, а підхід 

до розуміння поняття «публічне адміністрування» (в широкому чи вузькому 

сенсі), на нашу думку, залежатиме від окреслення кола суб’єктів реалізації 

такої діяльності. 

АПК України утворюють декілька галузей економіки. «Це велике 

міжгалузеве утворення, органічна частина економіки країни, яка включає 

сукупність галузей, пов’язаних між собою процесом відтворення, основне 

завдання якого - забезпечення продовольчої безпеки країни, оптимальних норм 

харчування населення України, створення експортного потенціалу сировини і 

продовольства» [379, с. 4]. Відповідно, в економічній літературі виділяють 

окремі сфери (блоки) АПК. За найширшим по змісту підходом до визначення 

складу АПК, можна погодитися з авторами, які стверджують, що останні 

охоплюють 4 сфери (блоки) [231, с. 360]. До першої входять; а) 

машинобудування (тракторне й сільськогосподарське, для легкої й харчової 

промисловості); б) хімічна промисловість (виробництво мінеральних добрив, 

засобів захисту рослин); в) мікробіологічна й комбікормова галузі та ін. 

Друга сфера - це, власне, сільське господарство. Третя охоплює галузі, які 

покликані забезпечувати доведення сільгосппродукції до споживача (це 

заготівля, перероблення, зберігання, транспортування й реалізація такої 

продукції). До четвертої входять галузі виробничої й соціальної 



62 

 

інфраструктури, що охоплюють шляхи сполучення, зв’язок, матеріально-

технічне постачання, складське й тарне господарство, а також галузь, що 

забезпечує загальні умови життєдіяльності населення - культурно-побутове 

обслуговування населення та ін. У спеціальній науковій літературі існують 

також інші погляди на визначення сутності АПК та його сфер (блоків), які 

належать до нього. 

Аналіз положень нормативно-правових актів, зокрема Указу Президента 

«Про Основні напрями розвитку агропромислового комплексу України» від 29 

квітня 1998 р. за № 389/98 [335], який закріплює комплекс заходів, 

спрямованих на підвищення виробництва у сферах АПК України протягом 

1998-1999 років, дає змогу сформувати уявлення про такі його складові сфери, 

як рослинництво, тваринництво, харчова й переробна промисловість, техніко-

технологічна сфера, приватний сектор. 

Так, сфера рослинництва пов’язана з: (а) з виробництвом зерна, 

соняшника, цукрових буряків та інших технічних культур у господарствах 

суспільного сектору, картоплі, овочів, плодів і ягід; (б) з охороною земель і 

підвищенням якості й родючості ґрунтів, зокрема, шляхом запровадження їх 

оброблення добривами (фосфорними й калійними); (в) з розробленням засобів 

захисту рослин; (г) із забезпеченням виконання цільових програм підтримки 

селекції в рослинництві. 

У сфері тваринництва первинним є: (а) створення умов для відновлення 

функціонування тваринницьких комплексів, птахофабрик і птахогосподарств, 

селекційно-племінних центрів; (б) ведення на високому рівні зооветеринарного 

й племінного обслуговування, вироблення кормів для них; (в) удосконалення 

генетики тварин; (г) здійснення заходів, пов’язаних з розвитком підприємств, 

які виробляють продукцію із свинини, яловичини і продукцію птахівництва. 

Заходи сфери харчової й переробної промисловості передбачать 

системний підхід до завдання: (а) створення сприятливих умов щодо 

«переробки худоби, молока, цукрових буряків, насіння соняшнику та 

збільшення виходу готової продукції з одиниці сировини» [335]; (б) розвитку 
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олієжирового комплексу й відновлення виноградників, що включає питання, 

пов’язані з удосконаленням регулювання експорту й імпорту 

сільськогосподарської продукції й сировини для харчової і переробної 

промисловості. 

Техніко-технологічна сфера розвитку агропромислового комплексу 

стосується: (а) впровадження екологічно безпечних технологій у виробництво й 

переробку сільськогосподарської продукції, (б)  забезпечення потреб у 

технічних засобах і обладнанні сільськогосподарського машинобудування й (б) 

створення агросервісних підприємств і (г) виробництва пально-мастильних 

матеріалів [335]. 

Заходи приватного сектору передбачають: (а) створення в особистих 

господарствах населення й у селянських (фермерських) господарствах обсягів 

сприятливих умов для виробництва й закупівлі сільськогосподарської 

продукції, (б) забезпечення потреб населення в земельних ділянках для ведення 

особистого підсобного господарства, садівництва й городництва, (в) надання 

кредитів для будівництва житлових і виробничих приміщень, (г) придбання 

технічного обладнання для збирання, обробки й виробництва агропромислової 

продукції, (д) надання інформаційних послуг селянським (фермерським) 

господарствам і населенню через спеціалізовані бізнес-центри. 

Як бачимо, АПК України складається не тільки із суто 

сільськогосподарської продукції, а включає в себе більш складні і глобальні 

процеси, пов’язані із забезпеченням сприятливих умов для всього процесу її 

вироблення - від створення (вирощування) до виготовлення кінцевого 

продукту, придатного для споживання. 

Під сферами АПК пропонуємо розуміти сукупність умовно 

відокремлених за єдиним принципом галузей і підприємств, зайнятих 

виробництвом продовольства, продуктів із сільськогосподарської сировини, їх 

зберіганням, переробкою і доведенням до споживача, а також виробництвом 

товарів забезпечення сільськогосподарського виробництва. 
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Представники адміністративно-правової доктрини не оминають 

дослідження питань змісту агропромислового комплексу. Як зазначають автори 

одного з підручників з адміністративного права, «сільське господарство 

(агропромисловий комплекс), яке покликано забезпечувати суспільство 

продовольством і сировиною для промислового виробництва, охоплює 

виробництво сільськогосподарської продукції, її заготівлю (закупівлю) та 

переробку» [15, с. 327].  

На особливу увагу заслуговує той факт, що на законодавчому рівні 

бракує чіткого визначення поняття «агропромисловий комплекс», а 

окреслюються лише окремі його сфери, що негативно позначається на 

виробленні дієвого адміністративно-правового механізму забезпечення 

функціонування сфери АПК. З огляду на це важливого значення набуває 

внесення відповідних доповнень до нормативно-правових актів (наприклад, до 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

Міністерство аграрної політики та продовольства України» від 25 листопада 

2015 р. за № 1119 [301]) в яких зустрічається закріплене розуміння терміна 

«агропромисловий комплекс». 

Якщо вести мову про розуміння публічного адміністрування в широкому 

сенсі, яке одночасно здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом 

Міністрів України й судами України, вважаємо, що основними його напрямами  

є:  

- визначення загальної державної політки в агропромисловій сфері і  

створення правового підгрунття основи для функціонування й розвитку 

агропромислового комплексу шляхом прийняття відповідних нормативно-

правових актів; 

- реалізація загальної державної політки в агропромисловій сфері шляхом 

здійснення конкретних заходів і врегулювання окремих питань на 

підзаконному рівні;  
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- сприяння відновленню порушених прав суб’єктів агропромислового 

комплексу у встановленому адміністративно-процесуальними (процедурними) 

нормами порядку. 

Окреслення основних напрямів публічного адміністрування з 

використанням його у вузького значенні потребує більш предметного підходу, 

в тому числі й уточнення складових елементів АПК України, суб’єктів 

публічного адміністрування й конкретних заходів, що ними здійснюються. 

У першу чергу необхідно з’ясувати, що саме розуміється під поняттям 

«сільськогосподарська продукція». Зауважимо, що в національному 

законодавстві використовується понад 5 дефініцій зазначеної категорії. 

Найприйнятнішою з яких  відповідно до мети нашого дослідження вважаємо 

таку: «Сільськогосподарська продукція - це продукція, вирощена на землі, 

продукти тваринництва та рибальства, а також продукти первинного 

обробляння, безпосередньо пов’язані з цією продукцією» [94]. Наведене 

визначення майже ідентичне іншому, закріпленому у ст. 1 Закону України 

«Про оптові ринки сільськогосподарської продукції»: «Продукція, що підпадає 

під визначення груп 1-24 Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), згідно із Законом України «Про 

Митний тариф України», за винятком підакцизних товарів, крім товарів 

первинного виноробства - виноматеріалів» [94]. 

  Звернувшись до класифікації УКТЗЕД, установленої Законом України 

«Про митний тариф України» [322], можемо зробити висновок, що 

сільськогосподарська продукція об’єднує відповідні групи, а саме:  

- тварини та їстівні продукти тваринного походження (м’ясо та їстівні 

субпродукти, риба, ракоподібні, молоко й молочні продукти тощо);  

- продукти рослинного походження, зокрема їстівні (живі дерева, 

цибулини, кава, прянощі, коріння, овочі, їстівні коренеплоди і бульби та ін.);  

- зернові культури (солод, пшенична клейковина, рослинні соки і 

екстракти тощо);  

- жири й олії тваринного або рослинного походження;  
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- готові харчові продукти, які містять цукор, какао або які виготовлені із 

зерна зернових культур, борошна, крохмалю чи молока (наприклад, борошняні 

кондитерські вироби). 

Основним суб’єктом, що реалізує державну політику в 

агропромисловому комплексі, є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України (Мінекономіки). Абзацом 2 п. 1 Положенням 

про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України передбачено, що Мінекономіки є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує: формування й 

реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах: 

- сільського господарства з питань продовольчої безпеки держави, 

охорони прав на сорти рослин, тваринництва, насінництва й розсадництва;  

-  рибного господарства й рибної промисловості, охорони, використання 

й відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства й безпеки 

мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового й мисливського 

господарства, ветеринарної медицини, безпечності окремих показників якості 

харчових продуктів; 

- карантину й захисту рослин; 

- топографо-геодезичної й картографічної діяльності, земельних 

відносин, землеустрою; 

- Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в 

агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, 

використання й охорони земель усіх категорій і форм власності й родючості 

ґрунтів. 

- нагляду (контролю) в системі інженерно-технічного забезпечення 

агропромислового комплексу [302]. 

Окреслення основних напрямів АПК України випливає з аналізу завдань, 

покладених на цей орган, та його компетенцій, закріплених у Положенні про 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

затвердженому постановою КМУ від 20 серпня 2014 р. за № 459 [302], й у не 
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менш важливому Законі України «Про пріоритетність соціального розвитку 

села та агропромислового комплексу в народному господарстві» [343], яким  

визначаються умови, зміст і межі пріоритетності розвитку агропромислового 

комплексу. Так, на підставі поглибленного вивчення положень зазначених 

нормативно-правових актів можна виділити напрями публічного 

адміністрування АПК України (у вузькому сенсі). Розглянемо їх якомога 

детальніше: 

1. Надання товаровиробникам права вільного вибору, зокрема, щодо 

форм власності й напрямів трудової та господарської діяльності, а також їх 

права на розпорядження власною продукцією. 

2. Забезпечення продовольчої безпеки держави, тобто стану 

«захищеності життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні 

державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів 

харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності» [285]. 

Продовольча безпека є однією зі складових частин національної безпеки [332], 

а тому вона становить стратегічно важливий напрям діяльності останньої. Н. В. 

Сеперович зазначає, що існують 2 прийнятих варіанти забезпечення 

продовольчої безпеки на національному рівні: це намагання досягти 

продовольчого самозабезпечення (автаркії) або впевненості в собі щодо 

продовольства» [384, с. 12]. Дослідниця передбачає задоволення продовольчих 

потреб громадян коштом ресурсів держави і виключає імпорт будь-яких 

необхідних товарів для гарантування продовольчої безпеки країни. Другий 

варіант (продовольча впевненість) втілюється в державній політиці, яка 

стимулює виробництво продовольчих і супутніх товарів у кількості, яка 

задовольнила б мінімальні потреби раціону кожного в разі непередбачуваної 

втрати доступу до необхідної продукції. 

3. Формування належної інфраструктури села. Це не дасть змогу 

досягти високого рівня його соціально-економічного розвитку, що є основною 

умовою продовольчого й сировинного забезпечення країни, її економічної 

незалежності [342]. Із цією метою запроваджені заходи, що сприятимуть 
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захищеності не тільки сільськогосподарських підприємств, а й самих селян. 

Так, окрім надання переваги селу (порівняно з містами) в соціально-

культурному й побутовому забезпеченні, особам, які переселяються в село або 

проживають у ньому, надаються різного роду пільги на індивідуальне житлове 

будівництво, будівельні матеріали, електроенергію, товари масового 

споживання, автотранспорт, паливо тощо. 

4. Інженерно-технологічне забезпечення й машинобудування. У 

Державній цільовій програмі реалізації технічної політики в агропромисловому 

комплексі на період до 2015 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 травня 2007 р. за № 785, констатується: «Вітчизняне 

машинобудування для агропромислового комплексу не забезпечує 

виробництво у необхідній кількості конкурентоспроможної техніки. Понад 70% 

такої техніки, яка реалізується на ринку України, є імпортованою, що далі 

може призвести до втрати вітчизняного виробничого потенціалу галузі, 

залежності аграрного сектору від імпорту технічних ресурсів, відтоку значних 

фінансових ресурсів із національної економіки» [293]. Нині актуальним 

залишається питання створення сучасної сільськогосподарської техніки, яка 

забезпечить прогресивний розвиток цієї сфери й підвищить 

конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції. Проблему 

інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу й 

сільськогосподарського машинобудування передбачається розв’язати шляхом 

«технічної модернізації сільськогосподарського виробництва через 

стимулювання зростання рівня виробництва сільськогосподарської техніки та 

обладнання» [353]. Держава забезпечує підтримку промисловості шляхом 

компенсації виробничих витрат, понесених підприємствами металургії, 

енергетики, будівельного, машинобудівного та інших профілів у зв’язку зі 

структурною перебудовою їх виробництва для потреб агропромислового 

комплексу (ст. 16 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку 

села та агропромислового комплексу в народному господарстві» [343]. 
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5. Наукове й кадрове забезпечення АПК України полягає у належному 

фінансуванні наукових досліджень проблем розвитку агропромислового 

комплексу переважно коштом Державного бюджету, в обов’язковому 

встановленні квоти прийому сільської молоді в усіх вищих навчальних 

закладах, а безпосередня підготовка й перепідготовка, а також підвищення 

кваліфікації фахівців АПК, яка є обов’язковою для її проходження в 

законодавчо встановлені строки, фінансується державою. 

6. Надання інформаційно-сервісних послуг виробникам і споживачам 

сільськогосподарської продукції. Відповідний напрям розвитку АПК було 

започатковано Указом Президента «Про Основні напрями розвитку 

агропромислового комплексу України» від 29 квітня 1998 р. за № 389/98, де 

вказувалося на необхідність створення спеціалізованих бізнес-центрів з метою 

надання «інформаційних послуг селянським (фермерським) господарствам та 

населенню» [335]. Нині створення відповідних центрів набуває нового змісту й 

актуальності в контексті забезпечення дотримання стандартів якості продукції, 

зокрема, з метою забезпечення експортних інтересів українських 

товаровиробників у сфері АПК в умовах відкриття зони вільної торгівлі між 

Україною і Європейським Союзом. 

Підкреслимо, що основні напрями публічного адміністрування АПК 

України можна виділяти на 2-х рівнях - загальному і спеціальному в залежності  

від підходу до визначення його змісту. У широкому загальному розумінні 

публічного адміністрування його основними напрямами в АПК України варто 

вважати: а) визначення загальної державної політики в агропромисловій сфері, 

з метою створення правового фундамента для функціонування й розвитку 

агропромислового комплексу шляхом прийняття відповідних нормативно-

правових актів; б) реалізацію загальної державної політики в агропромисловій 

сфері шляхом здійснення конкретних заходів і врегулювання окремих питань 

на підзаконному рівні; в) сприяння відновленню порушених прав суб’єктів 

агропромислового комплексу в порядку, визначеному адміністративно-

процесуальними (процедурними) нормами. 
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На спеціальному рівні, де публічне адміністрування розглядається у 

вузькому сенсі, основними напрямами АПК України є: а) надання 

товаровиробникам права вільного вибору ринку; б) забезпечення продовольчої 

безпеки держави; в) формування належної інфраструктури села; г) інженерно-

технологічне забезпечення й машинобудування; д) наукове й  кадрове 

забезпечення. 

Наведений вище перелік напрямів публічного адміністрування не 

претендує на остаточність, хоча б з огляду на те, що державна політика у сфері 

агропромисловості може змінюватися залежно від потреб суспільства і стану 

економіки в державі. Наведені нами основні напрями публічного 

адміністрування АПК України характеризуються певною сталістю й 

актуальністю незалежно від економічних або соціальних реалій і відіграють 

важливу роль у підвищенні ефективності функціонування АПК України. 

Звичайно ж вони потребують подальшого більш детального вивчення. 

 

1.3. Мета, завдання і принципи адміністративно-правового 

регулювання в агропромисловому комплексі 

 

Проблема адміністративно-правового регулювання у сфері 

агропромислового комплексу України нині залишається актуальною, оскільки 

розвиток АПК впливає перш за все на функціонування економіки держави в 

цілому. За останні 10 років при константі посівних площ структура 

агропромислового виробництва зазнала помітних змін: втричі зменшилися 

посіви цукрових буряків, у 2,5 рази - ячменю, а кормові культури вже не є 

пріоритетними в результаті стагнації тваринництва [198].  

Агропромисловий комплекс України є найважливішим складником 

національного господарства й економіки. Він виступає єдиною цілісною 

багатогалузевий системою, об'єднуючою відповідні галузі, як-то: 

1) тракторне й сільськогосподарське машинобудування; 

2) машинобудування для харчової промисловості; 
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3) агрохімія (виробництво мінеральних добрив і мікробіологічна 

промисловість); 

4) комбікормова промисловість; 

5) система матеріально-технічного обслуговування сільського 

господарства; 

6) меліоративне й сільське будівництво; 

7) рослинництво, тваринництво й рибальство; 

8) харчова промисловість; 

9) холодильне, складське, спеціалізоване транспортне господарство; 

10) торговельні та інші підприємства й організації, що займаються 

доведенням кінцевого продукту до споживача, включаючи оптові ринки, 

роздрібну торгівлю й громадське харчування. 

Злагоджена робота кожного складника в комплексі значно наближає 

модель вітчизняного АПК до кращих сучасних моделей світових стандартів. 

Адміністративно-правове регулювання діяльності АПК в Україні ще не 

розкрито на належному рівні в рамках вітчизняної теорії адміністративного 

права. Незважаючи на те, що його різні аспекти вивчалися такими знаними 

вченими-адміністративістів, як В. Б. Авер'янов, А. Ф. Андрійко, І. В. Арістова, 

І. М. Архипенко, Д. Н. Бахрах, А. І. Берлач, Ю. П. Битяк, В. В. Галунько, І. П. 

Голосніченко, С. Т. Гончарук, Т. А. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, 

М. Ю. Кравчук, А. В. Кузьменко, В. І. Курило, В. В. Ладиченко, І. Ю. Ломакіна, 

Р. С. Мельник, Н. Р. Нижник, Н. В. Хорощак, В. К. Шкарупа, В. З. Янчук та 

іншими, й дотепер не вистачає комплексних напрацювань вітчизняних учених 

у цій площині. Брак цілісних монографічних робіт, з одного боку, ускладнює 

дослідження в цій царині і спонукає до використання перш за все нормативної 

бази, законопроектів і статистичних матеріалів, а з другого – зайвий раз 

свідчить про актуальність розглядуваної проблематики. 

Об'єктивна необхідність адміністративно-правового регулювання сфери 

АПК України як складової частини державного регулювання національної 

економіки зумовлена забезпеченням збалансованого, ефективного й безпечного 
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функціонування всіх галузей останньої в інтересах суспільства, його 

стабільності й гармонійності в цілому. Зазначимо, що тільки адміністративним 

правом і правовими засобами впорядковується певна частина економічних 

відносин, отримуючи від них той чи інший організаційний зміст, хоча останні 

саме у сфері економіки регулюються нормами багатьох правових галузей. З 

огляду на це, ще раз підкреслимо, що вивчення адміністративно-правового 

регулювання у сфері АПК України та його  основних завдань, а також пошуки 

шляхів їх вирішення й удосконалення цього механізму залишаються 

актуальними питаннями сучасності. 

Метою нашого дослідження є розкриття основних напрямів 

адміністративно-правового регулювання агропромислового комплексу України 

і шляхів вирішення завдань, що стоять перед АПК на підставі аналізу їх 

теоретичних засад і положень законодавчих актів. 

Адміністративно-правове регулювання в будь-якій царині взагалі  

характеризує спеціально-юридичний механізм впливу адміністративного права 

на поведінку й діяльність його адресатів. Воно становить собою 

цілеспрямовану дію норм адміністративного права шляхом впливу на 

громадські відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-

правових засобів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб, а також нормального функціонування громад. До системи 

елементів адміністративно-правового регулювання (стадій правозастосування і 

правоохоронної діяльності) належать: (а) норми адміністративного права та їх 

зовнішнє вираження - джерела адміністративного права, (б) принципи 

адміністративного права, (в) тлумачення норм адміністративного права, (г) 

адміністративно-правові відносини, (д) адміністративно-правовий статус 

суб'єктів адміністративного права, (е) індивідуальні акти суб'єктів публічної 

адміністрації, (є) форми діяльності суб'єктів адміністративного права, (ж) 

методи адміністративного права, (з) адміністративно-правові режими, (и) 

адміністративні процедури, (і) ефективність адміністративно-правового 

регулювання [13, с. 317]. Результат адміністративно-правового регулювання 
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полягає в досягненні адміністративно-правового порядку у тій чи іншій сфері, 

що виражається у встановленні порядку організації діяльності як суб'єктів 

адміністративної влади, так і тих суб'єктів, які не мають адміністративної влади 

(громадян, юридичних осіб). Відповідний результат адміністративно-правового 

регулювання досягається за допомогою втілення кола завдань специфічних для 

певної сфери, за допомогою різних юридичних засобів нормативного, 

індивідуального або правозастосовного характеру.  

Завдання адміністративно-правового регулювання - це вираження 

усвідомленої необхідності реально здійснити поставлені цілі в конкретних 

умовах [111, с. 54]. Б. М. Лазарєв,  визначає їх як сукупність проблем, що 

потребують вирішення для досягнення цілей за конкретних обставин при 

наявності необхідних ресурсів [180, с. 145]. Американські вчені Г. Кунц і С. 

О'Доннел вважають, що завданням такого регулювання є кінцева мета, на яку 

спрямована його діяльність і яка, по суті, є завданням, що має свої кількісні і 

якісні показники [176. с. 193]. 

На підставі проведеного критичного аналізу різних підходів учених-

адміністративістів до визначення завдань адміністративно-правового 

регулювання у сфері АПК України виділяємо основні з них, а саме: 

1) попередження протиправних посягань на законні права й інтереси 

суспільства, юридичних і фізичних осіб; 

2) недопущення порушення прав і законних інтересів 

сільськогосподарських підприємств; 

3) застосування державними органами всіх необхідних заходів з 

відновлення порушених прав і публічних законних інтересів суб'єктів 

господарювання; 

4) забезпечення притягнення до відповідальності винних учасників 

правовідносин. 

Зауважимо, що жодна наукова робота присвячена порушеній 

проблематиці, не містить переліку конкретних завдань адміністративно-

правового регулювання в цілому і в сфері АПК України, зокрема. З огляду на 
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сказане вище і з урахуванням повноважень, які мають органи виконавчої влади 

й органи місцевого самоврядування, пропонуємо окреслити завдання 

адміністративно-правового регулювання у сфері АПК України за такими 

основними категоріями, як завдання державного рівня, завдання галузевого 

рівня й завдання регіонального рівня. 

Нагальними завданнями державного рівня є забезпечення: (а) відкритості 

реалізації державної політики, спрямованої на здійснення державою 

прогресивних змін у всіх галузях АПК України, (б) продовольчої безпеки 

держави, (в) належного державного управління у сфері сільського 

господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного 

господарства, переробки сільськогосподарської продукції тощо з урахуванням 

оновленої нормативно-правової бази. 

Важливе місце при цьому посідають: (а) податкова політика, спрямована 

на гарантування економічно обґрунтованого податкового навантаження на 

суб'єктів господарювання, стимулювання їх суспільно необхідної економічної 

діяльност, дотримання принципу соціальної справедливості й конституційних 

гарантій прав громадян при оподаткуванні їх доходів; (б) зовнішньоекономічна 

політика, спрямована на регулювання державою відносин суб'єктів 

господарювання з іноземними суб'єктами господарювання й на захист 

національного ринку й вітчизняного товаровиробника. 

Наведене завдання окреслено в Положенні про Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженому 

постановою КМУ від 20 серпня 2014 р. за № 459, серед основних завдань цього 

Міністерства як провідного центрального органу виконавчої влади. 

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про фермерське господарство» від 19 

червня 2003 р. за № 973  надання допомоги цим господарюючим суб’єктам  

здійснюється через Український державний фонд підтримки фермерських 

господарств, який, як державна бюджетна установа виконує функції з реалізації 

державної політики щодо фінансової підтримки становлення й розвитку 

зазначених господарств. 
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Серед інших завдань державного рівня варто відзначити: а) розроблення і 

впровадження концепції забезпечення конкурентоспроможності аграрного 

сектору в контексті євроінтеграції; б) структурну перебудову 

агропромислового комплексу; в) забезпечення адаптації підприємств АПК з 

урахуванням вступу України до СОТ та інтеграції в ЄС; г) збільшення обсягів 

експорту продукції сільського господарства; д) створення умов для розвитку 

ефективного підприємництва в АПК; е) нарощування обсягів інвестицій, у тому 

числі іноземних держав, та їх інноваційний напрямок; є) створення 

цивілізованих умов проживання в сільській місцевості як основи припливу 

працездатних верств населення [107, с. 74]. 

Створення й удосконалення існуючого нормативно-правового підгрунття 

для нормального функціонування, стимулювання діяльності й розвитку АПК 

України - також серед пріоритетних завдань державного рівня. Адаптація 

законодавства України до визнаних світових стандартів ринкової економіки, 

формування ефективної системи захисту діяльності в усіх галузях АПК 

України, поліпшення умов для її ведення на підставі вимог світових стандартів, 

серед яких наближення національного законодавства до вимог законодавства 

Європейського Союзу у сфері сільського господарства, включаючи вимоги до 

безпеки харчових продуктів, а також у сфері рибного господарства, узгодження 

вітчизняних нормативів із, - системою санітарних і фітосанітарних заходів 

(вимог) ЄС щодо забезпечення якості й безпеки продуктів харчування, - усі ці 

вимоги містять Регламенти Ради ЄС № 178/2002 та № 852/2004. Виконання 

цього завдання і подальший контроль за дотриманням указаних вимог – це 

необхідні умови доступу української сільськогосподарської продукції до ринку 

ЄС, збільшення існуючих обсягів експорту і зростання української економіки в 

цілому [194]. Завданнями галузевого рівня є: (а) забезпечення стабільно 

високих темпів розвитку всіх галузей АПК, (б) удосконалення й розширення 

державної підтримки цін і доходів на окремі види сільськогосподарської 

продукції з урахуванням кон'юнктури ринку, (в) реалізація інноваційного 
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розвитку галузей АПК, (г) суттєве збільшення частки наукоємних, 

ресурсозберігаючих виробництв тощо. 

Завдання Земельної реформи визначено: (а) створення законодавчої бази 

щодо обсягу сільськогосподарських земель, (б) залучення капіталу в розвиток 

малих і середніх господарств (продаж прав оренди), (в) реалізації права 

власності нових учасників, які можливо вирішити шляхом установлення 

мінімального терміну оренди земельних ділянок для багаторічних насаджень, 

обміну земельних ділянок, розташованих у межах однієї території, передачі 

державних земель сільськогосподарського призначення в комунальну 

власність, оцінювання земель і врегулювання використання нерозподілених 

(незатребуваних) земельних ділянок [402]. 

На регіональному рівні для створення європейської моделі АПК органам 

виконавчої влади й органам місцевого самоврядування необхідно: 

- сформувати таку структуру АПК, яка забезпечить ефективне 

використання трудових і природних ресурсів кожного регіону; 

- вирішити екологічні проблеми й завдання соціального розвитку 

регіонів; 

- забезпечити належну якість сільськогосподарської продукції і 

продовольства; 

- стимулювати збільшення обсягів виробництва й постачання на 

зовнішній ринок екологічно чистої продукції; 

- задіяти механізми регулювання і прогнозування ринків 

сільськогосподарської продукції і продовольства; 

- забезпечити комплексний і сталий розвиток сільських територій; 

- забезпечити впровадження сучасних технологій переробки 

сільгосппродукції й підвищення екологічної безпеки харчових виробництв. 

Зовнішньоекономічна діяльність держави для вирішення проблем АПК 

на шляху до Європейського Союзу, перш за все, передбачає: 

1) розширення участі держави в роботі сільськогосподарських 

міжнародних організацій; 
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2) розвиток зовнішньоекономічної маркетингової кооперації; 

3) продовження робіт щодо гармонізації національного законодавства до 

вимог Світової організації торгівлі і Європейського Союзу; 

4) розроблення національних стандартів щодо проведення 

фітосанітарного й ветеринарного контролю згідно з вимогами Світової 

організації торгівлі й директивами Європейського Союзу; 

5) удосконалення механізму інформаційного забезпечення розвитку 

експортного потенціалу; 

6) невідкладне приведення вітчизняної номенклатури товарів для 

запобігання претензій з боку інших держав відповідно до єдиної міжнародної; 

7) затвердження єдиних усереднених митних ставок по спірних кодах 

товарів [96]. 

На наше переконання, для вирішення наведених завдань державі в особі 

відповідних компетентних адміністративно-громадських органів доцільно було 

б використовувати нижченаведені основні методи адміністративно-правового 

впливу на суб'єктів діяльності у сфері АПК України, адже комплексне 

вирішення зазначених вище завдань адміністративно-правового регулювання в 

досліджуваній царині є можливим, якщо будуть вимоги певних нормативно-

правових актів серед яких: Програма державної підтримки АПК, Стратегія 

розвитку аграрного сектора «3 + 5», Програма діяльності Уряду, Програма 

діяльності Кабінету Міністрів України та коаліційної угоди у 2015 році, 

прийняття законів щодо розвитку АПК, Стратегія сталого розвитку «Україна - 

2020», Концепція державної цільової програми розвитку аграрного сектора 

економіки на період до 2021 року та ін.  

Таким чином, з огляду на названі основні завдання адміністративно-

правового регулювання у сфері агропромислового комплексу України стає 

зрозуміло, що є необхідними не тільки зниження податкового навантаження, 

стимулювання експорту сільськогосподарської продукції й контроль 

сировинних ринків з боку держави, а перш за все приведення нормативно-

правової бази у сфері АПК України відповідно до міжнародних стандартів.  
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Зміна адміністративно-правового регулювання ринку оренди і продажу 

сільськогосподарських земель, введення в дію механізмів запобігання 

несумлінних дій суб'єктів цього ринку, що стосується продажу землі за 

заниженими цінами, досягнення зазначеними суб'єктами домінуючого 

становища, запобігання спекулятивним операціям із сільськогосподарськими 

землями шляхом визначення конкретних ставок державного мита за реєстрацію 

необхідних правочинів, а також введення в дію Закону України «Про ринок 

земель» - усе це сприятиме не тільки врегулюванню відносин, пов'язаних із  

захистом законних інтересів держави й інших суб'єктів правовідносин з метою 

створення умов для реалізації конституційних прав власності на землю, а й 

розв’язанню в загальному процесі наявних проблем і протиріч у сфері АПК 

України. 

Сучасний агропромисловий комплекс України є найважливішою 

частиною економіки країни, адже він забезпечує суспільство життєво 

важливою продукцією, в ньому зосереджено величезний економічний 

потенціал, у ньому працює четверта частина населення, а частка у валовій 

доданій вартості країни становить 13% за використання основних засобів 

вартістю понад 100 млрд грн. Розвиток АПК значною мірою визначає стан 

усього народногосподарського потенціалу, рівень продовольчої безпеки 

держави й соціально-економічну обстановку в 

суспільстві.Сільськогосподарська галузь є однією з основних 

бюджетоутворювальних сфер економіки, яка посідає 2-ге місце в товарній 

структурі експорту (майже 40%). АПК є основним джерелом надходження 

валюти в Україну і ключовим чинником у підтриманні торговельного 

балансу [5]. Пропонуємо авторську дефініцію АПК України: це сукупність 

взаємопов’язаних галузей промисловості, послуг і всіх сфер сільського 

господарства, пов’язаних з розвитком агропромислового комплексу, 

обслуговуванням його виробництва й доведенням сільськогосподарської 

продукції до споживача [115, с. 76-77]. Дійсно,  у процесі розвитку АПК дуже 

важливу роль відіграє його належне адміністративно-правове регулювання, яке, 
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з огляду на його особливу специфіку й нинішні економічні процеси в Україні 

перебуває на стадії вдосконалення й потребує особливого підходу у процесі 

підготовки й  реалізації ним заходів публічного (державного) регулювання. 

Адміністративно-правове регулювання агропромислового комплексу - це 

цілеспрямований вплив уповноважених органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування відповідними правовими засобами на виробництво, 

перероблення й реалізацію сільськогосподарських продукції, сировини і 

продовольства, а також на виробничо-технічне, наукове й кадрове забезпечення 

агропромислового виробництва за допомогою застосування сукупності 

адміністративно-правових форм і методів для досягнення продовольчої безпеки 

й підвищення рівня рентабельності агропромислового виробництва 

продовольства в Україні. Недостатня ефективність застосовуваних правових 

засобів державного регулювання АПК, серед яких найважливіша роль 

належить саме адміністративно-правовим методам, обгрунтовується 

статистичними даними. Так, в останні 10 років спостерігаються істотні зміни у 

сфері АПК. Нині в сільському господарстві працюють майже 45 тис. 

підприємств, з яких приблизно 2,5 тис. - великі й середні. Але поки 

рослинництво нарощує обсяги, вітчизняне м’ясо-молочне виробництво 

перебуває у стагнації. Унаслідок цього провідні компанії АПК виготовляють 

рослинну продукцію, частка якої в загальному обсязі становить приблизно 69% 

[5]. За наявністю в Україні посівних площ (26 775,6 тис. га, зростання 

порівняно на 3% із 2006 р.) сама структура агровиробництва зазнала помітних 

змін: у тричі зменшилися посіви цукрових буряків, у 2,5 рази - ячменю, а 

кормові культури вже не є пріоритетом унаслідок стагнації тваринництва. 

Фокус змістився в бік вирощування кукурудзи й технічних культур, передусім 

соняшнику, питома вага якого у структурі посівів в окремих областях країни 

вже досягає 40%. Питома вага земельного банку агрохолдингів у загальній 

площі оброблюваних земель становить лише 16,7% (5,5 млн га) [198]. 

Правову категорію «адміністративно-правове регулювання» на думку В. 

Четверикова,можна тлумачити як певний алгоритм послідовного впливу 



80 

 

правових методів і засобів для досягнення цілей регулювання поведінки 

учасників управлінських відносин в царині діяльності органів виконавчої влади 

й органів державного управління [429]. Але треба враховувати, що 

агропромисловий комплекс, як безпосередній об’єкт адміністративно-

правового регулювання, вирізняється низкою відмінних рис, зокрема, 

залежністю від природно-кліматичних умов, відносно низькою прибутковістю, 

тривалим оборотом коштів, сезонним характером виробництва, більш 

повільною його модернізацією тощо. Згідно зі статтями 1 та 3 Конституції, 

Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою 

державою. Зміст і спрямованість її діяльності визначаються правами і 

свободами людини та їх гарантіями [157]. Отже, держава має вжити дієвих 

заходів для активного вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

сфери АПК. 

Адміністративно-правове регулювання діяльності АПК в Україні ще не 

було розкрито на належному рівні представниками вітчизняної теорії 

адміністративного права. Незважаючи на те, що різні його аспекти вивчали такі 

відомі вчені-адміністративісти, як, В. Авер’янов, О. Андрійко, І. Арістова, 

І. Архипенко, Д. Бахрах, А. Берлач, Ю. Битяк, В. Галунько, І. Голосніченко, 

С. Гончарук, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, М. Кравчук, 

А. Кузьменко, В. Курило, В. Ладиченко, Ю. Ломакіна, В Мельник, Н. Нижник, 

Н. Хорощак, В. Вікарупа, В. Янчук та інші, станом на сьогодні багато 

актуальних проблем адміністративно-правового регулювання АПК залишилося 

поза межами їх наукового дослідження. 

Теоретично на підставі аналізу адміністративно-правового законодавства 

в будь-якій країні формулюються принципи адміністративного права. Їх 

потрібно характерізувати як основні, провідні ідеї, положення, вимоги, які 

відображають зміст останнього, закономірності його розвитку й окреслюють 

напрямки адміністративно-правової регламентації існуючих у суспільстві 

правовідносин. Роглядувані адміністративно-правові принципи відбивають 

головні ознаки, суттєві риси, сенс і призначення цієї  правової галузі, які або 
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характерізують окремі норми права, або створюють окремі групи норм цієї 

правової галузі. Ці принципи пов’язані з іншими, які регламентують поведінку 

людей у суспільстві. Можна зробити висновок про існування відповідної 

сукупності різних принципів, що становлять собою певну перехідну ланку від 

норм правових до норм етики й моралі у функціонуванні державних органів, а 

саме ту ланку, яка з’єднує приписи права з різними проявами суспільної 

свідомості [1].  

В адміністративному праві застосовуються принципи як загальні правові, 

визнані  в країні, так і спеціальні, характерні тільки для певної правової галузі 

останньої. Серед спеціальних діють принципи організації і функціонування 

окремих адміністративно-правових інститутів, а також принципи 

адміністративно-правового регулювання. Необхідність їх виявлення 

обґрунтовується як доцільністю вироблення спільних підходів до 

законодавчого регулювання й адміністративної діяльності тих чи інших 

органів, так і потребами судочинства й підвищення ефективності 

адміністративно-правового регулювання будь-якої сфери. Визначення 

принципів адміністративно-правового регулювання саме агропромислового 

комплексу України й забезпечення чіткої кореляції між формами й методами 

регламенту і зазначеними принципами сприятимуть покращанню сучасного 

стану реалізації суб’єктами державного регулювання АПК в Україні своїх 

правотворчих повноважень а також активній гармонізації й уніфікації 

законодавства в цій царині. Названим основоположним ідеям повинна 

відповідати чинна система законодавства у сфері АПК. Саме на них мають 

грунтуватися взаємозв’язки суб’єктів державної влади й суб’єктів 

сільськогосподарського виробництва.  

Отже, принципами адміністративно-правового регулювання 

агропромислового комплексу слід назвати: законність, системність, 

справедливість і свобода, єдність і несуперечність, пріоритетність і соціальна 

спрямованість, ефективність, відповідальність. Вважаємо за необхідне описати 

їх детальніше. 
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Принцип законності є загально правовим і розглядається він як 

утвердження верховенства вимог і положень Конституції й законів України у 

процесі адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері 

АПК. Цей принцип означає, що держава спрямовує свої зусилля на чітке й 

безумовне дотримання законності в галузі АПК з боку як аграрних 

товаровиробників, так і державних органів, здійснюючих регуляторну 

діяльність. Так, згідно зі ст. 19 ч. 2 Основного Закону органи державної влади й 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією й 

законами України [157]. 

Принцип системності передбачає узгодженість у роботі всіх елементів 

механізму адміністративно-правового регулювання АПК України, а також 

раціональне використання ресурсів, в тому числі й інвестиційних. 

Справедливість означає одночасно універсальний принцип і кінцеву мету 

адміністративно-правового регулювання. Справедливість є мірою 

співвідношення вимоги й відплати. Ця міра є оптимальним поєднанням 

інтересів окремих індивідів, груп і суспільства загалом, та ступеня захищеності 

їх інтересів. Так, у ст. 42 Конституції України зазначено, що держава 

забезпечує захист конкуренції в підприємницькій діяльності. Не допускаються 

зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження 

конкуренції й недобросовісна конкуренція [157]. Нині однією із ключових 

проблем розвитку АПК України є недостатня ефективність самоорганізації й 

саморегулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, 

складність у виробленні консолідованої позиції сільськогосподарських 

товаровиробників щодо захисту власних інтересів. 

Конституційний принцип свободи підприємницької діяльності (ст. 42 

Основного Закону) втілено в нормативно-правовій базі сфери АПК України. 

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про колективні сільськогосподарські 

підприємства» колективне сільськогосподарське підприємство діє на засадах 

підприємництва. Таку правову норму стосовно виробничих кооперативів 



83 

 

закріплено у ст. 2 Закону України «Про колективні сільськогосподарські 

підприємства» [320]. Фермерське господарство визнано прогресивною формою 

підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України 

(Преамбула ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство») [357]. 

Правовий статус державних підприємств і господарських товариств, які 

провадять діяльність у сфері сільського господарства, регламентується 

загальним законо-давством, відповідно до якого державні комерційні 

підприємства й господарські товариства є суб’єктами підприємницької 

діяльності і діють на принципах підприємництва (статті 74 і 79 Господарського 

кодексу України, гл. 8 Цивільного кодексу, ст. 1 Закону України «Про 

господарські товариства») [199]. 

Принцип єдності полягає в тому, що всі суб’єкти агропромислової галузі 

України мають узгоджені цілі і скоординовані дії для досягнення 

консолідованого результату, визначеного насамперед державною регуляторною 

політикою у сфері господарської діяльності, яка за Законом України від 11 

вересня 2003 р. «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», є напрямком державної політики, спрямованим: (а) 

на вдосконалення правового впорядкування відносин господарських, а також 

адміністративних між регуляторними або іншими органами державної влади й 

суб’єктами господарювання, (б) на недопущення ухвалення економічно 

недоцільних і неефективних регуляторних актів, (в) на зменшення втручання 

держави в діяльність суб’єктів господарювання, (г) на усунення перешкод для 

розвитку господарської діяльності, що має місце в межах, у порядку й у спосіб, 

що встановлені Конституцією й законами України [271]. Принципами 

державної регуляторної політики є доцільність, адекватність, ефективність, 

збалансованість, передбачуваність, прозорість і врахування громадської думки. 

Аналіз земельного законодавства України дозволяє виділити принцип 

пріоритетності використання земель сільськогосподарського призначення для 

сільськогосподарського виробництва. Норми, спрямовані на забезпечення 

охорони сільськогосподарського земельного фонду України як основного 
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засобу виробництва продовольчої й сировинної продукції, містить ст. 23 

Земельного кодексу України. Землі, придатні для потреб сільського 

господарства, повинні надаватися передовсім для сільськогосподарського 

використання. Оскільки виробництво сільськогосподарської продукції 

передбачає обов’язкове використання земель, в основі правового регулювання 

господарської діяльності в АПК лежать раціональне й ефективне використання, 

відтворення й охорона земель сільськогосподарського призначення як 

основного національного багатства, що перебуває під особливою охороною 

держави, а також інших природних ресурсів, які згідно зі ст. 13 Конституції 

України є об’єктами права власності Українського народу, а тому 

передбачають особливого режиму правового регулювання [38, с. 17-20]. 

Відповідно до ст. 13 Основного Закону країни держава забезпечує захист 

прав усіх суб’єктів права власності й господарювання, соціальну спрямованість 

економіки [157]. Саме господарська діяльність агропромислового комплексу 

стосується безпосередньо соціальної діяльності суб'єктів господарювання і 

служить засобом досягнення задоволення потреб громадян. 

Адміністративно-правове регулювання є одним з найбільш сильніших за 

впливом, а значить, розрахованим на максимальний соціально-економічний 

ефект видів державного впливу на об’єкти агропромислового комплексу. 

Адміністративно-правове регулювання передбачає нормативно-правові акти й 

акти правозастосування, якими держава в особі уповноважених органів 

установлює: (а) загальні правила діяльності суб’єктів суспільних відносин у 

сфері агропромислового комплексу, (б) дії уповноважених органів державної 

влади й органів місцевого самоврядування щодо коригування існуючих правил 

залежно від зміни умов, (в) контроль і нагляд за виконанням установлених 

правил, (г) координацію діяльності учасників адміністративно-правових 

відносин у сфері АПК, (д) захист їх законних прав та інтересів, а такоє 

інтересів держави й суспільства, (е) закріплення заходів адміністративної 

відповідальності й залучення до неї. Першочерговою метою даного виду 

адміністративно-правового регулювання має бути продовольча безпека, за нею 
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- формування сприятливого середовища для розвитку стійкого її відтворення в 

аграрній сфері й підвищення рівня її рентабельності. 

Принцип ефективності адміністративно-правового регулювання сфери 

АПК України передбачає результативність, успіх у досягненні мети, а також 

економічність, тобто мінімальні витрати для одержання бажаного результату, 

що зумовлюється високим рівнем конкуренції в ринкових умовах. Основою 

ефективності виробництва є: (а) впровадження інноваційних технологій, (б) 

інтенсифікація виробництва, (в) ефективні форми господарювання й 

управління, (г) прискорення структурних змін, (д) застосування найбільш 

прогресивних форм організації праці й виробництва. Відповіді на запитання чи 

досягає своєї мети агропромисловий, як він діє, чи виконує він своє 

призначення і в чому полягає його діяльність, можна отримати  після 

визначення як саме дотримується цей принцип. Якщо держава матиме змогу 

забезпечити свій аграрний сектор потрібною матеріально-технічною базою, 

якщо вміло будуть використані економічні і правові важелі, АПК завдяки 

цьому зможе забезпечити потреби людей у необхідних продуктах харчування, а 

промисловість – потрібною для неї сировиною. 

Важливим елементом гарантування прав суб’єктів агропромислового 

комплексу України, захисту їх прав та законних інтересів є: (а) застосування 

правових засобів впливу, спрямованих на усунення порушень законодавства у 

сфері АПК, (б) запобігання їх появі в майбутньому, (в) відновлення 

порушеного права і притягнення винних у вчиненні правопорушень до 

адміністративної відповідальності. Саме ж тому теж одним з важливих 

принципів адміністративно-правового регулювання в цій сфері є принцип 

відповідальності за порушення законодавства. Отже, в цій частині аграрне 

законодавство теж потребує вдосконалення. 

Згідно з проектом Концепції Державної цільової програми розвитку 

аграрного сектору економіки на період до 2020 року розвиток аграрного 

сектору економіки може відбуватися за 2-ма варіантами. Перший  

характеризується недостатнім фінансуванням розвитку аграрного сектору й 
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декларуванням соціальних, економічних і екологічних заходів за браком 

реальних механізмів їх здійснення. За таких умов реалізації цього варіанту не 

забезпечується вирішення основних проблем розвитку сільськогосподарського 

виробництва, зокрема, його інтеграції до світового економічного простору, 

формування ефективного, соціально спрямованого аграрного сектору 

економіки держави, і як наслідок – наявність руйнації соціальної 

інфраструктури в сільській місцевості. Другий варіант передбачає: (а) 

визначення, розроблення і втілення в життя напрямів розвитку аграрного 

сектору економіки на засадах оптимізації його виробничої й соціальної 

інфраструктури, (б) підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарського виробництва, (в) нарощування його обсягів, 

покращання якості й безпеки сільськогосподарської продукції, (г) охорону 

довкілля й відтворення природних ресурсів, (д) підвищення рівня зайнятості 

сільського населення, (е) створення нових робочих місць [160]. Однак будь-

який варіант розвитку аграрного сектору повинен не тільки дати змогу 

останньому задовольнити потреби внутрішнього ринку й забезпечити провідні 

позиції у світі шляхом стабільного експорту сільськогосподарської продукції і 

продуктів її глибокої переробки, а й сприяти вдосконаленню адміністративно-

правового регулювання цим сектором взагалі. 

На жаль, чинне законодавство не містить переліку принципів 

адміністративно-правового регулювання у сфері АПК, а це, у свою чергу, аж 

ніяк не сприяє належному розвитку аграрного сектору, забезпеченню й 

реалізації прав і законних інтересів як сільськогосподарських виробників, так і 

всіх суб’єктів у досліджуваній царині. Доречно було б закріпити ці принципи в 

окремому нормативно-правовому акті. Державою мають бути вжиті реальні 

заходи для створення сприятливих умов функціонування всіх галузей АПК. А 

це, у свою чергу, дозволить товарам вітчизняних виробників переважати над 

продукцією іноземних компаній, вийти на світовий ринок, значно збільшити 

прибуток, а значить і надходження коштів до Державного бюджету. 
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Висновки до розділу 1 

 

 Дослідження концептуальних характеристик адміністративно-правового 

регулювання у сфері агропромислового комплексу України має принципове 

значення для виявлення  розкриття його сутності та галузевої належності. Під 

адміністративно-правовим регулюванням  агропромислового комплексу слід 

розуміти унормовану законодавством діяльність компетентних органів 

державної влади, місцевого самоврядування та представників громадянського 

суспільства, спрямовану на реалізацію аграрної політики держави. 

 Об’єктом адміністративно-правового регулювання у сфері 

агропромислового комплексу виступають  суспільні відносини з приводу: 

створення правових норм сільськогосподарського спрямування ; встановлення 

основних завдань та принципів галузевого регулювання; визначення 

адміністративно-правового статусу учасників управлінсько-аграрних відносин; 

реєстраційної діяльності об’єктів сільськогосподарської  власності; 

встановлення правових режимів охорони майнових відносин у сільському 

господарстві; притягнення до адміністративної відповідальності за порушення 

правил у сільському господарстві та санітарно-ветеринарній медицині. 

Специфікою цих правовідносин є той факт, що вони є міжгалузевими за 

суб’єктним складом (органи державної влади, громадські організації, юридичні 

особи всіх форм власності, фермери, громадяни, тощо). При цьому зазначимо, 

що адміністративно-правовий влив на владні суб’єкти і об’єкти аграрної 

управлінської діяльності здійснюється з використанням імперативних методів, 

які неодмінно монтуються в ту чи іншу форму законодавчого регулювання 

досліджуваних процесів. Отже, становлення і розвиток системи 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі 

України характеризується поступовим розширенням сфери його впливу, 

постійно зростаючим рівнем адаптації до міжнародних норм регулювання 

аграрних відносин, постійним посиленням уваги до тих об’єктів майнової 

власності, які найбільше впливають на створення сучасних технологій аграрно-
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правового регулювання а також розв’язання комплексного підходу до 

вирішення проблем державної підтримки прогресивного розвитку 

різнопланових  аграрних відносин. 

Визначення змісту та особливостей адміністративно-правового 

регулювання ту сфері агропромислового комплексу має принципове значення 

для розкриття специфіки цього феномену. Він  існує в суспільстві  разом з 

іншими категоріями (економічними, соціальними, правовими, духовними 

тощо), взаємодіючи між собою  і забезпечуючи перспективу взаємного 

удосконалення та розвитку. Як предмет адміністративно-правового 

регулювання у сільському господарстві це сукупність  організаційно-правових, 

інститутів, що забезпечують його функціонування. Складовими елементами 

адміністративно-правового регулювання є об’єкти агропромислового 

комплексу (результати сільськогосподарської діяльності можна визначити 

чинним законодавством як об’єкти правової охорони і захисту), суб’єкти права 

сільськогосподарської власності (фізичні, юридичні особи), система 

вітчизняного і міжнародного законодавства про аграрний сектор а також 

інститут адміністративної відповідальності за порушення правил у сільському 

господарстві (накладання штрафу, конфіскація, позбавлення ліцензії, права на 

пересування спеціальним транспортом тощо). 

Важливою рисою здійснення адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі є реалізація державної політики щодо підтримки 

розвитку аграрного сектору економіки. Її зміст визначається  заходами 

державно-правової підтримки сільськогосподарських товаровиробників всіх 

форм власності на засадах дотримання балансу суспільних та приватних 

інтересів і являє собою сукупність сформульованих і законодавчо закріплених 

цілей, яким керуються органи державної влади під час здійснення  ними 

функцій управління а також їх практичну діяльність з реалізації запланованого 

результату.  

Основні результати адміністративно-правового регулювання у сфері 

агропромислового  комплексу зумовлюються загальною справедливістю 
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аграрної політики держави, яка є визначальним елементом регулювання 

аграрного сектору економіки. Важливою умовою вирішення цілей аграрної 

політики держави виступає ефективність адміністративно-правового 

регулювання у сфері сільського господарства та пов’язаних з ним різних 

галузей економіки. 
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РОЗДІЛ 2  

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВИХ 

ЧИННИКІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В 

АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ 

 

2.1. Інституційний вимір адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі 

 

 Сучасний розвиток суспільства демонструє необхідність запровадження 

різних інновацій, які виступають фундаментом для формування різноманітних 

інститутів. Із формуванням правового складника забезпечення аграрного 

сектору України нині існує багато проблемних питань у цьому напрямку, що 

негативно позначається на ефективності правового впорядкування суспільних 

відносин в агропромисловій сфері. 

Ситуація, що склалася в аграрному секторі, зумовлює низку викликів, 

основними з яких є необхідність: (а)  поліпшення умов ведення бізнесу, (б) 

проведення якісних перетворень, спроможних забезпечити підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва на 

внутрішньому й зовнішньому ринках і продовольчу безпеку держави, (в) 

наближення до європейської політики в галузі сільського господарства. 

Мабуть, саме тому нині на передній план виходить інституціональна 

модернізація адміністративних складників в частині АПК України й 

відбувається реформування системи інститутів і відносин з ними суб’єктів цієї 

галузі. 

З огляду на висловлене, адміністративно-правова доктрина України 

покликана сприяти послідовному процесу формування й розвитку цілісних, 

взаємоузгоджених і досконалих нових законодавчих актів, що регулюють  

аграрний сектор України. Спробуємо зробити фундаментальний аналіз 

тенденцій розвитку інституційних процесів, пояснити їх причини й 

передбачити перспективи оптимізації. Сучасна інституціональна основа 
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формується з урахуванням фундаментальних і прикладних досліджень 

вітчизняних і зарубіжних учених В. Ацдрійчука, О. Іншакова, П. Макаренко, В. 

Рябоконя, П. Саблука, А. Ткача, М. Туган-Барановського, О. Уільямсона, О. 

Шпичака, М. Хвесика та ін. Названі фахівці досліджують теоретико-

методологічні й частково адміністративні засади інноваційної діяльності, 

інституціональні аспекти її функціонування в аграрній царині. 

Аграрний сектор України нині має завдання забезпечення реалізації 

аграрної реформи і сприяння появі нових адміністративно-правових інститутів 

аграрного права відповідно до проекту Концепції Державної цільової програми 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року [159]. Мова йде 

про створення якісно нових норм, які мають впорядковувати особливі за 

сутністю і своїм змістом правовідносини у суспільстві. При цьому залишається 

не менш важливою проблема наукового вивчення останніх, визначення їх 

сутності й окреслення головних тенденцій і перспектив розвитку цих відносин. 

На цей час інституційно-правові засади служать важливим чинником 

інтелектуалізації правових процесів в аграрно-промисловій системі. За 

допомогою інституційного складника можуть бути вирішені проблеми, 

пов’язані з розвитком адміністративно-правової| галузі, зокрема, у сфері 

законодавчого забезпечення АПК України. Станом на сьогодні в аграрній 

системі країни функціонують нові правові інститути, а саме: (а) земельної й 

аграрної реформ, (б) захисту прав селянина, (в) права приватної власності на 

землі сільськогосподарського призначення, (г) паювання земель 

сільгосппризначення, (д) оренди земель сільгосппризначення, (е) 

сільгоспмайнової оренди, (є) сільгоспкооперації, (ж) фермерського 

господарства, (з) правового забезпечення соціального розвитку села, (и) 

приватизації й паювання майна в агропромисловому комплексі й деякі інші. 

Становлення вищезазначених інститутів безпосередньо пов'язано з 

розвитком різних форм власності на землю, що поєднано з позиціями 

інституціоналізму як одного з провідних концептуальних підходів до розуміння 

процесів, що відбуваються в науці адміністративного права. Поняття 
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«інституціоналізм» у цьому аспекті зводиться до його початкового розуміння й 

полягає в закріпленні норм і звичаїв у виді законів, у створенні організацій та  

установ, що визначають ефективність реалізації поставлених перед аграрним 

сектором України цілей, підходів і завдань. 

Отже, з огляду на наведені міркування сформулюємо дефініцію 

словосполучення «інституційно-правові засади у сфері АПК»: це зафіксовані й 

законодавчо закріплені норми реалізації функцій розвитку агропромислової 

сфери з позиції права, а також стійкі принципи і правила взаємовідносини 

аграріїв та органів державної влади. 

Категоріальний складник передбачає висвітлення понять і ознак явища, 

змодельованих у правових актах порівняння останнього з правовим і 

соціальним буттям і формування науково-правової категорії, що адекватно 

віддзеркалює правову реальність у досліджуваному питанні. При цьому в 

основу формування інституційного складника в АПК необхідно покласти 

адміністративно-правові концепції, здобутки представників вітчизняної і 

зарубіжної адміністративно-правової доктрини, а також методологією. 

Інституційно-правові засади адміністративно-правового регулювання 

АПК вимагають окреслення системи суб’єктів правовідносин в аграрній сфері, 

визначення серед них основних, характеристики їх адміністративно-правового 

статусу, розкриття особливостей їх координації і взаємодії, в тому числі у 

міжнародних відносинах. Інструментально-технологічний складник стосується 

форми (правотворчої, правозастосовної (регулятивної і правоохоронної) і 

методів (правових і неправових) діяльності суб’єктів реалізації норм 

адміністративного права в АПК. 

Характеризуючи інститути інноваційної діяльності як базові чинники 

запровадження правових засад галузі АПК, наголосимо, що створення дієвих й 

прийнятних для суспільства інституціональних утворень є запорукою 

формування  аграрної сфери як одного із сегментів права. 

Нині перед Урядом України стоїть важливе завдання – впровадити в 

життя Державну цільову програму розвитку аграрного сектору економіки на 
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період до 2021 року. У процесі аналізу зазначеної концепції, варто відзначити, 

що головним у програмі розвитку АПК є врахування досвіду держав з 

розвиненою аграрною економікою, який свідчить, що аграрна політика 

реалізується переважно шляхом вжиття заходів економічного стимулювання і 

державної підтримки аграрного виробництва.  

Приміром, у США рівень підтримки аграрного виробництва за 

методикою організації економічного співробітництва й розвитку на 2014-2018 

роки становить 10% вартості випуску продукції сільського господарства - 489 

млрд доларів. Це свідчить про те, що економічна ефективність була досягнута 

ляхом прийняття ефективних нормативно-правових актів. Так, відповідно до 

існуючого законодавства системно запроваджується партнерство фермерів й 

інших суб’єктів  аграрних відносин з метою розробки пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на вдосконалення відповідної моделі публічного 

адміністрування. Останніми роками досліджувана система зазнала певних 

позитивних зрушень, щодо втілення перспективних проектів регулювання 

сільськогосподарської діяльності. Зокрема, видатки на виробництво відповідної 

продукції стали цільовими програмами фінансування з метою створення 

комплексної матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва 

країни. Так, Законом США (1996 р.) «Про вдосконалення й реформування 

сільського господарства» було надано сільгоспвиробникам значних 

можливостейц щодо коригування виробничо-технічних показників [118, с. 37]. 

Наведений Закон передбачав спеціальну програму, покликану 

забезпечувати розвиток аграрного сектору й фінансування процесів 

виробництва сільгосппродукціцї, її переробки та реалізації в країнах Східної і 

Центральної Європи, з метою започаткування ринкових відносин в аграрному 

секторі, рівноправність всіх його учасників  і форм власності. 

Звична пряма бюджетна допомога була замінена на законодавчому рівні 

іншим правовим інструментом - страхуванням ризиків. Щоб втілити його в 

життя, американський Конгрес понад 3 роки шукав компроміси, а згодом 

прийняв Закон «Про сільське господарство-2014». Специфіка нинішньої 
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аграрної політики США полягає у скасуванні перш за все фінансових виплат 

виробникам сільськогосподарської продукції, в той час як фермери можуть 

отримувати нові гнучкіші види страхування своїх виробничих ризиків. 

У країнах Євросоюзу існує підтримка таких виробників згідно з  

методикою Організації економічного співробітництва й розвитку. Вони 

отримують до 20% від вартості випуску указаною Організацією 

сільгосппродукції на 2014-2020 роки було передбачено 408 млрд евро. 

Головним механізмом ведення аграрної політики ЄС виступає спільна 

господарська політика, що охоплює: (а) підтримку такої політики як головного 

інструменту ринків і прямих виплат і (б) заходи, що сприяють належному 

розвитку сільських територій. Ці заходи полягають в удосконаленні 

фермерських господарств, модернізації всього сільського господарства в 

поліпшенні заходів взагалі в підвищенні якості життя громадян на селі та ін 

[159]. 

На підставі викладеного доречно сформулювати 2 концептуальні засади, 

що сприятимуть ефективному вирішенню проблемних питань та усуненню 

протиріч у нормативному врегулюванні АПК: 

а) створення єдиного кодифікованого документа - Аграрного кодексу 

України, який регулюватиме діяльність усіх суб’єктів у галузі 

агропромислового комплексу; і (б) запровадження єдиної системи державного 

контролю (яка регулювала б використання й охорону земель 

сільськогосподарського призначення) шляхом внесення відповідних змін до 

Законів України «Про державний контроль за використанням та охороною 

земель», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 

благополуччя тварин», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» й запровадження економічного стимулювання 

власника землі до раціонального використання й охорони земель 

сільськогосподарського призначення. 
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Комплексне розв’язання вказаних питань можливе за умови належного 

виконання Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки 

на період до 2021 року і внесення змін до КУпАП. 

Законом України «Про інноваційну діяльність» [317] (2002 р.) 

регламентується забезпечення інноваційної діяльності в державі. У ньому 

міститься необхідна  термінологія і провідні механізми інноваційної діяльності 

з боку держави. Сам Закон охарактеризує правовий режим інноваційних 

проектів підприємств та їх продукції, методологію їх державної реєстрації, а 

також  указує на специфічні риси фінансової підтримки й міжнародної праці в 

царині інноваційної діяльності. 

Інституційні засади адміністративно-правового регулювання складаються 

із сукупності основоположних правил і впорядкованого набору інститутів, що 

встановлюють правила координації діяльності господарюючих суб’єктів. Саме 

цими правилами й охоплюються міжгалузеві норми функціональної взаємодії, 

поєднуючи між собою внутрішньо-галузеві норми цієї категорії. Особливістю 

останніх є те, що вони визначають внутрішню структуру організації 

правовідносин,  вказують на їх ідентичність з огляду на специфіку 

основоположних принципів і процесуального порядку процедурних елементів 

інституційної взаємодії системи органів влади та представників громадського 

суспільства. Розглядувані норми впливають на всіх учасників такої взаємодії 

взагалі й беруть до уваги приписи загальної теорії управління. Серед 

внутрішніх норм цієї структури взаємовідносин першочерговість належить 

інституційному складнику. Спільна діяльність учасників досліджуваної 

взаємодії не залежить від форм і й показників партнерства. Вона повинна 

відбуватися на підставі програмного проекту, тобто відповідати  певному 

узгодженому алгоритму дій, орієнтованих на кінцевий результат. Указаний 

імператив можна пояснити предметним полем такого партнерства і його 

спрямованістю на розвязання існуючих проблем. Ресурси програми та її 

кінцевий результат взаємоповязані і становлять собою програмний підхід для 

одержання останнього. Саме такий підхід і надає особливу вагомість  
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продуктивності такому питанню як найкращим чином застосувати наведені 

приписи  з метою  забезпечення ефективного вирішення відповідного питання 

соціального розвитку держави вцілому та її територіальних громад.  

Нині вкрай необхідні зміни до інституційного механізму 

адміністративно-правового регулювання сфери АПК, які могли б забезпечити 

належне правове закріплення їх у КУпАП, якість владних структур, 

стабільність, формування ефективної інфраструктури й розвиток аграрного 

сектору. Проблеми розвитку нових інституційно-правових інститутів, їх 

законодавчого забезпечення є пріоритетними напрямками теоретичних 

розробок щодо їх наукового обґрунтування, прогнозування майбутнього 

виникнення й розвитку. Саме ж інституційне забезпечення виступає гарантом 

ефективного, раціонального пошуку вітчизняної науки адміністративного права 

детермінованих функцій публічного управління в агропромисловому секторі, 

які виконують суб’єкти публічної адміністрації. 

Правова доктрина термін «процедура» трактує як регульований  

юридичною нормою порядок здійснення тих чи інших дій або прийняття 

певних рішень у правозастосовній царині. Поняття «адміністративний» 

юридична наука тлумачить двозначно: (а) це той, що пов’язаний з управлінням 

і (б) той, що покликаний служити. Таке трактування правової категорії 

«адміністративне право» зумовлено 2-ма видами відносин, що мають місце у 

царині публічного адміністрування. Насамперед це правовідносини 

управлінського спрямування, виникаючі з ініціативи суб’єктів володарювання 

чі у яких відносинах виконання обов’язків, як правило покладається  на 

приватних осіб. У  той же час останні у правовідносинах з публічною владою 

здійснюють переважну частку наданих їм прав. Указаним можна пояснити 

функціонування адміністративних відносин, що йменуються сервісними [57]. 

Уперше питання про необхідність прийняття окремого закону про 

загальну адміністративну процедуру було порушено 20 років тому в Указі 

Президента «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в Україні» від 22 липня 1998 р. [311]. На цей час прийняття такого 
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законодавчого акта є надзвичайно важливим для України, адже різні 

міністерства, служби, органи місцевого самоврядування тощо приймають 

рішення за різними процедурними порядками. Станом на 1 березня 2017 р. 

більшість процедурних елементів відносин органів влади з громадянами в 

Україні або не впорядковуються законодавством взагалі, або ж 

регламентуються підзаконними нормативно-правовими актами. Винятки 

становить лише той сегмент цих відносин, що регулюється нині чинними 

Законами України «Про звернення громадян» [309] і «Про адміністративні 

послуги» [274]. Так, у ст. 1 першого Закону («Про звернення громадян») 

зазначається, що громадяни України мають право звернутися до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, до засобів 

масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків 

із зауваженнями, скаргами і пропозиціями, що стосуються їх статутної 

діяльності, із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-

економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів і зі скаргою 

про їх порушення. Другий Закон («Про адміністративні послуги») містить 

правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, визначає, що таке 

адміністративна послуга, види таких послуг та порядок їх надання. 

Адміністративні процедури у сфері АПК України не вивчалися на 

належному рівні вітчизняними теоретиками адміністративного права. І хоча 

різні аспекти адміністративно-правового регулювання АПК України і 

вивчалися такими відомими вченими-адміністративістами, як В. Б. Авер’янов, 

О. Ф. Андрійко, І. В. Арістова, І. М. Архипенко, Д. Н. Бахрах, А. І. Берлач, Ю. 

П. Битяк, В. В. Галунько, І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, Т. А. Коломоєць, 

В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, М. Ю. Кравчук, А. В. Кузьменко, В. І. Курило, В. 

В Ладиченко, І. Ю. Ломакіна, Р. С. Мельник, Н. Р. Нижник, Н. В. Хорощак, В. 

К. Шкарупа, В. З. Янчук та іншими, на сьогодні деякі питання, що стосуються 

саме вивчення адміністративних процедур у розглядуваній царині залишилися 
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за рамками комплексного аналізу, що й обумовлює актуальність нашого 

дослідження. 

 Метою цього підрозділу є наведення правової характеристики 

адміністративного процедурного порядку у сфері агропромислового комплексу 

України, його особливостей, видів адміністративних процедур на підставі 

аналізу наукової правової літератури й чинної нормативно-правової бази, що 

стосується досліджуваної царини. 

Загальним нормативно-правовим фундаментом, який деякою мірою 

регламентує порядок діяльності органів публічного управління з прийняття 

нормативно-правових актів і вирішення адміністративних справ, є положення 

відповідних документів, як-то: Указ Президента «Про заходи щодо 

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні від 22 липня 1998 

р. (зі змінами й доповненнями від 28 травня 2006 р.)», Кодекс законів про 

працю від 10 грудня 1971 р.; Кодекс України про адміністративні 

правопорушення; Закони України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 

червня 2016 р. № 1402-УІІІ; «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 

889-УІІІ;  «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.); «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» (2001 р.); «Про Вищу раду правосуддя» 

(2016 р.) та ін. Також слід назвати чинні нормативно-правові акти, які певною 

мірою регламентують процес розгляду заяв і скарг громадян. Це, наприклад, 

Закони України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. (зі змінами й 

доповненнями від 21 вересня 2012 р.) і «Про адміністративні послуги» від 6 

вересня 2012 р. та деякі ін. 

Згідно з розділом IV Стратегії реформування державного управління 

України на 2016-2020 роки у сфері розвитку адміністративних процедур і 

надання адміністративних послуг є прийняття закону про загальну 

адміністративну процедуру згідно з європейськими стандартами і поступове 

приведення окремих адміністративних послуг пріоритет належить справі 

прийняття відповідно до європейських стандартів закону про загальні 

адміністративні процедури, причому з майбутнім поіповідно до наведених 
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вище принципів. Основні принципи і правила здійснення певної 

адміністративної процедури мають бути закріплені законодавчо. Такий підхід 

до вирішення чергової проблеми послужить належній визначеності й наданню 

громадянам і юридичним особам гарантій у процесі встановлення їх 

державними органами прав та обов’язків.  

Провідними принципами  у прийнятті тих чі інших рішень згідно із  

законами і прийнятими на їх розвиток підзаконних актів є: (1) законність; (2) 

установлення суттєвих, найбільш важливих для прийняття рішення фактів; (3) 

право: (а) бути почутим; (б) на  отримання рішення у письмовій формі з чіткою 

вказівкою на підстави його прийняття; (в) на несудове оскарження цього 

рішення; (г) на поновлення у певних випадках процедур на судове оскарження. 

Для якісного функціонування сучасної системи державного управління, 

заснованої, всі наведені правові принципи  є невідємними. Запланований 

указаною Стратегією закон про адміністративну процедуру має містити 

принципи отримання користувачами якісних адміністративних послуг, 

спрямованих на вимоги до якості їх надання. Ці вимоги повинен затверджувати 

Кабінет Міністрів України.  

Указаний Закон має встановлювати єдині принципи і правила розгляду 

адміністративних справ, передбачити можливість у деяких випадках 

запровадження спеціального регулювання для тих чи інших галузей  

адміністрування й видів юридичних процедур. Згідно із загальними 

принципами (зокрема, із Законом України «Про адміністративні послуги») 

поступово слід привести у відповідність існуючі галузеві закони. Систему 

ліцензування й надання дозволів теж належить інтегрувати і привести у 

відповідність із провідними принципами й основними правилами здійсненя 

адміністративних процедур [400]. 

Не є винятком і сфера агропромислового комплексу України. На нашу 

думку, агропромисловий комплекс України становить собою сукупність 

взаємопов’язаних галузей промисловості, послуг і всіх сфер сільського 

господарства, пов’язаних з його розвитком, обслуговуванням його виробництва 
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й доведення сільськогосподарської продукції до споживача [115, с. 78]. За 

призначенням і кінцевим використанням продукції в АПК розрізняють 2 

основних підкомплекси.  

1. Агропродовольчий під комплекс, що містить у собі сільське 

господарство, промисловість харчову, м’ясо-молочну, мукомельно-круп’яну, 

виробництво продуктів громадського харчування, торгівлю продовольчими 

товарами, ті промислові галузі, які постачають підприємствам та організаціям  

необхідні певні засоби виробництва, потрібні для цього під комплексу. 

Останній, у свою чергу, включає такі види продуктових підкомплексів: зерно-

продуктовий, картопле-продуктовий, буряко-цукровий, плодоовочо-

консервний, виноградно-виноробний, м’ясний, молочний, масложировий. 

Серед цих підкомплексів найбільш вагоме значення мають зерно-продуктовий, 

буряко-цукровий, м’ясний і молочний підкомплекси [98]. 

2. Підкомплекс непродовольчих товарів включає сільське 

господарство (де виробляється сировина для непродовольчих товарів), усі 

підгалузі легкої промисловості, де використовується сільськогосподарська 

сировина (де виробляються тканини, одяг, трикотаж, взуття, шкіряно-хутряні й 

інші вироби), а також промисловість, яка забезпечує вказані підгалузі 

необхідними засобами виробництва. 

За своїм змістом «адміністративна процедура» є категорією 

адміністративно-процесуальною, оскільки упорядковує умови:  

- функціонування органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування щодо виконання ними встановлених законодавством  

відповідних повноважень; 

-  взаємодії названих органів між собою та з іншими суб’єктами 

публічного права, пов’язаних із здійсненням покладених на цю систему 

управлінських спроможностей;  

- взаємодії цих органів з юридичними та фізичними особами, 

пов’язаних зі здійсненням покладених на них прав та обовязків управлінського 

характеру;  
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- взаємодії юридичних і фізичних осіб, які уповноважені органами 

виконавчої влади й органами місцевого самоврядування виконувати функції 

владно-розпорядчої діяльності.  

Як бачимо, адміністративна процедура  спрямована, як правило, на дії 

органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування щодо 

оперування покладеними на ці органи типізованими адміністративно-

правовими заходами, пов’язаними зі здійсненням уніфікованих 

адміністративно-правових функцій. Приміром, адміністративна процедура 

регулює вжиття публічною адміністрацією типізованих адміністративно-

правових заходів, як-то заходи: (а) адміністративної відповідальності, (б) 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, (в) 

дозвільні, реєстраційні та ін.  

Адміністративні послуги - це діяльність уповноважених законом органів 

публічної адміністрації (органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування), спрямована на забезпечення передбачених законом прав та 

інтересів фізичних і юридичних осіб, які виявили ініціативу в їх реалізації. У 

загальному аспекті ця послуга становить собою адміністративну процедуру, що 

здійснюється за заявою (за ініціативою) фізичних і юридичних осіб. При цьому 

не має значення, чі зобов’язані ці особи звертатися за такою послугою, як, 

наприклад за отриманням паспорта, чи це тільки їх право, як приміром, у 

випадку отримання відповідної ліцензії або дозволу. 

З огляду на види адміністративно-правових відносин доцільно 

запропонувати таку класифікацію адміністративних процедур у сфері АПК 

України: 

- адміністративні провадження у сфері відносин публічного 

управління АПК України; 

- адміністративні процеси у сфері відносин адміністративних послуг, 

що надаються в зазначеній царині; 

- адміністративні процеси у сфері відповідальності суб’єктів АПК 

України (включаючи публічну адміністрацію). 
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Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення  

посадовими особами в органах, уповноважених розглядати такі справи, в будь-

якій сфері, визначається Кодексом України про адміністративні 

правопорушення (далі - КУпАП), законами й підзаконними актами, які є 

чинними виключно для конкретної сфери. Наприклад, аналізуючи 

правопорушення, що виникають у царині земельних відносин, треба 

враховувати, що вони (крім КУпАП) визначаються також Земельним кодексом 

України. Так, у гл. 7 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність у 

сфері охорони природи, використання природних ресурсів, а саме:  

- псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх 

хімічними й радіоактивними речовинами, нафтою й нафтопродуктами, 

неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само 

невжиття заходів по боротьбі з бур’янами (ст. 52); 

-  використання земель не за цільовим призначенням, невиконання 

природоохоронного режиму використання земель, розміщення, проектування, 

будівництво, введення в дію об’єктів, які негативно впливають на стан земель, 

неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних 

гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень (ст. 53); 

-  самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 531 і т.д.); 

- перекручення даних державного земельного кадастру, а також 

приховування інформації про стан земель, розміри, кількість земельних 

ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду (ст. 532); 

- зняття й перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без 

спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження й 

використання родючого шару ґрунту (ст. 533); 

-  незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) 

земель (ст. 534); 

- порушення строку погодження (відмови в погодженні) 

документації із землеустрою (ст. 535); 
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- порушення встановлених законом строків внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру, надання таких відомостей, вимагання не 

передбачених законом документів для внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру  і для надання таких відомостей (ст. 536); 

-  порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або 

невиконання обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для 

використання за призначенням (ст. 54); 

- порушення правил землеустрою (ст. 55); 

- знищення громадянами межових знаків межземлекористувань (ст. 

56) [140]. 

Нормами ст. 211 Земельного кодексу України (далі - ЗКУ) передбачено  

порушення земельного законодавства, які тягнуть настання юридичної 

відповідальності, як-то:  

- укладення угод з порушенням земельного законодавства; 

самовільне зайняття земельних ділянок;  

- псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх 

забруднення хімічними й радіоактивними речовинами і стічними водами, 

засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами; 

- розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об’єктів, 

що негативно впливають на стан земель;  

- невиконання вимог щодо використання земель за цільовим 

призначенням;  

- порушення строків повернення тимчасово займаних земель або 

невиконання обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для 

використання за призначенням;  

- знищення межових знаків;  

- приховування від обліку й реєстрації даних про стан земель, 

розміри й кількість земельних ділянок;  

- непроведення рекультивації порушених земель;  



104 

 

- знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних 

споруд, захисних насаджень;  

- невиконання умов знімання, збереження й нанесення родючого 

шару ґрунту;  

- відхилення від затверджених в установленому порядку проектів 

землеустрою;  

- використання земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без 

затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни і впорядкування 

угідь;  

- ухилення від державної реєстрації земельних ділянок і подання 

недостовірної інформації щодо них;  

- порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних 

ділянок; 

-  порушення строку видачі державного акта на право власності на 

земельну ділянку [110].  

Констатуємо той факт, що різні нормативні акти по-різному формулюють 

однакові протиправні дії, за які наступає адміністративна відповідальність. 

Отже, між нормами КУпАП і ЗКУ існують розбіжності як у переліках 

порушень земельного законодавства, так і у формулюванні самих складів 

правопорушень. Існуючі переліки порушень земельного законодавства 

потребують узгодження, як і багато інших розбіжностей у законодавчих актах у 

сфері АПК України. Що ж стосується відповідальності публічної адміністрації 

в зазначеній царині, необхідно акцентувати увагу на низькій ефективності 

адміністративних процесів щодо притягнення посадових осіб до реальної 

відповідальності. З урахуванням колізій та прогалин у чинному законодавстві 

України станом на сьогодні притягнення до відповідальності суб’єктів владних 

повноважень у сфері АПК України є вкрай ускладненим. 
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Сфера АПК України є масштабною та розмаїтою, тому й діапазон 

адміністративних послуг, що надаються в ній доволі широкий. Зокрема, така 

послуга, як видача довідки з Реєстру документів дозвільного характеру, 

відповідає чинному законодавству у цій царині згідно із Законами України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 

р., № 2806-IV [287]  і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12 лютого 

2015 р., № 191-VIII [277], якими визначаються дозвільні органи як суб’єкти 

надання адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені відповідно 

до закону видавати документи дозвільного характеру. За Законом України 

«Про адміністративні послуги» [274] суб’єктами надання адміністративної 

послуги є орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади 

Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, посадові особи 

цих органів, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації. Усі вказані 

суб’єкти уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги. 

Такий вид адміністративної послуги, як видача ліцензій у сфері АПК 

України регулюється Законом України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» [321]. Ним визначається видача ліцензії як внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань запису про право провадження суб’єктом 

господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, а також ліцензування як засіб державного регулювання 

провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, 

спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері 

ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства й 

окремих споживачів. Цей Закон упорядковує суспільні відносини в царині 

ліцензування видів господарської діяльності, містить виключний перелік видів 

останньої, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх 

ліцензування, нагляд і контроль у цій царині, відповідальність за порушення 

законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності. 
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31 грудня 2015 р. було підписано Закон України № 2558а «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в 

агропромисловому комплексі». До його підписання робочою групою було 

проаналізовано практику реалізації дозвільних та інших обов’язкових процедур 

в АПК України, в результаті чого запропоновано скасування 22 дозвільних 

документів та адміністративних послуг, 7 з яких стосуються виключно рибного 

господарства. Саме ліквідація низки адміністративних послуг Державного 

агентства рибного господарства України (далі - Держрибагентство) є дуже 

важливою. Окрім того, нові правила роботи відповідають таким європейським 

стандартам, як-то:  

- ведення обліку суб’єктів господарювання - виробників консервів і 

пресервів з водних біоресурсів і присвоєння таким суб’єктам номерів 

(технологія виробництва пресервів безпосередньо на кораблях, яка є 

застарілою, не відповіда європейським стандартам і не використовується в 

Україні);  

- облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно 

рибогосподарської продукції для визначення рівня індикативних цін на такі 

товари (дублює функцію Державної податкової служби);  

- атестація педагогічних працівників навчальних закладів І рівня 

акредитації, що належали до сфери управління Державного агентства рибного 

господарства України, але зараз перейшли в підпорядкування до Міністерства 

освіти і науки України, та ін.; 

- скасування ліцензії для риболовних підприємств, окрім тих, що 

здійснюють лов у водах за межами юрисдикції України й потребують ліцензії 

відповідно до вимог міжнародних регулюючих організацій;  

- термін видачі дозволу на спеціальне використання водних 

біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) України, а 

також за межами її юрисдикції для суден, які здійснюють океанічний промисел, 

(цей термін скорочено з 30 до 10 днів); 
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- скорочено перелік бюрократичних підстав для відмови у видачі 

дозволу (цей перелік теж скорочено); 

-  скасування Держрибагентством ведення окремого реєстру 

гідротехнічних споруд рибогосподарських водних об’єктів (він стане 

складовою частиною загального Державного електронного реєстру 

рибогосподарських водних об’єктів) [376]. 

Проаналізувавши чинну законодавчу базу у сфері АПК України, вказуємо 

на недостатнє урегулювання адміністративних процедур, на брак класифікації 

процесуально-процедурних проваджень і механізму їх реалізації, на нагальну 

потребу законодавчого закріплення основних аспектів адміністративних 

процедур, на відсутність указівки щодо відповідальності органів публічної 

адміністрації під час реалізації управлінського провадження. Отже, 

перспективність подальшого дослідження цієї тематики є очевидною, адже 

Україна в умовах тривалості євроінтеграційних процесів потребує 

вдосконалення й гармонізації національного законодавства з положеннями 

директив Ради Європейського Союзу та інших міжнародних стандартів. 

Дослідження теоретичних засад інституційно-правового забезпечення 

агропромислового комплексу дало можливість зробити певні висновки. 

Констатуємо, що структура інноваційного процесу в аграрній сфері 

позиціонується як система організацій і законодавчих норм його 

впорядкування згідно з національними традиціями, а також стадіями розвитку 

суспільства, держави, права й галузі АПК. Його фундамент становлять норми 

КУпАП (статті 104-108), порівняльний аналіз яких установив необхідність 

проведення реформування законодавства, оскільки наявність великої кількості 

нормативно-правових актів, що регламентують питання накладення 

адміністративних стягнень на винних осіб у галузі сільського господарства, 

дуже ускладнює їх застосування й реалізацію. Саме цим і зумовлено потребу 

запровадити інститут відповідальності фізичних і юридичних осіб, а також 

контролюючих органів та їх посадових осіб виключно в КУпАП і передбачити 

можливість притягнення до адміністративної відповідальності не лише 



108 

 

фізичних, а й юридичних осіб. Ось, чому, ведучи мову про процес побудови 

європейської моделі України, вважаємо за необхідне проведення низки 

адміністративних реформ, у процесі яких мають бути внесені зміни до 

сільськогосподарського законодавства з обов’язковим його наближенням до 

європейського і втілення останніх у практику українського суспільства. 

     

2.2. Форми й методи адміністративно-правового регулювання 

 в агропромисловому комплексі 

 

  Аналіз сучасного стану розвитку агропромислового комплексу в Україні 

свідчить про те, що виділення адміністративно-правової складової,  щодо 

врегулювання зазначеної галузі  є необхідним кроком сучасного механізму 

його вдосконалення. Наведене й обумовлює актуальність дослідження форм 

адміністративно-правового регулювання управлінської діяльності, оскільки за 

складом і структурою АПК вирізняється серед інших подібних міжгалузевих 

комплексів і показує соціально-економічний розвиток держави, визначає рівень 

життя її громадян, продовольчу безпеку країни й досягнення промисловості у 

справі її забезпечення сільськогосподарською сировиною.  

Різні аспекти адміністративно-правового регулювання аграрних відносин 

досліджували такі вчені-адміністративісти, як В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, 

Д. Б. Бахрах, І. П. Голосніченко, В. В. Ладиченко, І. Ю. Ломакіна, М. Ю. 

Кравчук,  Н. Р. Нижник та ін. Розглянемо спочатку форми адміністративно-

правового регулювання управлінський відносин. Зазначені  форми становлять 

собою системні утворення, компоненти яких тісно взаємодіють. У той же час 

підкреслимо, що вони не є взаємозамінними, оскільки вирізняються певною 

самостійністю й універсальністю стосовно конкретних галузей владного 

впливу. Ось чому одними й тими ж формами доволі вдало оперують у різних 

царинах суспільного життя - в економічній, соціально-культурній, 

адміністративно-політичній та ін. Використання публічною адміністрацією 

відповідної з них пояснюється в основному компетенцією певної форми, 
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особливостями об'єкта впливу, наліченими цілями. В управлінській діяльності 

(в публічному адмініструванні), зазначені форми передбачаються у тих чи 

інших правових нормах, регламентовані ними. Останні ж найчастіше містяться 

в законах і підзаконних актах, що встановлюють компетенцію суб'єктів 

владних повноважень. 

Форми адміністративно-праворвого регулювання в сфері АПК України 

пропонуємо диференціювати за різними підставами:  

1) за ступенем юридичного вираження вони поділяються: (а) на основні 

(видані як правові акти) і (б)  похідні, що грунтуються на перших, тобто це 

різні дії, що викликають певні правові наслідки (реєстраційні, дозвільні, 

наглядові, попереджувальні, забезпечувальні та ін.), які мають відповідну 

спрямованість; 

2) за досягнутими результатами, що охоплюють: (а) позитивне 

регулювання, тобто затвердження необхідних програм з розвитку публічного 

управління в АПК, видання компетентними органами Мінекономіки України 

відповідних приписів і (б) певну реакцію на негативні явища, що мають місце в 

публічному управлінні, тобто вжиття заходів адміністративно-правової 

відповідальності); 

3) за спрямованістю вирізняють форми, (а) на існуючі правовідносини у 

сфері публічного управління в АПК, тобто на зовнішні, і (б) на діяльність тих 

чи інших підрозділів у структурі публічної адміністрації, тобто на внутрішні; 

4) за колом осіб, яких стосуються розглядувані форми, вони є: (а) 

загальнообов'язковими; (б) адресованими конкретним суб'єктам; 

5) за характером і методами розв’язання проблем своєї компетенції їх 

можна поділити: (а) на процедурні, спрямовані на підготовку й ухвалення 

адміністративного рішення, і (б) процесуальні, приміром у межах 

управлінсько-деліктних дій; 

6) за суб'єктним складом розглядувані форми можуть бути як 

односторонніми, так і дво- або багатосторонніми. Ними вважаються 

адміністративні договори; 
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7) за суб'єктом ініціативи: (а) на здійснювані публічною адміністрацією з 

власної ініціативи з урахуванням закріплених вимог, що стосуються їх 

компетенції, і (б) на застосовувані цим органом за ініціативою інших суб'єктів 

за зверненнями (заявами, скаргами), приміром фізичних або юридичних осіб; 

8) за умовами застосування, що охоплюють: (а) звичайні умови 

громадського життя і (б) умови надзвичайного стану; 

9) за юридичним змістом, це форми: (а) зобов'язуючі, (б) забороняючі й 

(в) дозволяючі. 

Учені-правники називають також інші підстави дифернціації форм 

досліджуваного нами управління й адміністрування, але найпоширенішими з 

них є ті, що виділяються; 

1) за вагомістю наслідків, що мать місце після застосування певної 

форми, тобто за наявності правового ефекту; 

2) за ступенем правового регламентування їх використання. 

За вагомістю наслідків, виникаючих у результаті застосування форм, 

виділяють: (а) правові й (б) неправові форми публічного управління. До 

перших належать форми, оперування якими тягне за собою появу таких 

юридичних наслідків, як видання правових актів, використання заходів 

примусу та ін. Правові форми служать юридичними фактами, вони в змозі 

досягти формування адміністративно-правових відносин. Другі – це форми, які 

не мають безпосередньо юридичної вагомості і не призводять до появи 

вказаних відносин. Вони мають місце до виникнення правових відносин, тобто 

до проведення ревізії, за показниками до використання заходів примусу, або ж 

використовуються після них, приміром чому є нарада, що вирішує питання  

реалізації останного. 

12) за ступенем правового регламентування, свого застосування 

розрізняються форми: (а) визначення норм права, тобто видання нормативних 

актів публічного управління; (б) використання правових норм, тобто публікація 

ненормативних актів публічного управління, актів використання правових 

норм; (в) укладення адміністративних правочинів; (г) провадження 
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реєстраційних і інших юридично значущих дій; (д) здійснення організаційних 

дій; (е) проведення матеріально-технічних операцій. 

Серед названих форм публічної адміністрації перші – (а), (б), (в) це 

форми неправові. Наведений поділ розглядуваних форм найбільш повно 

віддзеркалює широту і специфіку діяльності публічного управління.  

  Форми адміністративно-правового регулювання в АПК повинні 

відповідати таким вимогам: 

– не виходити за межі режиму законності. Це означає, що розвиток 

агропромислового виробництва за своєю структурою і логічними 

компонентами має відповідати чинним або новим нормативно-правовим актам 

і враховувати визначені пріоритети інноваційного розвитку й вертикальну 

інтегрованість організаційної структури управління агропромисловим 

виробництвом; 

– відповідати компетенції суб'єкта публічної адміністрації і змісту його 

адміністративних зобов'язань. На сьогодні одним з головних завдань 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

є створення належних умов для розвитку різних форм господарювання в 

агропромисловому секторі України в напрямку прямого доступу до ринку 

України та зовнішніх експортних ринків і покращання фінансової 

спроможності учасників цих відносин; 

– відповідати змісту й характеру вирішуваних питань, що полягають у 

державному сприянні розширенню ємності національного аграрного ринку й у 

стимулюванні експорту аграрної продукції на світовий ринок; 

– сприяти задоволенню публічного інтересу й ініціювати інноваційні 

процеси, створюючи сприятливі умови для їх здійснення всіма учасниками, до 

яких належать не лише малі, середні й великі підприємства, а й наукові та 

освітні установи, бюджетні організації, регіональна й місцева влада; 

– враховувати особливості конкретного об'єкта владного впливу, 

необхідність залучення інвестицій у першу чергу для малих і середніх 

виробників, що є основним зі стратегічних пріоритетів. 
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За Законом України «Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві» всі форми 

господарювання в АПК - фермерські господарства, колективні 

сільськогосподарські підприємства, радгоспи, підсобні сільські господарства 

підприємств, установ та організацій, переробні та інші підприємства, 

акціонерні товариства, орендні колективи, особисті підсобні господарства 

громадян тощо – є рівноправними в організації виробництва власної продукції 

й у володінні нею [343]. 

Зосередимо увагу на тому, що свого часу  галузевим міністреством було 

висунуто пропозицію підготувати Проект підтримки агрополітики в рамках 

RST-Робоча група з розвитку ринків збуту (координатор), Незалежна асоціація 

банків України, проекти USAID «ARDS»,USAID «Трансформація  фінансового  

сектору»,  USAID  «Кредитні спілки»,  незалежні  консультанти й експерти 

інвестиційного та фінансового ринку. Результатами цієї роботи сьогодні мають 

стати: (а) підготовлений динамічний електронний ресурс (на сайтах 

компетентних інституцій та інвестиційних сайтах-партнерах), (б) друкований  

варіант  інвестиційного  портфоліо  проектів  для інвесторів (для його 

поширення через профільні структури й урядові заходи в Україні та 

закордоном), (в)  проведення  навчально-інформаційних  заходів  щодо  

фінансової  грамотності  й доступу до фінансування учасників ринку.  

Ця ініціатива полягала у створенні відкритої  платформи  для прямої 

комунікації суб’єктів господарювання агропромислового комплексу й 

учасників фінансового  ринку (інвесторів,  банківських  установ,  кредитних  

спілок,  приватного фінансового  партнерства,  розбудови  партнерських  

ланцюгів  між  виробниками  та споживачами  товарів,  робіт і послуг).  Окрім  

того,  в запропонованому проекті учасникам  ініціативи  планувалося 

забезпечення навчального й консультаційного супровіду від центрального 

орану виконавчої влади,  що забезпечить формування й реалізацію державної 

аграрної політики і значно підвищить рівень фінансової грамотності і 

спроможності щодо самостійних фінансових рішень. 
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Центральною ланкою АПК, повторимось є сільське господарство, 

одиниця валової продукції якого створює умови для виробництва понад 10-ти її 

одиниць в інших галузях економіки країни. Названа галузь забезпечує 

зайнятість понад 4 млн сільського населення, створює робочі місцья, активно 

сприяє розвитку сільських територій, стоїть на захисті людей у справі 

подолання негативних результатів швидкого зростання старих і появи нових 

міст і підвищення їх ролі в житті соціуму. 

Основна специфіка адміністративно-правового забезпечення АПК 

полягає в тісному переплетінні в сільському господарстві існуючих процесів 

виробництва - економічного і природного. Земля в такому господарстві 

служить провідним засобом виробництва, решта ж інших заходить своє 

відтворення  в тій же сфері. Сільське господарство поєднує як біологічні так і 

матеріально-біологічні засоби врибництва, відтворювані людиною при 

безпосередній участі природи, так і ті, що виникли під впливом людини, але 

без природного впливу. І матеріально-біологічні, як засоби виробництва 

біологічні, так і індустріальні нерозривно поєднанні. 

В АПК виділяють три сфери, від діяльності яких залежить ритмічність, 

потоковість і масовість виробництва сільськогосподарської продукції й 

кінцевого продукту.  

Провідні вчені-адміністративісти вважають, що стратегічною метою 

довготривалого стійкого розвитку аграрного сектору є формування ефективної 

регуляторної системи на засадах державно-приватного партнерства,  

впровадження ризикованого підходу при здійсненні державного контролю й 

забезпечення у продуктах харчування сучасних технологічних та 

інституціональних змін для стабільного задоволення потреб населення. 

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України  на період до 2020 

року спрямована на формування ефективного соціально спрямованого сектору 

економіки держави, здатного задовольнити потреби внутрішнього ринку й 

забезпечити провідні позиції на світовому ринку сільськогосподарської 

продукції.  
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Агропромисловий комплекс є вагомим елементом у розвитку науки 

адміністративного права, оскільки формує її адміністративно-правове 

забезпечення. Варто відзначити його важливу роль у розвитку економіки в 

цілому, оскільки продукція саме аграрних підприємств становить собою основу 

діяльності таких галузей, як легка, харчова й переробна, забезпечуючи їх 

сировиною. Зважаючи на наявний потенціал, важливість і вагомість АПК 

доцільно звернути увагу на перспективи й напрями розвитку цієї галузі для 

покращання економічної ситуації в країні. Одним із таких напрямів є 

агропромислова економічна інтеграція, яка покликана забезпечити синтез 

сільського господарства і промисловості на вищому рівні, посилити виробничо-

економічні зв’язки, налагодити співробітництво підприємств, розмежованих за 

внутрішньогалузевим технологічним поділом праці, акумулювати й 

розподілити вільні кошти, а також задовольняти соціальні потреби аграрних 

виробників шляхом належного врегулювання нормами КУпАП. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також створення 

в її рамках Зони вільної торгівлі  - це важливі чинники розвитку національної 

аграрної галузі, адже держава отримала відповідні перспективи для освоєння 

ринку країн Євросоюзу українськими компаніями, для підвищення якості й 

безпечності продукції АПК й поліпшення стану вітчизняної продовольчої 

безпеки держави. Ось чому першочерговим для України є завдання опрацювати 

механізм адміністративно-правового забезпечення  політики  з метою 

підвищення рівня ефективності застосування існуючого потенціалу 

національного аграрного сектора і якомога швидше адаптуватися до нових 

умов, причому з урахуванням досвіду європейських країн, а також ризиків, які 

можуть виникнути в результаті  послаблення зовнішньоторговельних відносин 

з державами Євросоюзу. 

Для забезпечення належного адміністративно-правового регулювання 

публічного адміністрування в АПК України і з метою інтеграції останнього до 

світової економічної системи необхідно сформувати сучасні системи потрібно 

створити відповідні сучасні національні системи інформаційно-правової 
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підтримки функціонування основних суспільних інститутів аграрного сектора. 

Для цього необхідно:  

(а) вдосконалити систему публічного  спостереження за розвитком 

вітчизняного сільського господарства з метою виявити його відповідності 

сучасним нормам господарювання шляхом посилення контролю за належним 

застосуванням коштів бюджетів (Державного й місцевого). Мета такого 

моніторингу – своєчасне виконання розроблених програм відповідно до 

Стратегії розвитку аграрного сектора економіки України на період до 2020 

року;  

б) створити якісну модель інформаційно-правового регулювання 

агропромислового сектору, своєчасно подавати повідомлення  його 

оператораторам про цінові зміни на ринках сільськогосподарської продукції 

(місцевих, регіональних, загальнодержавних і міжнародних); 

в) оперативно забезпечувати ефективність комунікацій серед учасників  

аграрного ринку на підставі запровадження засобів цифровізації електронного 

управління відповідними процесами. 

Чинне адміністративне законодавство станом на сьогодні не повністю 

врегульовує означені вище питання, а тому запровадження європейських норм 

фактично спонукатиме зміни в самій адміністративно-правовій системі 

публічного адміністрування з досліджуваної проблематики. Вони мають 

провадитися з урахуванням змін, внесених до законодавства України з питань 

публічного адміністрування, в тому числі до КУпАП. 

Реформування адміністративно-правової складової, що регулює питання 

АПК України, є досить актуальним, мета якого наблизити модель 

адміністрування  до кращих сучасних світових стандартів. Суттєва роль у 

цьому процесі має бути відведена впровадженню системних моделей, які 

використовуються в країнах ЄС у сфері агропромислового комплексу. 

 При розкритті адміністративно-правових методів публічного управління 

(адміністрування) необхідно виходити з окреслення специфіки змісту 

адміністративно-правового регулювання і з’ясування предмета 
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адміністративної діяльності органів публічного адміністрування у сфері АПК.  

Сучасні аспекти інституціональних засад АПК формуються з урахуванням 

фундаментальних і прикладних здобутків таких вітчизняних і зарубіжних 

учених, як: В. Андрійчук, О. Іншаков, П. Макаренко, В. Рябоконь, П. Саблук, 

А. Ткач, М. Туган-Барановський, О. Уільямсон, О. Шпичак, М. Хвесик та ін. 

Зазначені науковці досліджують теоретико-методологічні й частково 

адміністративні сторони інноваційної діяльності та її функціонування в 

аграрній царині. 

Існують певні способи (методи) практичного виконання суб’єктами 

публічної адміністрації своїх адміністративних зобов’язань, що відповідають 

характеру й обсягу наданої їм компетенції. Розглянемо особливості методів 

адміністративно-правового регулювання управлінської діяльності: (а) вони  

виражають публічний інтерес; (б) знаходять свою реалізацію у процесі 

публічного управління; (в) чинять упорядковуючий вплив на поведінку членів 

суспільства, виражаючи зміст такого впливу; г) вони завжди містять у собі  

керівну волю держави, що знаходить свій прояв у владних приписах публічної 

адміністрації; (д) використовуються суб’єктами публічного управління як засіб 

здійснення тієї компетенції, що закріплена за ними. Як бачимо, юридична сила 

зацікавлених суб’єктами адміністрації способів виконання своїх управлінських 

зобов’язань завжди перебуває в рамках повноважень того органу, який їх 

виконує; (е) вони мають певну форму і власне й зовнішнє вираження, засобами 

чого служать форми (правові й неправові) публічного управління.  

Вибір тих чи інших способів прямо залежить не лише від специфіки 

організаційно-правового статусу відповідного суб’єкта публічної адміністрації, 

а й від особливостей впливу індивідуального чи колективного об’єкта, форми 

власності на нього, адміністративно-правового статусу тощо. 

Специфіка методів адміністративного права полягає в тому, що вони 

передбачають пряме застосування адміністративних санкцій і спрямовані на 

задоволення публічних інтересів людей, суспільства й держави. Крім того, 

суспільні відносини, що регулюються нормами адміністративного права, 



117 

 

завжди передбачають нерівність учасників цих відносин, жорстке 

підпорядкування волі, яка скерована єдиною управлінською волею. 

Під методом розуміють спосіб або засіб досягнення поставленої мети. 

Отже, метод адміністративно-правового регулювання становить собою 

сукупність правових засобів і способів (прийомів), за допомогою яких 

здійснюється владний вплив суб’єктів на об’єкти управлінських відносин [74, 

с. 116-117]. 

Методи адміністрування закріплені відповідними адміністративно-

правовими нормами (тобто мають чітке юридичне оформлення) і висвічують 

повноваження тих чи інших виконавчих органів. 

Наявні методи адміністративно-правового регулювання можна поділити 

на види за нижченаведеними критеріями: 

1) в залежності від форми їх вираження: 

(а)  на правові, які містяться в нормативних та індивідуальних правових 

актах і тягнуть за собою юридичні наслідки (приміром, у сфері АПК до них 

належить Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектора 

економіки на період до 2021 року) і (б) неправові, для яких притаманним є   

здійснення суб’єктом публічної адміністрації відповідних  організаційних дій  

(проведення нарад, інструктажів тощо). (В АПК до них можна віднести 

Програму розвитку овочівництва, картоплярства та переробної галузі в 

Харківській області на період до 2020 року); 

2) в залежності від правових властивостей вони бувають: 

(а)  нормативними, якими оперують з метою прийняття нормативно-

правових актів (наприклад, постанова Кабінету Міністрів України від 23 

березня 1995 р., № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів») і (б) 

індивідуальними, що застосовуються з метою затвердження індивідуального 

адміністративного акта (приміром, Указ Президента України від 7 жовтня 1993 

р. за № 428/93 «Про День працівників сільського господарства»); 

3) за ступенем владного впливу на об’єкти розрізняють методи: 
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(а) імперативні, які містять владні приписи, що вимагають здійснення 

потрібних дій або належної поведінки (наприклад, постанова Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 1994 р. за № 116 «Про затвердження Умов 

обов’язкового (додаткового) страхування життя і здоров’я спеціалістів 

ветеринарної медицини»; (б) уповноважуючи, якими дозволяється вчинення 

тих чи інших дій (приміром, затверджувати правові акти публічного 

адміністрування у формі Закону України «Про пріоритетність соціального 

розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» й (в) 

заохочувальні, що реалізуються шляхом установлення стимулів, що сприяють 

правомірній поведінці суб’єктів адміністративного права. (До них можна 

віднести затвердження постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1993 

р. за  № 991 «Про заходи матеріального стимулювання виробників цикорію»). 

Вищезазначене свідчить про те, що методи контролю повинні бути 

ефективними і сприяти певному впливу на об’єкт останнього. На практиці вони 

реалізують виконання контролюючих функцій, що безпосередньо пов’язано з 

наявністю тісного взаємозв’язку між державною й підконтрольним об’єктом. 

Взаємовідносини учасників правовідносин під час проведення контролю 

характеризується юридичною нерівністю, прямою підлеглістю контролюючого 

суб’єкта контролюючому органу (посадовій особі). 

Вбачається, що кожен з методів є індивідуальним і певною мірою 

впливає на учасників правовідносин, оскільки необхідно застосовувати наукові 

досягнення, здійснювати експерименти щодо комбінацій різних методів, 

виокремлювати з них найефективніші тощо. 

До загальних, як правило, належать методи переконання і примусу, 

адміністративного й економічного впливу, нагляду та контролю, прямого та 

непрямого впливу, регулювання, керівництва й управління (в тому числі 

оперативного). Такі універсальні методи, доповнюючи один одного, 

забезпечують належну поведінку учасників управлінських відносин. Вони 

взаємопов’язані, мають об’єктивний характер, між ними існує діалектична 

єдність, ступінь їх використання визначається рівнем розвитку суспільних 
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відносин [260]. Наприклад, прийняття Закону України «Про основні засади 

державної аграрної політики на період до 2015 року», який містить основи  

забезпечення сталого розвитку аграрного сектору національної економіки, 

визначає системність і комплексність у процесі здійснення заходів з реалізації 

державної аграрної політики всіма органами державної влади й органами 

місцевого самоврядування. 

У системі методів публічного адміністрування в АПК важливе місце 

займає переконання як специфічний спосіб. Його особливістю є вимога до 

суб’єктів управління дотримуватися тих чи інших внутрішньо визнаних вимог. 

Прикладом зазначеного методу є видання  Департаментом тваринництва 

України наказу «Про затвердження технологічних інструкцій на виробництво 

виноробної продукції». Звідси випливає чітке впровадження певної 

дисциплінованості, усвідомлення того, що належна громадська дисципліна й 

законність це необхідні й важливі умови успішної побудови правової, 

незалежної, демократичної держави, як і формування свідомої звички членів 

суспільства додержуватися правових вимог, мати почуття недопустимості їх 

порушення й потребу завжди протистояти правопорушенням. 

Переконання справедливо вважається основним методом управлінського 

впливу державної інспекції. Він реалізується шляхом здійснення морального 

впливу на відповідних посадових осіб і громадян шляхом використання засобів 

масової інформації, залучення до проведення контрольних заходів 

представників громадськості, надання методичної допомоги та ін. Іншими 

словами, реалізація переконання не передбачає використання будь-яких 

обмежень щодо використання прав і свобод об’єкта контролю. 

Найчастіше на практиці органи контролю використовують методи 

переконання і примусу в комплексі, що набуває все більшого поширення в 

Україні. Послідовне їх застосування полягає у формуванні в посадових осіб 

підконтрольних об’єктів необхідної правосвідомості, у створенні умов щодо 

попередження і припинення правопорушень, а в необхідних випадках і 

притягнення до відповідальності за їх учинення [165, с. 77-80]. 
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Розглянувши загальні методи публічного управління, зазначимо, що всі 

вони (як індивідуально, так і в сукупності) спрямовані на досягнення певних 

цілей: (а) попередження й виявлення правопорушень у галузі сільського 

господарства, (б) забезпечення результативності діяльності підконтрольних 

суб’єктів і (в) розв’язання практичних проблем та ін. 

Спеціальні методи є складовою частиною загальних методів,  

конкретизуються ними і в сукупності реалізують загальне регулювання 

сільського господарства. Як вбачається, у процесі застосування спеціальних 

методів інспекторськими органами слід зважати на такі фактори, як: наявність 

різних ситуацій та обставин, індивідуальних за своїм характером, і зумовлення 

повноважень контролюючих суб’єктів згідно з їх компетенцією. 

Проаналізуємо далі детальніше особливості кожного спеціального 

методу. Метод видання наказів, розпоряджень і вказівок є одним із ключових у 

контролі в сільському господарстві України. Його головна мета - виконання 

господарюючими суб’єктами указівок, які сприятимуть позитивному розвитку 

сфери АПК, недопущенню правопорушень тощо. Наприклад, державні 

інспектори ветеринарної медицини видають накази, розпорядження і приписи 

стосовно вилучення з обігу тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів 

тваринного походження, а також видають розпорядження і приписи щодо 

зупинення, закінчення строку дії, поновлення й анулювання (скасування) 

експлуатаційного дозволу й ветеринарних документів [257]; державні 

інспектори Держветфітослужби України у межах своїх повноважень видають 

розпорядження щодо здійснення фітосанітарних заходів, що підлягають 

обов’язковому виконанню [319]. 

Важливим у списку спеціальних методів публічного управління є розгляд 

документації, який необхідний для належного функціонування 

сільськогосподарського об’єкта. Зокрема, державні інспектори 

Держветфітослужби в межах своїх повноважень можуть затримувати об’єкти 

регулювання для інспектування і фітосанітарної експертизи, якщо вони 

переміщуються без відповідних фітосанітарних документів, та ін. 
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До спеціальних методів належить проведення реєстрації суб’єктів та 

об’єктів господарюючої сфери: (а) Держветфітослужба веде 

загальнодержавний реєстр осіб, які провадять господарську діяльність, 

пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання [257]; (б) органи 

державного технічного нагляду в системі інженерно-технічного забезпечення 

АПК провадять реєстрацію й облік сільгосптехніки: тракторів, самохідних 

шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і 

меліоративних машин, інших механізмів здійснюють видачу на них номерних 

знаків, необхідних реєстраційних документів, а також систематизацію даних 

власників цієї технікиз використанням Єдиного реєстру, держателем якого є 

уповноважений орган Міністерства економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. 

Моніторинг, як визначальний метод, має на меті своєчасний збір, обробку 

й аналіз необхідної інформації, щоб відвернути негативні процеси в сільському 

господарстві країни. Інформація, одержана згідно із цією системою 

спостережень, на практиці має виступати своєрідним сигналом, попередженням 

про будь-які зміни стану об’єктів сільського господарства. Кожна державна 

інспекція у своїй діяльності використовує цей метод. Для прикладу: інспекційні 

органи Держветфітослужби України відповідно до повноважень здійснюють 

координацію моніторингу, виявляють та ідентифікують регульовані шкідливі 

організми: Державна інспекція сільського господарства України провадить 

моніторинг ринку сільськогосподарської продукції [258]. 

Не слід забувати про новітній метод контролю, що полягає у 

впровадженні досягнень науки й міжнародного досвіду. На сучасному розвитку 

держави цей метод відіграє вагому роль, оскільки показники сільського 

господарства України, залежать насамперед від наукових здобутків і світового 

прогресу. Наприклад, до переліку завдань Державного агентства рибного 

господарства України входить безпосередньо аналіз національного й 

міжнародного досвіду з метою вдосконалення охорони й відтворення риби та 

інших водних живих ресурсів і регулювання рибальства [255]. 
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Інспекторські перевірки є важливим елементом контролю. У кожному 

окремому випадку вони вимагають чіткої регламентації того, що саме потрібно 

перевіряти на підконтрольному об’єкті. Так, відповідно до Положення про 

Державну інспекцію сільського господарства України від 13 квітня 2011 р., за 

№ 459/2011 (далі - Держсільгоспінспекція України) вона є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується й координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. Держсільгоспінспекція входить до системи 

органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

нагляду (контролю) в АПК. До основних її повноважень належить: (а) ведення 

державного обліку й реєстрації земель, (б) контроль за достовірністю наданої 

інформації про наявність та їх використання, (в) додержання закупівельними, 

переробними, торговельними підприємствами й організаціями незалежно від 

форми власності й господарювання правил торгівлі, реалізації і зберігання 

плодоовочевої продукції, (г) підготовка експертних висновків, (д) формування 

державних і регіональних ресурсів сільськогосподарської продукції  [258]. 

Проведення контрольних перевірок передбачає, що посадовим особам, 

які їх здійснюють, необхідно спочатку зібрати всю можливу інформацію про 

підконтрольний об’єкт, а також забезпечити надходження відомостей, які їх 

цікавлять у зв’язку з перевірками, з інших доступних джерел. Це досягається, 

зокрема, шляхом звернень громадян і працівників підконтрольних об’єктів, які 

перевіряються, повідомлення їх про місце й час перебування інспекторів, 

можливості передачі їм інформації, що стосується порушень на такому об’єкті,  

і направлення відповідних відомостей до інших компетентних державних 

органів [165]. 

Констатуємо той факт, що під час проведення перевірок інспекційні 

органи мають право відвідувати підприємства, установи й організації всіх форм 

власності та інших господарюючих суб’єктів, діяльність яких пов’язана із 

сільським господарством, реалізацією, переробкою, зберіганням 

сільськогосподарської продукції, а також отримувати потрібну інформацію від 
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громадян і посадових осіб щодо питань, які їх цікавлять. Юридичні і фізичні 

особи, у свою чергу, зобов’язані безперешкодно допускати до робіт відповідні 

органи й надавати пояснення. 

За результатами проведеної перевірки інспектори складають акт, у якому 

обов’язково зазначається: (а) дата й місце його складення, (б) посада і прізвище 

інспектора, який проводив перевірку, (в) посади та прізвища осіб, які були 

залучені до перевірки, (г) місцезнаходження юридичної чи фізичної особи, які 

перевіряються, (д) місце розташування об’єкта, (е) його цільове призначення, 

(є) наявність підтверджуючи документів. Акт підписується державним 

інспектором, який провадив перевірку (з однієї сторони) і представником 

юридичної чи фізичної особи, що перевіряється (з другої сторони), а також 

свідками (за їх наявності). В акті вказується строк ліквідації виявлених 

негативних процесів та їх наслідків, а також посилання на статті чи пункти 

законодавчих або нормативних документів. Якщо такі правила у встановлені 

строки не виконуються, державний інспектор складає протокол про 

адміністративне правопорушення (за невиконання вимог). Наприклад, за 

невиконання вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів 

виконавчої влади у сфері захисту рослин на громадян накладається штраф від 

5-ти до 10-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових 

осіб - від 10-ти до 18-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [140]. 

У випадку виявлення правопорушення уповноважені органи, зокрема, 

органи рибоохорони (статті 85, 164, 851, 881), у частині порушення порядку 

провадження господарської діяльності, пов’язаної з добуванням і 

використанням риби та інших водних живих ресурсів, органи мисливського 

господарства (статті 85, 851, 881), органи Міністерства екології та природних 

ресурсів України (статті 85, 851, 88, 881, 882, 90, 91) складають протокол про 

адміністративне правопорушення (відповідно до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення). У цьому документі зазначаються: (а) дата й 

місце його складання, (б) посада, прізвище, ім’я й по батькові особи, яка склала 

протокол, (в) відомості про особу порушника, (г) місце, час учинення й суть 



124 

 

адміністративного правопорушення, (д) назви законодавчих і нормативно-

правових актів, вимоги яких порушені і які встановлюють відповідальність за 

вчинені правопорушення, (е) прізвища, ім’я й по батькові, а також адреси 

свідків і потерпілих (якщо вони є), (є) інші відомості, необхідні для вирішення 

справи. Протокол підписується особою, яка вчинила адміністративне 

правопорушення й особою, яка його склала, а також свідками й потерпілими (за 

їх наявності). 

Державні інспектори вправі також обмежувати, тимчасово забороняти 

або припиняти діяльність об’єктів, де виявленні правопорушення, з метою 

збереження життя і здоров’я людей та довкілля, а також передавати до органів 

прокуратури, органів дізнання й судового слідства акти перевірок та інші 

матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину. Усі дії й рішення 

інспекційних органів під час проведення перевірок мають бути законними, 

обґрунтованими й об’єктивно відображати інформацію. 

Забезпечення населення продовольчими товарами, сировиною для 

промисловості, а також їх заготівля й переробка покладено, повторимось на 

агропромисловий комплекс. Як бачимо, ця сфера має дуже вагоме значення для 

народного господарства України, а тому її віднесено до пріоритетних. 

Значущість цієї господарської галузі підтримується державою, яка вживає для 

цього різні економічні а також організаційні  і правові заходи. На це 

спрямовано проект Концепції державної цільової програми розвитку аграрного 

сектора економіки на період до 2020 року. Реалізація завдань цього важливого 

нормативно-правового документа вимагає створення відповідних умов 

організаційних, економічних, спрямованих на ефективність соціального 

розвитку аграрного сектора, на безперебійне забезпечення суспільства 

належною, відповідаючою нормам споживання вітчизняною продукцією 

сільського господарства, а промисловість – якісною сільгоспсировиною з 

високою доданою вартістю. Усе це сприятиме нарощуванню на світовому 

ринку обсягів такої продукції, продовольства, сировини тощо. 
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Суб’єктом публічного адміністрування є Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України через департамент 

розвитку АПК, який об’єднує відділи економіки розвитку сільського 

господарства, економіки виробництва продовольчих товарів, відділ аграрної 

реформи. 

Так, на зазначене Міністерство покладено такі функції:  

- узагальнення практики оперування законодавством з питань, пов’язаних 

з його компетенцією;  

- опрацювання пропозицій з покращення актів законодавчих, Президента 

й Кабінету Міністрів України і внесення цих документів на розгляд останніх; 

- проведення аналізу діяльності галузей АПК, прогнозування їх розвитку 

з огляду на їх зональне розташування, на кон’юнктуру аграрного і 

продовольчого ринків, а також на потребу останнього вітчизняними 

продуктами;  

- забезпечення всілякого підтримкою підприємств цієї сфери 

господарювання, селянських і фермерських господарств і сільгоспкооперації; 

- підготовка пропозицій для активного підприємств АПК, забезпечення їх 

енергоресурсами, технічними засобами й обладнанням для виробництва 

біологічного палива, запасними частинами до різних машин, паливно-

мастильними матеріалами тощо. 

Департамент землеробства та технічної політики в АПК є самостійним 

структурним підрозділом Мінекономіки України. Його діяльність 

спрямовується й координується першим заступником Міністра Мінекономіки 

України згідно з розподілом функціональних повноважень. Цей департамент: 

(а) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 

його компетенції, (б) у встановленому порядку вносить пропозиції керівництву 

Міністерства; (в)  організовує виконання законодавчих актів, (г) здійснює 

заходи щодо економічного стимулювання товаровиробників; (д) спрямовує їх 

діяльність, відповідно до наданої йому компетенції,  на розв’язання завдань, 

пов’язаних з виробництвом продукції рослинництва й органічного 
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виробництва, насінництва, хмелярства, садівництва, виноградарства, 

виноробної промисловості в обсягах, що забезпечують продовольчу безпеку 

держави; (е)  вносить у межах своєї компетенції пропозиції керівництву 

Міністерства щодо надання передбаченої законодавством підтримки 

підприємствам галузей агропромислового виробництва, в тому числі 

фермерським та особистим селянським господарствам, шляхом залучення їх на 

конкурсних засадах до виконання відповідних державних цільових програм 

[253]. 

Департамент тваринництва: (а) узагальнює практику застосування 

законодавства з питань, що належать до його компетенції; (б) розробляє 

пропозиції з удосконалення законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України і в установленому порядку вносить їх на розгляд 

керівництву Міністерства; (в) вносить пропозиції й розробляє проекти законів 

та інших нормативно-правових актів, що належать до його компетенції; (г) бере 

участь в опрацюванні проектів законів, інших актів законодавства, які 

надходять для погодження від інших міністерств і центральних органів 

виконавчої влади; (д) готує в межах своїх повноважень, передбачених законом, 

проекти висновків, пропозиції й зауваження до проектів законів, інших актів 

законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, і проектів 

законів, внесених на розгляд Верховної Ради України, іншими суб’єктами 

права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим; (е) готує в межах своїх повноважень, 

передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною 

Радою України законів, що надійшли на підпис Президенту України. 

Завдання Департаменту фінансово-кредитної політики полягають: 

- у підготовці запитів Держбюджету і пропозицій до проекту 

основних напрямків бюджетної політики на черговий період, прогнозних 

розрахунків щодо бюджетних призначень для реалізації державних програм і 

заходів, спрямованих на виконання покладених на це Міністерство завдань;  



127 

 

-  у проведенні необхідних заходів з ефективного використання за 

цільовим призначенням коштів Держбюджету;  

- у формуванні мережі розпорядників нижчого рівня, отримувачів 

бюджетних коштів;  

- у підготовці для затвердження керівництвом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства лімітних довідок про видачу 

певних грошових сум загального та спеціального фондів і в доведенні їх до 

одержувачів;  

- в одержанні, перевірці й поданні на розгляд і затвердження 

кошторисів загального та спеціального фондів, планів асигнувань і 

використання бюджетних коштів виконавцями й бюджетними установами 

відповідних цільових програм;  

- у підготовці й поданні на затвердження Державній казначейській 

службі України розподілів бюджетних призначень відповідальним виконавцям 

нижчого рівня й отримувачам бюджетних коштів; 

- у проведенні відповідного контролю за додержанням державної 

фінансової дисципліни бюджетними установами управління, якими покладено 

на Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, й у 

висвітленні стану дотримання ними бюджетної дисципліни інформаційно-

аналітичними засобами. 

Департамент стратегії та економічного розвитку бере участь: (а) у 

формуванні й забезпеченні здійснення аграрної політики і продовольчої 

безпеки держави; (б) в організації розроблення пропозицій, що стосуються 

пріоритетності стратегії й механізмів розвитку виробництва у сфері АПК, (в) у 

плануванні і прогнозуванні розвитку агропромислового виробництва разом з 

іншими структурними підрозділами цього Міністерства й науковими 

установами. 

 Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку 

підприємництва на селі: здійснює формування й реалізація державної політики, 

спрямованої на розвиток сільських територій, формування й реалізація 
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державної політики щодо підтримки й розвитку особистих селянських і 

фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та 

підприємництва, в тому числі несільськогосподарського, формування й 

реалізацію державної політики, спрямованої на розвиток сільськогосподарської 

дорадчої діяльності, та ін. [254].  

Державна політика у сфері АПК визначається Верховною Радою України. 

Нею встановлюються правові засади функціонування цієї структури, 

затверджуються національні програми економічного, науково-технічного, 

соціального й культурного розвитку сільських територій,обсяги бюджетного 

фінансування, інноваційні, інтелектуальні, капітальні і прямі інвестиції та їх 

обсяги. 

Президент і Кабінет Міністрів України:  

- визначають потребу населення в сільгосппродукції й сировині; 

- провадять політику підтримання українського виробника такої 

продукції й захисту національного ринку;  

- створюють, реорганізують і ліквідують центральні й місцеві органи 

держуправління АПК у межах своєї компетенції й бюджетного фінансування. 

Відповідні  органи Автономної Республіки Крим регулюють правові  

відносини в сільського господарській царині, затверджують і реалізують 

програми, що стосуються соціально-економічного й культурного розвитку 

сільських територій та АПК Республіки. Обласні, районні місцеві державні 

адміністрації й органи місцевого самоврядування виконують на підвідомчій їм 

території покладені на них функції щодо управління АПК. На органи місцевого 

самоврядування покладено:  

- вирішення питання передачі земельних ділянок у власність, 

надання їх у користування (в тому числі на умовах оренди);  

- реєстрацію права власності й користування земельними ділянками 

й договорів на їх оренду, вилучення (викупу) земель, стягнення плати за них, 

ведення земельно-кадастрової документації;  
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- погодження зведення житлових, виробничих, культурно-побутових 

та інших будівель і споруд на сільських земельних територіях; 

- організацію і проведення державного контролю за дотриманням 

законодавства (земельного і природоохоронного) щодо використання й 

охорони земель сільськогосподарського призначення, а також природних 

ресурсів державного й місцевого значення, відтворення лісів;  

- вирішення земельних спорів, що стосуються сільських земельних 

територій. 

 Проаналізувавши особливості застосування адміністративно-правових 

методів публічного управління у сфері АПК, можемо стверджувати, що для 

його ефективного функціонування необхідним є впровадження нових методів 

адміністративно-правового регулювання й сучасних технологій шляхом 

проведення низки змін, серед яких є внесення змін до КУпАП шляхом 

усунення розкиданості штрафних санкцій з багатьох законодавчих актів і 

зосередження їх виключно в цьому Кодексі, а також виділення окремих санкції 

для юридичних осіб, оскільки ця категорія суб’єктів правопорушень не фігурує 

в галузевих нормах. Поряд із цим доцільно рішеннями місцевих рад на 

локальному рівні запровадити метод адміністративно-правової охорони 

аграрних відносин щодо встановлення адміністративної відповідальності за 

порушення аграрного законодавства. Цим досягається необхідна оперативність 

регулюючого впливу держави в умовах надзвичайних ситуацій (епізоотій, 

епідемій, стихійного лиха, тощо) з метою забезпечення продовольчої безпеки 

населення, охорони сільськогосподарських угідь від забруднень тощо [117,  

с. 95-96]. 

 

2.3. Функції адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі 

 

Ознайомлення з науковою юридичною літературою свідчить про брак  

системних міжгалузевих вітчизняних досліджень щодо взаємодії права й 
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агрпромислового комплексу, саме тому відповідні наукові пошуки, що 

здійснюються представниками різних галузевих наукових знань (зокрема, 

соціологами, економістами та юристами) не містять конструктивного сегменту 

вдосконалення аграрного спрямування сучасного вітчизняного права. Однак, 

зазначимо, що залежність між аграрними процесами, інститутами та їх 

правовим опосередкуванням є аксіомою у юридичній доктрині [4, с. 220-222]. 

Аграрний сектор певним чином детермінує потребу в праві, в існуванні і 

зміні правових форм. У свою чергу, правова форма є способом існування, 

вираження, розвитку й перетворення аграрного змісту. Такий підхід є більш 

виправданим з огляду на те, що система правового впливу на агропромисловий 

комплекс включає в себе всю сукупність правових засобів, як-то:  

- cуб’єктивні права та юридичні обовязки, аграрне законодавство, 

юридична відповідальність, правова політика тощо. У даному випадку аграрно-

правові відносини є метою, а не засобом реалізації регулятивної функції 

адміністративного права;  

- аграрні відносини, що становлять собою більш відкриту систему, за 

рахунок чого регулюючий акт розширює правову сферу. Саме тому, аграрні 

відносини, регламентовані адміністративним правом, залишаються аграрними 

за своєю суттю, але стають правовими за своєю формою. Такий вплив 

адміністративного права на аграрну сферу дозволяє поставити під сумнів 

традиційний розгляд юридичної сфери як надбудови щодо аграрної економіки; 

3) саме за рахунок  

- регулятивна функція адміністративного права, саме за рахунок якої  

налагоджуються зв’язки між сферами юридичної, соціальної і фінансової 

відповідальності відповідно до ризиків і загроз, що супроводжують суспільну 

життєдіяльність у цій царині. Завдяки праву уможливлюється створення 

системи аграрного правопорядку. 

Вищенаведене дає підстави окреслити деякі ключові аспекти розуміння 

сутності регулятивної функції адміністративного права, спираючись на яку, 

враховуючи базові аграрні постулати щодо функціонування й розвитку 
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аграрнопромислового комплексу держави, воно визначає вектори регламентації  

в досліджуваній сфері. Аналіз наукової літератури свідчить про існування 

досить невеликої кількості робіт, у яких зроблено спроби розкрити сучасне 

розуміння регулювання аграрної галузі. Принагідно зауважимо, що є сенс 

звернути увагу на дослідження А. П. Лівак «Публічне адміністрування у сфері 

обігу земель сільськогосподарського ризначення в Україні: адміністративно-

правовий аспект», В. В. Старожилова «Правові засади функціонування органів 

управління сільськогосподарських підприємств», С. В. Слюсаренка 

«Адміністративно-правове забезпечення оптимізації фінансового регулювання 

агропромислового комплексу України» та ін. З огляду на викладене 

надзвичайно актуальною залишається проблема чіткого визначення змісту 

регулятивної функції адміністративного права, брак якого заважає регулювати 

належним чином аграрні відносини (на що доволі часто помилково вказується в 

сучасних дослідженнях), а містить лише вказівка на приорітетні напрями 

аграрної політики як підгрунття для спрямування управлінської діяльності в 

аграрній сфері суспільних відносин - як у конструктивному, так і в деліктному 

відношенні. 

Зроблений висновок підтверджується аналізом функціональних 

особливостей адміністративно-правових відносин агропромислового 

комплексу, а також характеристикою останніх  через розкриття специфіки 

змісту даної діяльності (органів публічної влади). В адміністративно-правовій 

науковій літературі зміст такої діяльності, врегульованої адміністративно-

правовими нормами, зазвичай розкривається за допомогою категорії 

«функція». На думку Ю. П. Пирожкової, під функцією слід розуміти 

формально визначений, об’єктивно орієнтовний, сучасний перспективний 

напрям впливу, що знаходить своє вираження в активному способі діяльності 

адміністративного права (в утворенні, зміні і припиненні адміністративних 

відносин), який цілеспрямований на досягнення мети, вирішення завдань, 

реалізацію соціального призначення галузі на певному історичному етапі 

розвитку суспільства [245, с. 110].  
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При цьому зазначимо, що функція є найбільш дослідженим чинником 

управління й постійною категорією, яка, як правило, закріплюється в 

нормативно-правових актах. У функціях виявляються як цілі, так і завдання 

управління, через них також здійснюється вплив суб’єкта на об’єкт управління.  

Характеристика організаційно-інституційного забезпечення 

адміністративно-правового регулювання аграрних відносин буде неповною, 

якщо не розкрити специфіки змісту цієї діяльності. Зазвичай в адміністративно-

правових джерелах зміст діяльності органів публічного управління, 

врегульованої адміністративно-правовими нормами, розкривається за 

допомогою поняття «функція». На думку Ю. П. Пирожкової, під функцією слід 

розуміти формально визначений, об’єктивно орієнтовний, сучасний 

перспективний напрям впливу, що виражається в активному способі діяльності 

адміністративного права (в утворенні, зміні і припиненні адміністративних 

відносин), який цілеспрямований на досягнення мети, вирішення завдань, 

реалізацію соціального призначення галузі на певному історичному етапі 

розвитку суспільства [245, с. 110]. 

Отже, функція - це найбільш дослідженний чинник публічного 

управління, найчіткіша й постійна категорія, яка закріплюється переважно в 

нормативно-правових актах. У функціях виявляються як цілі, так і завдання 

управління, через них також чиниться вплив суб’єкта на різні об’єкти 

управління. 

Що ж усе-таки слід розуміти під конструкцією «функції управління в 

агропромисловому комплексі»? Як вбачається, необхідно відійти від доволі 

поширеного зосередження на суто практичному аспекті здійснення функцій, а 

також на засобах їх реалізації. Переконливішим є їх розгляд як важливіших 

складників структури управлінської діяльності в контексті його реалізації. 

Наразі, функціональний зміст управлінської аграрної діяльності дозволяє 

виявити її спрямованість. Ці 2 моменти — зміст і спрямованість 

управлінської діяльності в аграрному секторі — є ознаками, що найбільш чітко 

виражають сутність досліджуваної галузевої категорії. Розглянуті теоретичні 
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підходи дають підстави для висновків, що функції публічного управління в 

агропромисловому комплексі зводяться до нижченаведених ознак. Отже, ці 

функції: 

- зумовлені цілями й завданнями управління в агропромисловому 

комплексі; 

- мають об'єктивний характер і зумовлюються  соціально-правовим 

аграрного спрямування; 

- служать складниками змісту публічно-управлінської діяльності й мають 

системний характер; 

- є відносно самостійними й однорідними в тому сенсі, що завжди 

визначені нормами права; 

- виражають безпосередньо владно-управлінську сутність виконавчої 

влади; 

- реалізуються у процесі публічно-управлінських аграрних відносин 

(взаємодія суб'єкта й об'єкта); 

- спрямовані на забезпечення життєво необхідних потреб об'єкта 

управління, чинять регулятивний, охоронний і виховний вплив. 

На підставі наведених міркувань можна надати таке визначення 

досліджуваного теоретичного поняття: функції адміністративно-правового 

регулювання у агропромисловому комплексі -  ц е  складники змісту 

управлінської діяльності, що характеризуються певною самостійністю, 

однорідністю, складністю і стабільністю владно-організуючого впливу суб'єкта 

управління, спрямованого на забезпечення належного функціонування 

аграрного сектору економіки. Як видиться, ця дефініція  досить повно охоплює 

всі необхідні та суттєві ознаки функцій публічного управління в 

агропромисловому комплексі. 

Вважаємо, слід наголосити, що виконавча влада має бути зорієнтована на 

ще одне надзвичайно важливе завдання – на надання населенню різноманітних 

адміністративних (електронних) послуг. Сьогодні проблематика 

адміністративних послуг в розглядуваній царині перебуває майже в 
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зародковому стані, оскільки явно бракує її належного наукового забезпечення. 

Доказом цього є те, що навіть термін «адміністративні, управлінські, 

електронні послуги» майже не зустріти нині ні у вітчизняному аграрному 

законодавстві, ні в наукових джерелах. Винятком, правда є лише 

Концептуальні засади аграрної реформи в Україні. У цьому нормативному акті 

наведені послуги трактуються  як послуги з боку органів виконавчої влади, як 

необхідна умова реалізації прав і свобод громадян в усіх сферах, а саме: 

реєстрація, ліцензування, сертифікація, формування державного земельного 

кадастру тощо.  

Як підкреслюється у літературі, така ситуація пов'язана насамперед з 

модернізацією суспільного життя та його основних сфер економічного 

розвитку. Зокрема, в  одному підручнику з адміністративного права за 

редакцією В. Б. Авер’янова зазначається, що управлінські послуги є новим 

елементом взаємовідносин держави з людиною, якими слід вважати 

різноманітні дозвільно-реєстраційні дії державних органів за відповідним 

зверненням фізичних і юридичних осіб [19, с. 242].  На підставі аналізу законів 

України  І. Коліушко та В. Тимощук виділяють групи управлінських послуг за 

їх предметом, а саме:  

- видача дозволів (наприклад, на зайняття окремими видами 

підприємницької діяльності; розміщення реклами; проведення мітингів, 

демонстрацій; придбання, зберігання, носіння й перевезення зброї); 

- акредитація, атестація, сертифікація (приміром, акредитація вищих 

навчальних закладів освіти, атестація підприємств, робочих місць, судових 

експертів; сертифікація товарів, робіт і послуг);  

- реєстрація з веденням реєстрів (наприклад, актів громадянського 

стану, суб'єктів підприємницької діяльності, автомототранспортних засобів); 

- легалізація суб'єктів (приміром, об'єднань громадян);  

- легалізація актів (наприклад, консульська легалізація документів), 

нострифікація (визнання дипломів, виданих в інших країнах) і верифікація 

(установлення достовірності сертифікатів про походження товарів з України);  
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- соціальні управлінські послуги (наприклад, призначення субсидій, 

пенсій) [145, с. 11-12]. 

Як видно з наведеного вченими переліку адміністративних, 

управлінських послуг, аграрну діяльність органів публічної влади важко уявити 

без здійснення вказаних процедур. Більше того, роль цієї функції в діяльності 

органів виконавчої влади зростатиме і ставатиме пріоритетною, адже 

громадяни в переважній більшості отримують уявлення про ефективність 

діяльності цих органів влади  через безпосередні відносини з публічними ін-

ституціями, через якісні і вчасно отримані послуги з реалізації своїх прав, у 

тому числі і в електронному форматі.  

У сфері агропромислового комплексу законотворчі функції публічної 

влади здійснюються шляхом:  

- нормативно-правової регламентації кореспондуючих суспільних 

відносин;  

- моніторингу і прогнозування стану АПК;  

- розроблення державних цільових програм і концепцій, спрямо-

ваних на зменшення кількості аграрних правопорушень та їх шкідливих 

наслідків; 

- координації діяльності соціально-політичних формувань, 

заінтересованих  у гармонійному функціонуванні АПК;  

- роз’яснювальної інформаційної роботи з населенням, створення по-

зитивного суспільно-психологічного фону для майбутніх реформ і но-

вовведень;  

- налагодження міжнародного співробітництва в галузі аграрного сектору 

та ін. 

Отже підсумувавши викладене, наголошуємо, що функція - це сукупність 

способів, методів, прийомів і дій, за допомогою яких виконується завдання й 

досягаються цілі забезпечення розвитку агропромислового комплексу. Під 

функціями органів, що забезпечують функціонування аграрного сектору слід 

розуміти основні напрямки їх діяльності в перебігу розв’язання поставлених 
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перед ними завдань. Функції системи забезпечення аграрного сектору можна 

поділити: (а) на загальні, що об’єднують організацію управління аграрним 

сектором, нагляд і контроль за аграрними процесами, нагляд за санітарним 

станом об’єктів АПК і (б) спеціальні, до яких входять кадрова підготовка 

спеціалістів аграрного сектору, поширення передових аграрних технологій, 

ветеринарне забезпечення потреб тваринництва, бджільніцтва тощо, бюджетне 

фінансування АПК, а також реєстрація, сертифікація й ліцензування деяких 

видів діяльності у цій сфері. 

  На підставі викладеного доходимо висновку, що зміст забезпечення 

публічного управління агропромисловим комплексом становить діяльність з 

реалізації відповідних функцій, що здійснюється в установлених формах і 

визначеними законодавством засобами. У функціях знаходять свій прояв  

сутність, зміст, цілі й завдання публічного адміністрування в 

агропромисловому секторі. Саме за допомогою функцій досягаються вказані 

цілі, адже реалізація функцій, різних за змістом і при цьому взаємопов’язаних, 

становить сутність публічного управління аграрними відносинами. Функція, як 

певний вид діяльності із забезпечення аграрного сектору, характеризується 

певною самостійністю, однорідністю, повторюваністю,  через відповідну їй 

організаційну структуру нею виконуються завдання АПК. Кожна функція має 

свою сферу дії, здійснюється притаманними їй методами. У зв’язку із цим, 

повторимось, функції агропромислового комплексу за змістом виконуваних 

завдань поділяються: (а) на загальні, притаманні всій системі 

агропромислового сектору в цілому й окремим його суб’єктам, (б) спеціальні, 

які впливають на окремі галузі забезпечення агропромислового комплексу, і (в) 

забезпечувальні (допоміжні), що обслуговують процеси реалізації загальних та 

спеціальних функцій. 

Загальні функції забезпечення безпеки агропромислового комплексу. До 

цих  функцій належать: (а) дослідження проблем підвищення ефективності 

регулювання агропромислових відносин на різних рівнях - центральному, 

місцевому, регіональному й муніципальному), (б) оцінка стану АПК і 
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прогнозування тенденцій його розвитку, (в) підготовка комплексних цільових 

програм і (г) контроль, нагляд, ветеринарне й карантинне забезпечення. 

Спеціальні функції забезпечення безпеки агропромислового комплексу. 

До них належать: Ці функції охоплюють: (а)   ефективне функціонування 

суб’єктів аграрної системи, (б) діяльність із профілактики аграрних 

правопорушень, (в) роз’яснення  аграрної політики, (г) спеціалізована 

юрисдикційна діяльність, (д) контроль і санітарний нагляд за об’єктами 

аграрного сектору, (е) забезпечення належного стану аграрної інфраструктури 

тощо. 

Забезпечувальні (допоміжні) функції забезпечення діяльності 

суб’єктів агропромислового комплексу. Ці функції виконують правове, 

кадрове, фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності 

суб’єктів АПК. Оскільки забезпечувальні функції повинні обслуговувати 

реалізацію загальних і спеціальних функцій, від них багато в чому (а нерідко й 

повністю) залежить результат діяльності щодо агросектору. 

Функціональна інтегрованість у діяльності всіх суб’єктів публічної влади, 

що спрямована на досягнення внутрішньої узгодженості стану захищеності 

життєво важливих інтересів територіальних громад (окремих 

товаровиробників) як першооснови й головного об’єкта, а відповідно, 

суспільства й держави як консолідованої спільноти від загроз і ризиків, що 

виникають в АПК, визначають зміст публічного управління аграрного сектору 

як адміністративно-правової категорії, основним складником якої є 

продовольча безпека людини, суспільства й держави. 

Підводячи підсумок викладеному, підкреслимо, що запропонований 

підхід до розуміння сутності і змісту адміністративно-публічного регулювання 

агропромислового комплексу дозволяє з’ясувати характерні особливості 

окресленої діяльності, її місце й роль стосовно інших видів державної 

діяльності, яка здійснюється органами публічної влади аграрної компетенції. 

Отже, адміністративно-правове регулювання агропромислового 

комплексу становить собою безпосередній вплив держави на поведінку 
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фізичних і юридичних осіб, який має певні адміністративно-правові наслідки. 

Вона охоплює видання нормативно-правових актів, що стосується аграрного 

сектору, укладання адміністративних договорів, а також інші адміністративно-

правові дії із забезпечення виконання загальнообов’язкових умов і вимог 

ефективного розвитку АПК, що сприяють виникнення, змінам і припиненню 

конкретних відносин, які виникають з приводу відповідної діяльності із 

забезпечення розвитку аграрного сектору. За таких умов адміністративно-

правове регулювання агропромислового комплексу, з одного боку, є частиною 

державної адміністрації, а з другого - охоплює частину місцевого 

самоврядування. 

Згідно із цією позицією під адміністративно-правовим регулюванням 

агропрослового комплексу слід розуміти врегульовану адміністративно-

правовими нормами підзаконну діяльність органів публічної адміністрації, а 

також органів місцевого самоврядування, спрямовану на реалізацію законів та 

інших нормативно-правових актів, які містять загальнообов’язкові умови й 

нормативно-технічні вимоги розвитку аграрних відносин. За його допомогою 

функції, які містять загальнообов’язкові умови й функціонування 

досліджуваної сфер, знаходять практичну реалізацію з різних аграрних питань, 

підвідомчих публічним органам та органам місцевого самоврядування. 

Зазначені положення перебувають переважно у площині теоретичних 

розробок і звичайно ж очікують на своє подальше практичне вирішення. 

Наведений поділ адміністративно-правових відносин на управлінські і 

юрисдикційні практично продовжує існувати. За своїм змістом вони є не чим 

іншим, як адміністративною діяльністю відповідних державних органів, яку в 

нашій концепції ототожнюють в основному з діяльністю органів аграрного 

сектору та  інших компетентних служб, що цілком зрозуміло в часи 

реформування. Так, адміністративна діяльність зазвичай тлумачиться як 

діяльність виконавчо-розпорядчих органів у формі видання актів управління й 

застосування заходів примусу або ж як цілеспрямована, організуюча 

виконавчо-розпорядча діяльність, що  полягає в безпосередньому й 
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повсякчасному практичному виконанні завдань і функцій держави. Як відомо, 

існує й інший вимір, відповідно до якого досліджувана категорія визнається як 

законодвчо-унормована, цілеспрямована організуюча виконавчо-розпорядча 

діяльність правозастосовчого характеру: (а) органів державної влади та інших 

організацій, яким надані управлінські функції в адміністративно-правовій 

сфері; (б) посадових осіб органів державної влади та інших інституцій, 

уповноважених здійснювати функції контролю та нагляду; (в) юридичних і 

фізичних осіб, уповноважених здійснювати функції щодо надання 

адміністративних послуг у певній сфері публічного управління. Ця діяльність 

полягає в неухильному виконанні вимог охорони й захисту різних суспільних 

відносин, у тому числі й аграрного спрямування на підставі певних законів і 

підзаконних правових актів, втданих на їх розвиток, причому у спеціальних 

адміністративно-процедурних формах і з використанням галузевих 

адміністративно-правових методів владно-публічного регулювання. Розмаїтість 

визначень, тлумачень адміністративної діяльності АПК складає підґрунтя для 

того, щоб, з одного боку, спостерігати за активністю наукового пошуку в 

досліджуваній царині, а з другого - пропонувати нові підходи до вироблення 

усталеної дефініції цього феномену. Відхід від традиційного трактування такої 

адміністративної діяльності зумовлений як зазначеними вище положеннями, 

так і необхідністю пошуку інноваційної моделі розвитку аграрного сектору для 

запровадження її в Україні. З нашої точки зору, розвиток поняття 

«адміністративна діяльність» у традиційному сенсі призведе до повторення вже 

пройденого – до розуміння цієї категорії через поєднання її управлінської і 

юрисдикційної функції в їх сучасних інтерпретаціях. Водночас реалізація і 

впровадження нових функцій в аграрному секторі - правозабезпечувальної 

(забезпечення реалізації прав і свобод людини) і правозахисної (захист і 

відновлення порушених прав) - з метою радикальної зміни спрямованості і 

функцій виконавчої влади потребують її орієнтації насамперед на потреби й 

інтереси людини, а не на потреби самого державного апарату й інтересів його 

посадовців. Адже у публічно-правових відносинах європейського типу не існує 
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аграрного підпорядкування волі суб’єкта публічних повноважень, проте в разі 

вступу із цим суб’єктом у правовідносини публічного характеру на 

заінтересовану особу (фізичну або юридичну) покладається обов’язок 

дотримуватися встановлених нормами правил поведінки. Публічно-правові 

відносини, як атрибут сучасного аграрного правопорядку, виникають з приводу 

виконання публічно-владних повноважень органами публічної адміністрації, 

реалізації й захисту суб’єктивних публічних прав і свобод, задоволення 

публічних інтересів. Вони врегульовуються сукупністю публічно-правових 

норм різних галузей права [119]. Демократичні стандарти побудови публічної 

аграрної влади в Європі, успішний досвід їх запровадження в життя вимагають 

відповідної імплементації до України цього досвіду. 

Так, у праві Європейського Союзу вперше було запроваджено термін 

«публічна адміністрація» як вираження нової формації здійснення публічної 

влади в усіх сферах, що стало результатом переоцінки цінностей та орієнтації 

на загальнолюдські пріоритети. У праві ЄС поняття «публічна адміністрація» 

розглядається у вузькому й широкому аспектах. Зазначена категорія у вузькому 

розумінні означає «регіональні органи», «місцеві та інші органи публічної 

влади», «центральні уряди», «публічну муніципальну службу». Органи 

публічної влади охоплюють: (а) регіональні, місцеві чи інші інституції; (б)  

органи, різноманітна діяльність яких регламентується нормами публічного 

права або ж діями держав-членів; (в) органи, що мають відповідні суверенні 

аграрні повноваження, які не становлять собою частину адміністративного 

апарату держави-члена (з формальної точки зору), проте структура й належні 

до сфери функціонування держави завдання останнього установлені 

законодавчо. До публічної адміністрації (в широкому аспекті) разом з органами 

публічної влади належать ті з них, які організаційно не входять до цієї влади 

організаційно, хоча й виконують делеговані нею функції (зокрема, і в 

аграрному секторі). У Резолюції щодо публічної (державної) відповідальності 

зазначається, що публічна влада (або органи публічної влади) це будь-яка 

установа публічного права, в тому числі держава, регіональні й місцеві органи 
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державної влади, незалежні публічні підприємства а також будь-які фізичні 

особи, на яких покладено виконання функцій і повноваження офіційних органів 

[115, с. 153-154]. 

Реформування публічної адміністрації в Україні повинно стати важливим 

чинником підвищення ефективності аграрної влади у процесі виконання су-

спільного замовлення на ефективні, відповідальні й відкриті інститути 

виконавчої влади й місцевого самоврядування, громадських формувань та 

окремих громадян. Утім, практика впровадження цієї новації має почасти той 

самий результат, що й реформування адміністративного права, Концепція якого 

так і не отримала свого нормативного оформлення, що аж ніяк не сприяло 

якісному перетворенню на краще досліджуваної галузі публічного права. 

Наразі йдеться про розвиток адміністративного права як правової галузі й 

відповідної системи законодавства, що регулює аграрний сектор. Отже, без 

належних змін у вітчизняному адміністративному аграрному законодавстві не 

може бути й мови про вдосконалення відповідного регулювання, а  значить і 

про реалізацію аграрної сервісної концепції державної влади, яка передбачає 

служіння держави інтересам людини й територіальним громадам. 

Сучасні тенденції вітчизняного державотворення в аграрному секторі 

вимагають коригування напрямів проведення адміністративної реформи, 

переходу її до нового етапу - етапу реформування публічної адміністрації, що 

пов’язано з новим рівнем адміністративного права, та новими завданнями 

публічної адміністрації, з намаганням наблизитися до стандартів ринку землі 

Європейського Союзу, а також з урахуванням як вітчизняного, так і 

зарубіжного досвіду проведення адміністративної реформи. Напрями 

реформування публічної адміністрації мають окреслити не лише стратегію 

проведення адміністративної реформи з метою створення ефективної системи 

публічного управління, а й узгодити в одному документі напрями всіх форм 

публічного адміністрування в різних сферах економіки. Сутність такої реформи  

в аграрному секторі полягає у здійсненні комплексних перетворень у системі 

публічного влади в інтересах громадян і територіальних громад для 
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вдосконалення взаємодії інститутів публічної адміністрації із суспільством, 

надання його членам якісних управлінських послуг у правовій, соціально-

аграрній та інших сферах. Основною метою реформування системи публічно-

аграрної адміністрації, яка надаватиме якісні послуги громадянам на рівні, 

відповідаючому європейським стандартам, є забезпечення оптимального 

використання публічних фінансів і здатність адекватно і вчасно реагувати на 

аграрно-економічні та інші виклики.  

Щоб зрозуміти сутність публічного управління в агропромисловому 

комплексі й перспективні напрями його розвитку, а головне - його роль і 

завдання в модернізації аграрного сектору суспільства, важливо розглядати 

його як пріоритетну частину цілісної економічної системи, яка переймає всі 

позитивні риси й усуває недоліки аграрної спільноти, впливаючи, у свою чергу, 

на нього. Тому досліджувати публічне управління в аграрному секторі 

потрібно з різних точок зору: з правової, соціальної, політичної, публічної, 

організаційної, психологічної, морально-етичної та ін. [422, с. 59].   

Р. С. Мельник підкреслює, що адміністративне право є галуззю права, 

покликаною регулювати суспільні відносини виникаючі у сфері 

функціонування публічної адміністрації. Визначальними мають бути визнані ті 

відносини, що виникають між публічною адміністрацією і приватними особами 

у зв’язку зі створенням останнім необхідних умов для реалізації їх 

суб’єктивних публічних прав і законних інтересів. Така зміна акцентів має 

призвести, так би мовити, до переміщення управлінського складника на другу 

позицію і як наслідок - до певного вивільнення адміністративно-правової 

доктрини від таких управлінських категорій, як «суб’єкти управління», «форми 

й методи управління», «правові акти управління» тощо і, відповідно до заміна 

їх такими конструкціями як «публічна адміністрація», «адміністративно-

правові інструменти діяльності публічної адміністрації», «адміністративні 

акти». Саме ці терміни і мають стати основними в адміністративному праві й 

адміністративно-правовій науці, започаткувати тим самим новий етап у їх 

розвитку [205, с. 201-202].   
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Підтримуємо пропозиції дослідників, що для досягнення мети 

реформування діяльності публічної адміністрації в аграрному секторі повинна 

бути впроваджена так звана людиноцентристська ідеологія як принцип функ-

ціонування публічної адміністрації. Ця реформа має вирішити завдання що 

стосуються: 

- формування стабільної й ефективної організації і діяльності виконавчої 

влади насамперед через інституційне розмежування економічних та 

адміністративних функцій у системі АПК; 

- організації професійної, політично нейтральної і прозорої публічної 

служби в АПК;  

- організації системи спроможного місцевого самоврядування за 

допомогою децентралізації публічних повноважень і ресурсів, створення 

самодостатніх суб’єктів місцевого самоврядування в сільській місцевості; 

- зміцнення правового статусу приватних осіб у відносинах з органами 

публічної адміністрації шляхом справедливого правового регулювання 

процедури впровадження нових організаційних форм і стандартів, що 

стосуються  якості надання адміністративних послуг, удосконалення 

адміністративно-правового механізму правового захисту приватних осіб у 

публічних правовідносинах; 

- гарантування підконтрольності публічної адміністрації державній владі й 

суспільству, вдосконалення й посилення контрольних функцій Верховної Ради 

України, місцевих рад і фінансового контролю; 

-  розвитку системи адміністративного судочинства, залучення 

громадськості до участі в управлінні публічними справами  в 

агропромисловому комплексі. 

Сама публічна адміністрація в АПК становить собою систему 

організаційно-структурних утворень, які на законних підставах набули владних 

повноважень для її реалізації в публічно-аграрних інтересах. Публічне 

адміністрування в АПК - це діяльність відповідних структурних утворень з 
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виконання функцій, спрямованих на реалізацію цього інтересу, яким в 

українському праві вважається стан продовольчої безпеки.  

Утім основне наукове завдання полягає у встановленні оптимального 

структурно-функціонального режиму діяльності у сфері адміністративно-

правового регулювання відносин агромислового сектору. Перед ученими 

постає завдання вирішення наукової проблеми, яка полягає у трансформації 

доктринальних надбань, що впливають на створення нового напрямку 

адміністративного права, на становлення конструкції «публічна адміністрація 

агропромислового комплексу», яка в узагальненому виді може бути 

презентована як обов’язковий складник правової демократичної держави, де не 

тільки нормативно визнається її відповідальність перед громадянами, де їх 

права та їх гарантії становлять зміст і спрямованість діяльності держави, а й 

існує сталий механізм їх забезпечення, побудований на європейських 

принципах людиноцентристської ідеології. В основі зміни ролі 

адміністративного права лежить насамперед концептуальна зміна характеру 

відносин між людиною й державою, визнана та закріплена у ст. 3 Конституції 

України. Отже, повторимось, що права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст діяльності всіх державних і правових інститутів суспільства, 

вони спрямовані на потреби реалізації, охорони й захисту соціально-

продовольчих прав людини, а їх роль порівняно з іншими демократичними 

цінностями значно вагома. Особливість сучасного етапу розвитку й 

реформування адміністративного й аграрного права полягає в тому, що ці 

правові галузі мають бути спрямовані саме на утвердження пріоритету прав, 

свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб в усіх видах аграрних 

відносин. Принципово, що сутність змін має бути їх результатом, яка полягає 

не в механічному заміщенні понять «адміністративно-правове регулювання» на 

«публічне управління» чи «публічне адміністрування», а в новому змісті  

відносин між людиною і державою. На думку О. І. Харитонова, якщо розуміння 

категорії «адміністративно-правове регулювання» раніше сприймалося через 

відносини регулятивні й охоронні, то зараз постає завдання подальшого 
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розвитку і впровадження відносин публічних зобов’язань як системно 

утворюючої категорії для предмета адміністративного права. А це означає, що 

публічна адміністрація бере на себе зобов’язання щодо задоволення інтересів 

суспільства і громадян, серед яких основними є зобов’язання публічного 

характеру, виконання яких потребує використання публічно-владних 

повноважень, у перебігу реалізації яких виникають відносини, які і 

пропонується визначати як відносини адміністративних зобов’язань [419, с. 4].   

 Звернення до теоретичних проблем категорії «адміністративно-аграрні 

відносини» як однієї з найважливіших в адміністративному праві, здійснення її 

аналізу з радикально нових позицій має прискорити адаптацію вітчизняного 

адміністративного права до найкращих його моделей, що склались у світі, 

зокрема тих, що пов’язані з інститутами публічного адміністрування.  

Потреба у всесторонньому вивченні сутності адміністративно-правового 

регулювання аграрних відносин зумовлена також появою нових категорій в 

адміністративному праві. При цьому, змінюється і природа впливу держави на 

цю сферу суспільних відносин, що також знаходить свій прояв у зміні сутності 

форм адміністративно-правового забезпечення. З нашого погляду, основними 

недоліками в дослідженні зазначених питань і в практичному їх втіленні в 

діяльність конкретних органів публічної адміністрації (органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, наділених владними 

повноваженнями), уповноважених на здійснення забезпечення 

агропромислового комплексу, були спроби реформування адміністративного 

права, що здійснювалися за розумінням його саме, як управлінського права, яке 

захищає перш за все владу, її органи, закони, приписи, заборони, а ось захист 

прав людини і громадянина має похідний характер. Саме таким чином 

формуються відповідні органи, інститути, які як зовнішньо, так і внутрішньо (а 

це головне) повторюють аналоги класичної юридичної школи. Прикладом  

такого реформування може бути один із центральних органів виконавчої влади 

держави – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, на яке покладається основна роль у забезпеченні 
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функцій АПК, свідченням чого можуть служити результати  протидії порушень 

правил аграрного законодавства й моніторингу його виконання. 

Переосмислення напрямів подальшого розвитку адміністративного права, 

його соціальної ролі й обумовлює доцільність дослідження його функцій як 

комплексного теоретико-правового феномену, окреслює концептуальні 

науково обґрунтовані засади їх ефективної реалізації в АПК. Лише 

розроблений надійний науковий базис може спростити тривалий шлях 

удосконалення адміністративного законодавства та юридичної практики, 

закласти науковий фундамент для імплементації найкращого європейського 

досвіду адміністративно-правового регулювання аграрних суспільних відносин. 

Пояснення наведених міркувань слід розпочати з визначення конструкції 

«ефективність функцій  адміністративно-правового регулювання аграрних 

відносин» щодо якої в загальній адміністративній теорії не склалося 

одностайного тлумачення. Однією з найбільш поширених позицій і досі 

залишається юридико-позитивістське вираження ефективності правового 

регулювання через співвідношення його цілей і результату, що зустрічається в 

дослідженнях В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, В. К. Колпакова, 

Т. О. Коломоєць, О. П. Погрібного та ін. Досить цікавими із цього приводу є 

думка С.  Балабана, який, враховуючи специфіку адміністративно-правових 

відносин, пропонує авторське розуміння ефективності адміністративно-

правового регулювання: це ступінь відповідності між існуючими запитами у 

вирішенні соціальних протиріч, що формуються у процесі взаємодії суб'єктів 

публічних відносин між собою із фізичними та юридичними особами, які не є 

носіями владних (державних, муніципальних) повноважень, а також міра 

вирішення цих протиріч як наслідок дії нормативно-правового акта чи окремої 

адміністративно-правової норми [44, с. 15]. Висловлюємо солідарність з 

позицією правника. 

Ефективність реалізації функцій адміністративно-правового регулювання 

АПК повинна містити вказівку на їх якісну характеристику, що встановлюється 

результатами їх застосування. Оскільки досліджувані функції становлять 
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собою напрями сучасного перспективного цілеспрямованого впливу АПК і 

розраховані на досягнення мети й на реалізацію соціального призначення 

галузі, співвідношення запланованого (цілей) і досягнутого (результату) якраз і 

становить якісну характеристику тієї чи іншої функції адміністративного права. 

З огляду на це, логічно визначитися з вихідними положеннями теорії 

ефективності в контексті вдосконалення реалізації функцій адміністративного 

права, тобто із загальною метою,  яка є еталоном, на досягнення якого 

спрямовані всі галузеві функції. Слід  також конкретизувати стратегічну ціль 

кожної функції, адже лише в такому разі можна побудувати науковий 

фундамент сучасної моделі адміністративного регулювання аграрного сектору. 

Окрім окреслення мети, необхідно також практично підтвердити її досягнення. 

Саме тому важливо встановити результати дії галузевих функцій, тобто 

зовнішні форми їх прояву, в трьох напрямках - регулюючому, охоронному і 

процедурно-обслуговуючому.  

Співвідношення одержаних результатів з наліченою метою надасть 

можливості  як установити соціальну доцільність, належну якість відповідного 

формату кожної з галузевих функцій, реалізованої чинним адміністративним 

законодавством, так і визначити їх ефективність. У цьому разі в якості базової 

можна використати формулу, запропоновану М. Савіним: Е = Р:М, де Е - 

ефективність, Р - результати, М – мета [147, с. 198-201]. 

При оцінюванні ефективності галузевих функцій наведена формула є 

загальною абстракцією, оскільки на оптимальну реалізацію останніх впливають 

додатково численні фактори - «обставини (або їх сукупність), від наявності або 

зміни якої залежить сама ефективність, або її рівень, - величина коефіцієнта 

ефективності» [380, с. 43], а саме: (а) цінності і фаховий рівень суб’єктів 

правотворчості і правозастосування, рівень їх правової культури; (б) уміле 

використання всього арсеналу нормативно-технічних засобів і правил 

юридичної техніки у процесі нормотворчої діяльності, що впливає на належну 

якість змісту (обґрунтованість, доцільність, економічність, соціальна 

корисність) нормативно-правового акта; (в) результативність роботи 
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компетентних органів; (г) стан юридично-управлінської практики та ін. 

З огляду на всі обставини концептуального оновлення механізму 

адміністративно-правового регулювання АПК, на загальний підсумок 

дослідження, на акумулювання всіх запропонованих у ньому пропозицій, 

виникає потреба в розробленні концептуальних підходів, які  визначали б нову 

стратегію ефективної реалізації функцій адміністративно-правового 

регулювання аграрних відносин в умовах європейської інтеграції. Приблизний 

варіант структури найважливіших положень (підходів) згаданої наукової 

концепції щодо функціонування агропромислового комплексу можуть бути 

дефініції як загальнонаукового, так і галузевого характеру. 

Концептуальні підходи, що постають перед методологічною базою 

теоретико-прикладних досліджень проблем функціонування АПК можуть бути 

зумовлені ефективним використанням даних соціології, економічної теорії, 

філософії права та інших суспільних наук.  

У цій концепції вживані поняття повинні мати певне значення, а саме: 

- галузева функція публічно-правового управління в АПК – це його 

специфічна інтегративна властивість, обумовлена особливостями врегулювання 

й захисту публічного інтересу, відповідно до якого реалізується її нормативно-

управлінський вплив на державні й суспільні аграрні інтереси; 

- функція адміністративного права щодо регулювання в аграрному 

секторі, що становить собою нормативно визначений, галузево орієнтований 

сучасний напрям впливу, що виражається в активному способі регулювання 

адміністративного права (в нормоутворенні, зміні і припиненні 

адміністративних відносин аграрного спрямування), спрямованого на 

досягнення мети, вирішення завдань і реалізацію соціального призначення 

галузі на певному етапі розвитку держави й суспільства; 

- система функцій адміністративно-правового регулювання АПК як 

упорядкована сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих інститутів - функцій 

адміністративного права в аграрному секторі; 

- регулятивна аграрна функція адміністративного права - це 
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цілеспрямований нормативно-правовий вплив адміністративного права, 

зумовлений суспільним призначенням, у наслідок якого відбувається 

регламентування аграрних відносин шляхом установлення обов’язкових правил 

поведінки, прав і взаємних обов’язків суб'єктів управлінських правовідносин, 

спрямованих на задоволення інтересів суспільства і громадян у процесі 

публічного управління, у сфері АПК, на ефективну реалізацію 

адміністративних процедур та оптимальну регламентацію відповідних 

адміністративно-деліктних відносин; 

- охоронна функція адміністративного права в аграрному сектору, що 

полягає в цілеспрямованому напрямі на охорону досліджуваних суспільних 

відносин від реальних правопорушень, у захисті прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб від рейдерських захоплень і ризиків 

шляхом реалізації заборонних адміністративно-правових (антирейдерських) 

норм, у припиненні правопорушень і в притягненні до адміністративної 

відповідальності винних осіб; 

- процедурна функція адміністративного права в аграрному секторі, 

що становить собою цілеспрямований напрям впливу адміністративного права, 

орієнтований на зовнішнє публічно-процедурне забезпечення реалізації 

матеріальних норм, установлених у межах інших галузей права, які не мають 

власних процедурних норм (земельне, аграрне, екологічне право тощо). 

 Зі змісту наведених термінів вбачається, що прогнозованою проблемою 

регулювання АПК  може бути перспектива формування його сучасної моделі. 

Саме її побудова й зумовлює необхідність детального дослідження функцій 

адміністративно-правового регулювання в АПК, адже через них і розкривається 

складна взаємодія напрямків впливу цього права на аграрний соціум і саме 

вони є базовим елементом ефективності права в цілому. У відповідних 

функціях адміністративного права відображаються потреби суспільного 

розвитку, вони є наслідком законодавчої політики і концентрують у собі певні 

потреби, трансформуючи їх у публічне право, унормовані обов'язки, суспільні 

аграрні інтереси. Наукові здобутки вчених у черговий раз доводять 
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необхідність, особливу актуальність вивчення базових теоретичних понять, що 

не тільки забезпечують обґрунтований фундамент в безпосередньо 

адміністративно-правовій теорії, а й впливають на розроблення категоріально-

понятійного апарату досліджуваної  галузі права, що створює можливість 

сформувати напрямки її ефективного правового впливу на суспільні аграрні 

відносини. Унаслідок докорінного реформування правової думки щодо 

сутності адміністративного права, суттєвих змін зазнає як система останнього в 

цілому, так безумовно й ті функції, які воно покликано виконувати у сфері 

АПК. Зважаючи на специфіку аграрного предмета регулювання 

адміністративного права, зусилля, орієнтовані на формування нового, 

сучасного науково-правового фундаменту для нормотворчості і 

правозастосування, є критично необхідними, адже саме брак належної 

теоретичної моделі нормотворчої діяльності викликає очевидні прогалини й 

колізії в чинному адміністративному законодавстві у процесі його реалізації. 

За сучасних умов трансформації адміністративного права при окресленні 

основоположних завдань науково-правової концепції регулювання АПК 

необхідно привести їх у відповідність з програмними документами, у яких були 

враховані особливості й положення відповідних програмних нормативно-

правових актів, зокрема: Програма діяльності Кабінету міністрів України на 5 

років (2019-2024 роки) [360] а також Стратегія розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки, затверджена 3 

березня 2016 р. на загальних зборах Академії [402]. 

Метою й завданнями Функціональної концепції адміністративно-

правового регулювання АПК є створення необхідних підходів для оптимізації 

реалізації функцій адміністративно-правового регулювання і пов’язаних з ними 

інших галузевих аспектів. Завданням вказаної Концепції є накреслення 

підходів до підвищення ефективності практичної реалізації потенціалу функцій 

адміністративного права в контексті трансформації галузевого аграрного 

предмета. Для досягнення поставлених нею цілей і вирішення завдань, 

передусім необхідно забезпечити виконання комплексних заходів за певними 
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напрямками. 

Сучасна доктрина теорії адміністративного права України, будучи 

зосередженою на розв'язанні головних завдань розвитку адміністративного 

права, покликана сформувати науково-теоретичні засади нового публічно-

правового фундаменту держави стосовно всіх сфер державного управління. 

Якісно новий етап розвитку адміністративно-правової доктрини, як 

теоретичного підгрунття  правотворчості в публічно-правовій сфері, зумовлює 

потребу створення сучасної теорії адміністративного права, вагомим 

складником якої є теорія функцій адміністративно-правового регулювання 

АПК. Отже, просування у напрямі науково-методологічного забезпечення 

пізнання такої фундаментальної проблеми, як функції адміністративно-

правового регулювання в аграрній галузі, має принципове значення, оскільки 

від цього залежить не лише вдосконалення понятійно-термінологічного апарату  

особливого адміністративного права, а й якість подальших прикладних 

адміністративно-правових досліджень, спрямованих у тому числі й на 

вдосконалення змісту чинного адміністративного законодавства в аграрному 

секторі. 

Сучасне принципове переосмислення галузевих функцій вимагає 

формулювання нового дослідження  і функцій адміністративного права крізь 

призму галузевого (міжгалузевого) предмета як базової категорії. У згадуваній 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 

України на 2016-2020 роки визначені пріоритетні напрями розвитку правової 

науки на вказаний період, серед яких:  

- правові механізми забезпечення й захисту прав та свобод людини;  

- проблеми формування національної правової системи України та її 

адаптація до європейського права;  

- правове забезпечення державного будівництва й розвитку політичної 

системи; 

- правові засади територіальної організації влади й органів місцевого 

самоврядування в державі й напрями їх удосконалення;  
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- поглиблення приватноправових засад функціонування громадянського 

суспільства в умовах євроінтеграції;  

- правове регулювання інноваційного розвитку держави;  

- правове забезпечення інформаційної сфери України;  

- правове забезпечення формування й реалізації екологічної політики, 

земельної й аграрної реформ у країні;  

- регулювання правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності 

тощо [402].  

Своє чільне місце в новій теорії адміністративного права, 

сформульованій на підставі основних сучасних положень, мають посісти 

положення нової моделі теорії функцій адміністративно-правового 

регулювання, сформульованої з урахуванням нового функціонального 

розуміння предмета адміністративного права. 

Сучасна теорія функцій адміністративного права має бути однією з 

ключових доктринальних підвалин правотворчості в публічно-адміністративній 

сфері. При цьому варто зауважити, що функції адміністративно-правового 

регулювання АПК не існують ізольовано, а реалізуються в системі, якій 

притаманні динамічність і прозорість. Зважаючи на зазначене, пропонуємо: (а) 

подальший розвиток теорії функцій в аграрній галузі як комплексного 

дослідження природи, сутності й ресурсу кожної з них, виокремленої з 

урахуванням нового розуміння предмета адміністративного права як 

особливого правового інтегративного явища, якому притаманна власна 

специфіка, унікальні властивості, характерні ознаки, механізм й форми 

реалізації; (б) окреслення закономірностей співвідношення функцій галузі з 

іншими правовими категоріями (цілями, завданнями, принципами, методами 

адміністративно-правового регулювання різних сфер суспільного життя); (в) 

приділення певної уваги порівняльно-правовим дослідженням функцій 

адміністративно-правового регулювання аграрних відносин; (г) обґрунтування 

рекомендацій для правотворчості подальших досліджень функцій 

адміністративно-правового регулювання аграрного сектору права як 
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системного багаторівневого явища (категорії), елементам якого притаманні 

взаємозв’язки і взаємовплив галузевого й міжгалузевого рівня. 

Одним з пріоритетних напрямків досліджень учених Національної 

академії правових наук України варто назвати поглиблене вивчення функцій 

адміністративно-правового регулювання в АПК, пошуки механізму оптимізації 

їх реалізації в умовах адаптації до європейських правових стандартів, 

визначення об’єктивних критеріїв підвищення їх ефективності й найбільш 

оптимальних форм їх запровадження.  Результатом цього можуть служити 

комплексні наукові дослідження, в тому числі дисертаційного характеру, 

різноманітні науково-прикладні джерела, законотворчі ініціативи тощо. 

Характер функцій адміністративно-правового регулювання в АПК в 

межах досліджуваного предмета полягає в реалізації сучасної компетентнісної 

орієнтації вищої юридичної освіти, спрямованої на результати навчання 

шляхом досягнення належних професійних компетентностей майбутніх 

правників. А це, як підкеслює В. В. Комаров, передбачає перш за все докорінну 

зміну методології опрацювання стандартів вищої юридичної освіти нового 

покоління як сукупності вимог до їх змісту, а також отримання результатів 

освітньої діяльності вищих начальних закладів, що мають розроблятися 

відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуватися для 

оцінювання і встановлення якості змісту й результатів освітньої діяльності 

вищих навчальних закладів [153, с. 103].  

Необхідність докорінного вдосконалення якості підготовки фахівців на 

підставі практичної спрямованості кваліфікаційних вимог з огляду на 

кон’юнктуру ринку праці і світовий досвід обумовила цілком логічний акцент у 

проекті представленої Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти, 

в якому зазначено, що метою юридичної освіти є насамперед формування 

«компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій права в 

аграрному секторі». Враховуючи це, вважаємо за доцільне запропонувати 

змінити структуру так званої знаннєвої компоненти Робочої програми з 

дисципліни. При цьому варто зауважити, що аналіз викладання дисциплін 



154 

 

адміністративно-правового циклу у ЗВО на початку XXI ст. підтверджує 

необхідність наявності цієї компоненти в межах курсу викладання таких 

дисциплін, як «публічне право», «публічне адміністрування», «публічне 

управління»). Ось чому постає завдання розробити програму викладання 

зазначених дисциплін у ЗВО сільськогосподарського профілю на базі функцій 

адміністративного права з огляду на їх взаємозв'язок з предметом 

адміністративного права, що дозволить максимально повно їх вивчити й 

освітити в контексті вимог досліджуваної сфери.  

Такий оновлений підхід до навчальної дисципліни «Адміністративне 

право» вимагає перегляду наповнення підручників і навчально-методичних 

видань із цієї дисципліни. Ознайомлення студентів зі змістом та особливостями 

функцій адміністративного права крізь призму галузевого аграрного предмета 

має обов'язково супроводжуватися практичними прикладами, адже, як слушно 

зауважує Р. С. Мельник, «без цього навчальна література з адміністративного 

права буде продовжувати нагадувати філософський трактат про управління з 

досить низьким рівнем коефіцієнту корисної дії» [206, с. 233]. А це, у свою 

чергу вимагає вдосконалення галузевої адміністративної термінології, що 

використовується в підручниках саме щодо функцій адміністративного права й 

адміністративного судочинства, а також їх урахування при формулюванні 

змісту тестових завдань для проведення вступних випробувань для здобувачів 

освітнього рівня «магістр» за спеціальністю «право». 

Наступним важливим аспектом досліджуваної категорії є нормативний 

складник існування функцій галузі адміністративно-правового регулювання в 

АПК. Зокрема, згадувана  функціональна концепція враховує той факт, що 

соціально-аграрний простір зазнає впливу адміністративного права шляхом  

реалізації відповідних функцій, векторами яких є сфера необхідного 

регулювання. Ось чому оптимізація чинного адміністративно-аграрного 

законодавства повинна відбуватися на підставі раціонального, оптимального й 

комплексного використання потенціалу всіх галузевих функцій у їх 

взаємозв'язку для обрання того варіанту юридичної регламентації, який  
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найбільш повною мірою відповідав би сільськогосподарським інтересам 

суспільства, держави і сприяв би розвитку публічного адміністрування в АПК. 

Треба мати на увазі, що саме науково обґрунтовані орієнтири в нормотворчій 

діяльності дозволять мінімізувати ризики недосконалості досліджуваних 

функцій правового регулювання в АПК. 

Регулятивна функція, як вже зазначалося,  завжди була й залишається 

сьогодні домінуючою системоутворюючою інтегративною галузевою функцією 

адміністративного права. Розроблена модель теорії функцій адміністративно-

правового регулювання в АПК свідчить, що виважене використання ресурсного 

потенціалу саме регулятивної функції цієї галузі забезпечить сучасну 

оптимізацію вітчизняного адміністративно-правового регулювання аграрного 

сектору відповідно до європейських правових стандартів. Наявні зразки 

проектної галузевої нормотворчості демонструють розмаїття можливих 

варіантів подальшої кодифікації адміністративного законодавства. У цьому 

контексті варто зазначити, що ще в 1998 р. Концепцією адміністративної 

реформи в Україні було проголошено подальшу систематизацію 

адміністративного законодавства насамперед шляхом його кодифікації. 

Оскільки здійснити кодифікацію норм адміністративного законодавства 

одночасно і в одному акті об’єктивно неможливо, у цьому правовому 

підкреслено доцільність поетапної кодифікації за окремими сферами й 

інститутами адміністративно-правового регулювання [309]. Це твердження і в 

умовах сьогодення не втрачає актуальності. 

З урахуванням специфіки адміністративної галузі та її законодавства, 

бажано прагнути до його систематизації останнього, в тому числі й  

кодифікації. Вбачаємо за доцільне запропонувати прийняття нового кодексу, в 

якому закріпити взаємозв’язок функцій адміністративного права та його 

предмета – Адміністративно-процедурного кодексу України як принципово 

нового кодифікованого акта, сформованого на засадах законності, верховенства 

права, справедливості, гуманізму, невідворотності відповідальності й так званої 

економії превентивних заходів, зорієнтованого як на фізичних, так і на 
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юридичних осіб. Це дозволить забезпечити впорядкування, узгодженість, 

оптимальну гармонійність та ефективність публічно-сервісних відносин, їх 

відповідність основоположним європейським принципам реалізації 

адміністративних процедур в усіх сферах суспільного життя, включаючи й 

аграрну. 

Окрім цього, зважаючи на сучасні тенденції до поглиблення 

спеціалізованих наукових досліджень щодо кодифікації адміністративного 

законодавства, вчені-адміністративісти обґрунтовують пропозицію прийняття  

низки, так би мовити перспективних кодексів: Банківського кодексу України, 

Будівельного кодексу України, Дорожнього кодексу України, Залізничного 

кодексу України, Кодексу України про адміністративні проступки, 

Інформаційного кодексу України, Міграційного кодексу України, Медичного 

кодексу України, Муніципального кодексу України, Освітнього кодексу 

України, Службового кодексу України, Соціального кодексу України, 

Спортивного кодексу України, Транспортного кодексу України, Аграрного 

кодексу України. Кожен з названих кодифікованих актів повністю, або у певній 

частині повинен, містити адміністративно-правові норми, що стосуються 

конкретної галузі. Ідеї щодо, так званих кодексів майбутнього можна знайти в 

дослідженнях таких учених, як Т. Аніщенко, Ш. Гаджиєва, Н. Галіцина, Н. Л. 

Губернська, Є. Карманов, В. Развадовський, О. Селезньова, О. Стукаленко, Р. 

С. Мельник, О. Моргунов та ін.) [83, с. 211-213] Варто підтримати зазначені 

пропозиції внаслідок об’єктивної неможливості прийняття єдиного 

Адміністративного кодексу. При цьому у процесі подальшої підготовки і 

прийняття перелічених кодексів обов'язково треба враховувати взаємозв'язок 

предмета адміністративного права і його функцій. 

Підбиваючи загальний підсумок наведеним міркуванням, підкреслимо, 

що прийняття перш за все 2-х базових кодексів - Кодексу України про 

адміністративні проступки й Адміністративно-процедурного кодексу України 

(а в майбутньому, можливо і всіх раніше названих та ін.), а також обов'язкове 

прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти», нового Закону 
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України «Про службу в органах місцевого самоврядування» при оптимальному 

використанні потенціалу функцій адміністративного права дозволить 

мінімізувати недосконалість адміністративно-правового регулювання в різних 

сферах суспільного життя з урахування галузевих і територіальних аспектів. 

Варто уточнити, що в даному випадку пропонуємо лише варіант моделі 

структури Функціональної концепції адміністративного права й залишаємо для 

обговорення її зміст. Реалізація цієї Концепції в доктринальному освітянському 

й нормативному аспектах дозволить сформувати підґрунтя для ефективного 

використання потенціалу функцій сучасного вітчизняного адміністративного 

права відповідно до стандартів громадянського, правового, демократичного 

суспільства, а значить, і відкоригувати стан сучасного адміністративного 

законодавства й мінімізувати суперечності, що знижують його ефективність. 

 

2.4. Адміністративно-правові запобіжники протидії рейдерству в 

агропромисловому комплексі 

 

Сьогодні в Україні існує певна система органів з протидії рейдерству, а 

саме: громадська організація «Антирейдерський Союз підприємців України», 

Український Національний комітет міжнародної торгової палати, Міжвідомча 

комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню 

підприємств при КМУ, Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, а 

також робочі групи з питань протидії протиправному поглинанню й 

захопленню підприємств при обласних державних адміністраціях. Ефективна 

протидія рейдерству в країні вимагає узгодження спільних зусиль усіх 

суб’єктів такої протидії,  спрямованих, серед іншого на вироблення 

конструктивної державної політики боротьби з останнім і на пошук дієвих 

інструментів і механізмів протидії цьому суспільно небезпечному явищу. 

Одним з напрямків удосконалення діяльності суб’єктів протидії рейдерству в 

Україні й виведення її на якісно новий рівень є налагодження ефективної 

взаємодії між органами публічної влади. Так, згідно із Законом «Про внесення 
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змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» за № 

159-IX від 03.10.2019 р. [278] скасовується діяльність акредитованих 

держреєстраторів. Як говориться в супровідній записці, це пов'язано з тим, що 

значна їх чисельність брала активну участь у сумнівних або й відверто 

злочинних реєстраційних діях. Крім того, цим Законом вводиться обов'язкове 

нотаріальне посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав, а 

нотаріальна дія й державна реєстрація прав будуть здійснюватись одночасно. 

Зокрема, Закон вносить також зміни до ст. 16611 КУпАП. Сума штрафу 

посадовій особі за недотримання термінів реєстрації підприємства або 

організації виросте з 200-400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(нмдг) до 400-600 нмдг. За повторне таке порушення законодавства протягом 

року передбачено штраф від 500 до 1000 нмдг (раніше було від 300 до 500 

нмдг). 

Відповідно до чинного законодавства місцева рада є одним з 

найголовніших суб’єктів протидії рейдерству, діяльність яких, повторимось, 

серед іншого спрямована на опрацювання й реалізацію конструктивної 

регіональної політики й пошуки дієвих інструментів і механізмів для боротьби 

із цим негативним явищем в усіх сферах суспільного життя. 

Завдання місцевих рад України щодо протидії рейдерству в АПК 

охоплюють: 

- введення своєчасних перетворень і реформувань в АПК, запровадження  

протидії рейдерству; 

-  проведення аграрної й земельної реформи; 

- розроблення й виконання регіональних цільових програм щодо 

стабілізації й розвитку агропромислового виробництва; 

- забезпечення продовольчої безпеки представниками всіх форм 

власності; 

- здійснення управління об’єктами аграрного сектору; 

- організація й забезпечення діяльності щодо захисту вітчизняних 

товаровиробників у сфері аграрно-промислового виробництва; 



159 

 

- спрямування й координація діяльності місцевих органів виконавчої 

влади, правоохоронної системи у справі протидії земельному рейдерству, 

здійснення контролю за їх діяльністю. 

У Законі України «Про місцеве самоврядування» безпосередньо не 

передбачено таке завдання, як протидія рейдерству або боротьба з незаконним 

захопленням підприємств. Але в результаті аналізу наведених вище завдань 

органів місцевого самоврядування можна дійти висновку, що вони  

розробляють відповідні заходи, спрямовані: 

- на вдосконалення ринкових інструментів перерозподілу власності, 

землі, сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, формування 

чіткої і прозорої системи реєстрації прав власності, розроблення регуляторної 

ринкової оцінки ліквідних сільськогосподарських підприємств, недопущення 

неправомірного захоплення активів за допомогою замовного фінансового 

моніторингу й відповідного аудиту; 

- на вироблення ефективних механізмів забезпечення захисту права 

власності суб’єктів  агропромислової підприємницької діяльності; 

- на виявлення причин та умов, що сприяють незаконному захопленню 

сільськогосподарських підприємств різних форм власності, та на їх усунення; 

- на розроблення й реалізацію політико-правових та економічних заходів, 

метою яких є протидія силовим захопленням сільськогосподарських 

підприємств і незаконній зміні їх керівництва; 

- на розроблення дієвих механізмів протидії поглинанням 

сільськогосподарського майна, земельних ділянок і прав на власність, що 

здійснюється через недосконалість правової бази з корупційним використанням 

адміністративних силових і кримінальних ресурсів. 

Таким чином, активна протидія рейдерству, як негативному й 

небезпечному для українського села явищу є одним з головних завдань 

діяльності органів місцевого самоврядування. Пропонуємо на законодавчому 

рівні закріпити такі завдання місцевого самоврядування, як вироблення й 

реалізація конструктивної регіональної політики щодо протидії рейдерству, 
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вироблення і впровадження ефективних механізмів забезпечення захисту й 

безпеки вітчизняних виробників сільгосппродукції. Законодавче закріплення 

викладених завдань  - це один із дієвих кроків у напрямку вдосконалення 

законодавства України у сфері захисту прав власності й урегулювання 

діяльності відповідних суб’єктів на ринку землі й сільськогосподарської 

продукції. 

На підставі аналізу діяльності органу місцевого самоврядування як 

головного в системі регіональної влади можна стверджувати, що його 

повноваження у сфері фінансування, кредитування, страхування безпосередньо 

стосуються здійснення антирейдерських законів у сфері протидії рейдерству, 

забезпечення захисту й безпеки суб’єктів аграрної діяльності, захисту їх прав 

власності й урегулювання їх присутності на сільськогосподарському ринку 

корпоративного контролю. Отже, повноваження органів місцевого 

самоврядування в розглядуваній сфері об’єднують: 

- проведення регіональної аграрної політики, здійснення прогнозування й 

самоврядного регулювання агропромислового виробництва; 

- розроблення й виконання регіональних програм економічного 

пріоритету сільського господарства перед іншими галузями економіки; 

- визначення доцільності опрацювання регіональних соціальних програм 

села з урахуванням місцевих пріоритетів; 

- управління об’єктами аграрного сектору, в тому числі корпоративними 

правами, делегування у встановленому законом порядку окремих повноважень 

з управління зазначеними об’єктами іншим органам виконавчої влади, 

місцевими державними адміністраціями й відповідними суб’єктами 

сільськогосподарського виробництва; 

- підготовка й виконання регіональних програм земельної приватизації, 

подання Верховній Раді України пропозицій щодо встановлення переліку 

об’єктів права територіальних громад власності, що не підлягають 

приватизації; 
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- сприяння розвитку сількогосподарського підприємництва на засадах 

рівності перед законом усіх форм власності, здійснення заходів з  

демонополізації й антимонопольного регулювання аграрного сектору, розвитку 

конкуренції й ринкової інфраструктури аграрних регіонів; 

- забезпечення регуляторної політики у сфері сільськогосподарської 

діяльності; 

- вжиття заходів, пов’язаних з розвитком наукової діяльності у сфері 

аграрно-промислового виробництва; 

- прийняття рішень щодо порядку здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності регіональними сільгоспвиробниками. 

Органи місцевого самоврядування на виконання норм Конституції, 

законів та указів Президента України в межах своєї компетенції видає акти, які 

є обов’язковими для виконання на території регіону, тобто реалізовує 

нормотворчу функцію. З метою отримання більш повного уявлення про 

діяльність цих органів щодо протидії рейдерству в аграрному секторі нами 

проаналізовано низку окремих актів відповідних інституцій в розглядуваній 

царині. У результаті досконалого вивчення змісту відповідних нормативно-

правових актів Харківської міської ради можемо зауважити, що вони були 

прийняті не безпосередньо з метою забезпечення ефективної протидії 

рейдерству на регіональному рівні, але більшість норм, що в них містяться, 

стосуються саме сфери протидії протиправному поглинанню й захопленню 

підприємств малого й середнього бізнесу. Цими актами передбачено вжиття 

комплексу заходів, спрямованих на недопущення порушення встановленого 

законодавством корпоративного правопорядку, а саме: 

- підготовлено план заходів щодо протидії протиправному поглинанню й 

захопленню сільськогосподарських підприємств; 

- доручено органам регістрації створити й систематично уточнювати базу 

даних щодо виконання умов договорів купівлі-продажу майна 

сільськогосподарських підприємств, приватизація яких здійснюється у 

відповідно до чинного законодавства; 
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- обґрунтовано доцільність проведення щоквартальної перевірки 

виконання сільськогосподарськими підприємствами умов договорів купівлі-

продажу стосовно виконання програм технічного переозброєння аграрного 

виробництва, впровадження інноваційних технологій, дотримання вимог 

антимонопольного законодавства, розміру й термінів внесення інвестицій; 

- установлено порядок приватизації окремих об’єктів 

сільськогосподарської власності й закріплення в реєстрі власності пакетів акцій 

відкритих акціонерних товариств; 

- частково сформовано й реалізовано регіональну політику щодо протидії 

протиправному поглинанню й захопленню сільськогосподарських підприємств 

і порушенням земельного законодавства а також щодо підвищення 

ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у 

відповідній царині; 

- розроблено комплекс заходів щодо протидії протиправному 

поглинанню й захопленню сільськогосподарських підприємств і порушенням 

земельного законодавства а також щодо забезпечення удосконалення 

механізму регулювання в АПК; 

- наведено перелік цілісних майнових комплексів сільськогосподарських 

підприємств, що передаються до сфери управління органів місцевого 

самоврядування; 

- визначено перелік суб’єктних сільськогосподарських повноважень з 

управління корпоративними правами територіальних громад, щодо реалізації 

яких вони передаються виконавчим комітетам відповідних місцевих рад; 

- з метою забезпечення координації дій регіональних органів з питань 

посилення протидії протиправному поглинанню й захопленню 

сільськогосподарських підприємств і порушенням земельного законодавства 

створено Міжвідомчу комісію з питань протидії протиправному поглинанню й 

захопленню підприємств відповідного профілю; 

- на законодавчому рівні врегульовано процедури подачі і прийняття 

звернень заявників стосовно протиправного поглинання або захоплення 
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власності засновників та учасників сільськогосподарських товариств і 

власників підприємств, що направляються до Міжвідомчої комісії з питань 

протидії протиправним поглинанням і захопленням аграрно-промислових 

підприємств; 

- аргументовано необхідність розроблення й затвердження комплексу 

заходів, спрямованих на підвищення якості діяльності юридичних служб 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; 

- установлено порядок проведення аукціону сільськогосподарськими 

підприємствами, установами й організаціями із залученням інвесторів; 

- опрацьовано єдиний механізм залучення інвесторів 

сільськогосподарськими підприємствами, установами й організаціями для 

реалізації інвестиційних проектів, спрямований на забезпечення 

конкурентності, відкритості, справедливості й неупередженості в підготовці і 

проведенні аукціону з відбору суб’єктів аграрного господарювання для набуття 

права на укладення з підприємствами інвестиційного договору про залучення й 

реалізацію інвестицій; 

- затверджено перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження сільськогосподарської діяльності у сфері надання послуг, 

пов’язаних з охороною корпоративної та іншої власності, а також громадян, і 

встановлюється періодичність здійснення заходів державного нагляду й 

контролю за дотриманням правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення [63, с. 128-130]. 

Необхідно наголосити, що органами місцевого самоврядування, як 

провідними суб’єктами протидії рейдерству в АПК на регіональному рівні 

розроблено низку заходів, спрямованих на вдосконалення застосування 

корпоративного законодавства з метою запобігання й ліквідації виникаючих 

конфліктів, порушень прав і законних інтересів інших учасників 

сільськогосподарської підприємницької діяльності, запобігання  

корпоративним захопленням з використанням виникаючих спорів. Органам 

місцевого самоврядування слід звернути особливу увагу на таку форму 
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захоплення сільськогосподарського підприємства, як проведення позачергових 

зборів акціонерів, що ініціюється міноритарними акціонерами. Для вирішення 

зазначеної проблеми було б доцільно передбачити на законодавчому рівні 

існування інституту попереднього судового контролю за проведенням таких 

позачергових зборів. Також вважаємо, що треба розробити і втілити в життя 

ефективні механізми виявлення інформації про конфлікт інтересів в аграрній 

сфері, що вже виник між суб’єктами підприємницької діяльності, й механізми, 

спрямовані на утримання від реалізації інтересів, що суперечать інтересам 

відповідних суб’єктів корпоративних аграрних правовідносин. 

Вважаємо за доцільне звернути увагу на організаційну форму роботи 

виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування. Виконавчий комітет 

місцевої ради - це колегіальний робочий орган, який створюється із числа 

депутатів, посадових осіб місцевих органів виконавчої влади для забезпечення: 

(а) ефективної реалізації самоврядних повноважень, (б) координації дій органів 

виконавчої влади, (в) попереднього розгляду проектів нормативно-правових 

актів і концепцій з реалізації регіональної політики, інших документів, що 

подаються на розгляд відповідної ради. Виконавчі комітети органів 

самоврядування можуть підвищити ефективність своєї діяльності, координацію 

роботи органів виконавчої влади з формування й реалізації регіональної 

антирейдерської  політики в АПК. 

Згідно з чинним законодавством основними завданнями виконавчих 

комітетів у сфері протидії протиправному поглинанню й захопленню 

підприємств є: 

- забезпечення координації дій державних органів публічної влади з 

питань посилення протидії протиправному поглинанню й захопленню 

сільськогосподарських підприємств і порушенням земельного законодавства; 

- підготовка пропозицій щодо формування й реалізації регіональної 

політики у сфері протидії протиправному поглинанню й захопленню 

сільськогосподарських підприємств і порушенням земельного законодавства, в 
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тому числі щодо підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої 

влади в антирейдерській діяльності; 

- розроблення комплексу заходів із протидії протиправному поглинанню 

й захопленню сільськогосподарських підприємств і порушенням земельного 

законодавства, вдосконалення механізму регулювання у сфері протидії 

рейдерству [278]. 

З метою вирішення існуючих проблем у досліджуваній царині виконавчі 

комітеті уповноважені: 

- провадити моніторинг стану виконання органами публічної влади 

заходів щодо протидії протиправному поглинанню й захопленню 

сільськогосподарських підприємств і порушенням земельного законодавства; 

- вивчати результати діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій з питань аграрної політики, що належать до їх компетенції;  

- забезпечувати оперативний обмін відповідною інформацією 

сільськогосподарського призначення між органами публічної влади; 

- організовувати роботу зі збирання й моніторингу інформації про факти 

поглинання й захоплення сільськогосподарських підприємств і порушення 

законодавства з питань земельної власності; 

- здійснювати аналіз звернень громадян та інших документів стосовно 

наявності ознак протиправного поглинання чи захоплення 

сільськогосподарських підприємств або порушень земельного й аграрного 

законодавства; 

- брати участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань, 

що належать до компетенції виконавчого комітету у сфері протидії рейдерству 

в АПК; 

- подавати відповідним радам і Верховній Раді України розроблені за 

результатами своєї діяльності рекомендації і пропозиції із протидії рейдерству 

в АПК; 
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- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, представників 

органів публічної влади з питань, що належать до їх компетенції у сфері 

захисту корпоративних аграрних відносин; 

- інформувати громадськість про факти протиправного поглинання та 

захоплення підприємств і порушень земельного й аграрного 

законодавства [278]. 

Варто додати, що виконавчі комітети уповноважені також забезпечувати 

конструктивну взаємодію відповідних органів публічної влади України, 

зокрема, правоохоронних органів та органів державної і приватної виконавчої 

служби, у сфері протидії рейдерству, розробляти пропозиції з удосконалення 

законодавства, що регулює аграрні правовідносини й усуває конфлікти 

інтересів. 

Здійснивши грунтовний аналіз основних завдань і повноважень 

виконавчих комітетів місцевих рад з питань протидії протиправному 

поглинанню й захопленню підприємств, доходимо висновку, що вказані органи 

на своїх засіданнях уповноважені розглядати конфлікти навколо 

сільськогосподарських підприємств, які мають регіональне значення для 

місцевої економіки та її інвестиційного клімату або ж таких, конфлікти навколо 

яких набули значного суспільного резонансу. 

Одним із суттєвих недоліків діяльності виконавчих комітетів місцевих 

рад з питань протидії протиправному поглинанню й захопленню 

сільськогосподарських підприємств вважаємо той факт, що вони не наділені 

імперативними функціями, їх рішення мають переважно дорадчий характер, а 

за браком відсутності жорсткої вертикалі влади в Україні деякі державні органи 

не зважають на їх рішення. До того ж підкреслимо, що виконавчий комітет 

місцевої ради, як міжвідомчий орган, фактично не має жодних повноважень 

щодо втручання в судовий процес чи в порядок досудового врегулювання, що 

мають місце в договірних відносинах в АПК. 
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Так, виконавчі комітети місцевих рад, як  самоврядна регіональна 

структура, мають право вивчати інформацію про ситуацію стосовно 

конкретного сільськогосподарського підприємства, робити висновки на 

підставі звернення й наданих документів, виносити це питання на розгляд 

відповідної ради, видавати доручення і здійснювати контроль за їх виконанням. 

Але ж найчастіше виконавчі комітети отримують так звані нібито відписки про 

ретельне опрацювання доручення і невиявлення жодних ознак порушень 

законодавства й підстав для реагування. Необхідно акцентувати увагу на 

наступному: якщо посадова особа, яка отримала доручення від виконавчого 

комітету місцевої ради, підійде до його виконання серйозно і прискіпливо 

вивчить ситуацію, схема протидії рейдерству буде ефективною. Отже, на 

даному етапі боротьби з рейдерством в АПК ефективна діяльність виконавчих 

комітетів місцевих рад є важливою й необхідною, але належно й відповідально 

мають працювати також усі інші державні і громадські структури. 

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне наголосити на важливості і 

значущості подальшого вдосконалення роботи цих уже доволі успішно 

функціонуючих органів, оскільки можна навести не один приклад того, коли 

завдяки своєчасним діям виконавчих комітетів місцевих рад з питань протидії 

протиправному поглинанню й захопленню сільськогосподарських підприємств 

удавалося захистити відомі в країні і значущі регіональні підприємства. 

Активізація діяльності виконавчих комітетів місцевих рад з питань 

протидії протиправному поглинанню й захопленню сільськогосподарських 

підприємств є тільки першим кроком у напрямку вдосконалення ринкових 

інструментів перерозподілу власності і зниження кількості корпоративних 

конфліктів  в умовах реформування місцевого самоврядування на засадах 

децентралізації. Наступними кроками повинні стати: (а) удосконалення 

нормативно-правової бази з питань сприяння розвитку підприємництва, (б) 

забезпечення узгодженості заходів щодо демонополізації й монопольного 

регулювання АПК, (в) розвиток конкуренції й ринкової інфраструктури 

шляхом внесення змін до чинних нормативно-правових актів і прийняття 
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нових; (г) оптимізація структури суб’єктів протидії рейдерству, в тому числі 

створення в разі потреби нових підрозділів; (д) створення інформаційно-

аналітичної бази профілактичної діяльності; (е) розроблення нових  форм і 

методів недопущення незаконних захоплень сільськогосподарських 

підприємств і впровадження їх у практику; (є) ефективне здійснення захисту 

прав власності.   

Перспективним напрямком удосконалення діяльності місцевих рад у 

сфері протидії рейдерству в АПК є належне правове регулювання облікової 

системи ринку цінних паперів - реєстраторів і депозитаріїв. Потреба в цьому 

зумовлена тим, що недосконалість облікової системи вкрай негативно 

відбивається на гарантіях прав власників на акції і як наслідок, на загальній 

ефективності корпоративного законодавства й на ефективності протидії 

рейдерству на загальнодержавному рівні. 

З метою вдосконалення правового регулювання облікової системи  

аграрного ринку цінних паперів на законодавчому рівні доцільно: (а) визначити 

поняття і правовий статус реєстру власників іменних цінних паперів 

сільськогосподарського акціонерного товариства; (б) опрацювати правові 

норми, спрямовані на запобігання спорам щодо утримання або витребування 

реєстру (як майнового об’єкта сільськогосподарського виробництва) без зміни 

цільового призначення таких земельних ділянок; (в) усунути можливості 

фіктивної втрати реєстру і протиправного його поновлення в Державному 

земельному кадастрі; (г) розробити судову процедуру, яка  сприяла б 

поновленню прав на цінні папери сільськогосподарського акціонерного 

товариства у випадках, коли втрата реєстру відбулася за об’єктивних причин; 

(д) установити й закріпити способи захисту прав власників цінних паперів 

сільськогосподарського акціонерного товариства; (е) визначити особливості 

правого статусу добросовісного власника цінних паперів 

сільськогосподарського акціонерного товариства; (є) вказати на можливість, 

порядок та умови витребування цінних паперів за умов їх списання проти волі 

власника сільськогосподарського акціонерного товариства; (ж) визначити 
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характер та обсяг відповідальності реєстратора за порушення правил ведення 

Державного земельного кадастру, в тому числі за несанкціоноване списання 

цінних паперів з рахунку сільськогосподарського акціонерного товариства та 

ін. 

Одним із пріоритетних напрямків удосконалення діяльності виконавчих 

комітетів місцевих рад у сфері протидії рейдерству в АПК можна назвати 

налагодження конструктивної взаємодії цих органів з іншими суб’єктами 

протидії цьому незаконному явищу. На нашу думку, пріоритетні напрямки 

такої взаємодії мають реалізовуватися у формах: 

- забезпечення постійного моніторингу впливу процесів, що відбуваються 

в суспільстві, на стан сфери забезпечення продовольчої безпеки (в тому числі 

сфери протидії рейдерству) і вжиття заходів щодо запобігання й нейтралізації 

негативних тенденцій у цій царині (наприклад, таких, як незаконне захоплення 

земельних ділянок, сільськогосподарських підприємств, які входять до складу 

агропромислових обєднань, комбінатів, агрофірм та інших формувань); 

- опрацювання додаткових заходів з організації наукових досліджень у 

сфері теорії і практики боротьби із сучасними викликами й загрозами 

належному забезпеченню аграрної безпеки регіонів України, з порушеннями 

права власності, незаконним проведенням приватизації сільськогосподарських 

підприємств, зростанням корпоративних конфліктів, пов’язаних з 

недосконалістю чинного законодавства, процесами привласнення об’єктів 

чужої інфраструктури; 

- посилення відповідальності суб’єктів протидії рейдерству в АПК; 

- установлення порядку інформування населення про факти порушення 

прав власності на земельні ділянки і про заходи реагування на такі дії; 

- створення спеціальних реєстрів, які містили б інформацію про осіб, які 

займаються чи можуть бути причетні до розв’язання чи ведення рейдерських 

атак в АПК та ін. 

Урахування пропозицій з удосконалення діяльності органів місцевого 

самоврядування як провідних суб’єктів протидії рейдерству в АПК, сприятиме 
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виведенню діяльності зазначених органів на якісно новий рівень, надасть 

можливості Україні протистояти як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам 

(ризикам) аграрній безпеці, дозволить виробити дієві правові засоби й 

організаційні заходи захисту від незаконних захоплень сільськогосподарських 

підприємств і значно підвищить імідж держави а також її окремих регіонів на 

світовій арені. 

Ефективна протидія рейдерству в регіонах вимагає узгоджених спільних 

дій усіх суб’єктів такої протидії в АПК, зусилля яких серед іншого спрямовані 

на вироблення конструктивної політики боротьби з рейдерством і на пошуки 

дієвих інструментів і механізмів цьому ганебному явищу. Одним з напрямків 

удосконалення діяльності з протидії рейдерству в Україні й виведення її на 

якісно новий рівень є налагодження ефективної взаємодії між усіма суб’єктами 

в розглядуваній сфері в аспекті регіональної проблематики. 

Така взаємодія названих органів означає налагодження конструктивного 

діалогу органів публічного управління України у справі розроблення основних 

засад державної регіональної політики в аграрній сфері (в тому числі й у сфері 

протидії рейдерству) і спільної реалізації узгодженої й обґрунтованої 

антирейдерської державної політики з протидії земельним та іншим 

конфліктам. Під розробленням основних засад державної політики в аграрній 

сфері й у сфері протидії рейдерству слід розуміти формулювання узгоджених 

цілей і завдань діяльності відповідних органів публічної влади України щодо 

запобігання рейдерству й удосконалення правил користування землями  

сільськогосподарського призначення. 

Діяльність органів місцевого самоврядування у процесі реалізації 

конкретної мети - протидії аграрному рейдерству - спрямована на виконання 

стратегічних цілей, що полягають у формуванні й підтриманні належного рівня 

антирейдерського правопорядку. Досягнення цієї мети будь-яким органом 

місцевого самоврядування у сфері протидії рейдерству безумовно вимагає 

об’єднання повноважень зазначеного органу та інших органів публічної влади, 

що функціонують у царині аграрних відносин. 
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Основними принципами взаємодії органів місцевого самоврядування у 

сфері протидії рейдерству в АПК щодо інвентарізації земель 

сільськогосподарського призначення є: (а) суворе дотримання законності; (б) 

оперативність розгляду і прийняття рішень з питань щодо складання технічної 

документації з бонітування грунтів, що потребують спільного вирішення й 

забезпечення їх виконання в межах визначеної компетенції; (в) комплексне 

використання в разі необхідності сил і засобів, які є в розпорядженні 

взаємодіючих сторін для забезпечення ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, особистого селянського або 

фермерського господарства. 

Окремі моменти такої взаємодії закріплені у відповідних нормативно-

правових актах органів державної влади України, положення яких ґрунтуються 

на Конституцїї України. До їх числа в першу чергу належать спільна Інструкція 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного 

комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного 

комітету України, Міністерства оборони України, Міністерства юстиції 

України «Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів у 

боротьбі із злочинністю» [125] а також Указ Президента України «Про заходи 

щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади та правоохоронних органів» [312].  

Згідно з Постановою КМУ від 20 серпня 2014 р. № 459 «Про 

затвердження Положення про Міністерство економічного розвитку, торгівлі та 

сільського господарства України» [302] на цей орган у справі протидії 

рейдерству покладається завдання з підготовки: на Фонд державного майна, 

Антимонопольний комітет, інші центральні й місцеві органи виконавчої влади, 

а також Національний банк прогнозів економічного і соціального розвитку 

України на середньо- та короткостроковий періоди покладається завдання з 

підготовки проекту Державної програми економічного й соціального розвитку 

України на короткостроковий період. 
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У прогнозах економічного й соціального розвитку України серед іншого 

має міститися інформація про можливі загрози аграрній  безпеці держави, в 

тому числі зростання корпоративних конфліктів, пов'язаних із недосконалістю 

ринкових інструментів перерозподілу власності, з браком регуляторної 

ринкової оцінки ліквідних активів сільськогосподарських підприємств, з 

нечіткою й непрозорою системою реєстрації прав власності, з низькою 

інформаційною транспорентністю українських реєстрів. Також на Міністерство 

економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України 

покладається обов’язок участі спільно з іншими уповноваженими органами 

державної влади у формуванні державної політики щодо структурної 

перебудови аграрного сектору економіки країни (в тому числі у справі протидії 

рейдерству), розроблення дієвих механізмів її реалізації і пропозицій стосовно 

формування державної політики у сфері реалізації прав власності на об’єкти 

аграрно-промислової інфраструктури. 

Своєчасне виявлення фактів приховування банкрутства, фіктивного 

банкрутства чи доведення до банкрутства, виявлення формування 

незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів 

щодо запобігання банкрутству сільськогосподарських підприємств - це 

ефективні шляхи протидії рейдерству. Отже, одним з пріоритетних напрямків 

взаємодії органів місцевого самоврядування з іншими органами державної 

влади щодо протидії рейдерству (зокрема, з органами Міністерства 

економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, органами 

податкової служби, органами Державної аудиторської служби) можна також 

назвати діяльність з виявлення фактів прихованого, фіктивного банкрутства 

або доведення до банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності особистого 

селянського й фермерського господарства. 

Зміст такої взаємодії вищенаведених органів у сфері протидії рейдерству 

полягає: (а) у створенні організаційних та економічних умов для здійснення 

процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом; (б) у веденні єдиної бази даних про підприємства, щодо яких 
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порушено провадження у справі про банкрутство; (в) визначення форми 

подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна земельного масиву, 

керуючими санацією, ліквідаторами) інформації, необхідної для ведення 

зазначеної бази реєстраційних даних. 

Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що основною метою 

взаємодії органів місцевого самоврядування з наведеними та іншими органами 

державної влади у сфері протидії рейдерству є розроблення механізму 

забезпечення аграрної безпеки регіону, проведення належної регуляторної 

політики,  у сферах підготовки, реєстрації й виконання державних і 

регіональних програм з питань розвитку сільськогосподарського 

підприємництва, участь у формуванні й реалізації принципів управління 

аграрними правами, здійснення контролю й нагляду за додержанням інтересів 

територіальних громад в управлінні її самоврядними правами і вжиття заходів 

зі створення позитивного інвестиційного іміджу України в аграрному секторі 

економіки. 

Наступною формою взаємодії органів місцевого самоврядування з 

іншими центральними й місцевими органами виконавчої влади у справі 

протидії рейдерству є звернення в установленому порядку до зазначених 

органів та їх посадових осіб з поданням про скасування або зупинення дії 

регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної 

політики в сільськогосподарській діяльності або які прийняті з порушенням 

установлених законом вимог, що може призвести до незаконного привласнення 

чужих об’єктів сільськогосподарського виробництва, тобто рейдерства. 

Під час виконання обов’язків щодо протидії рейдерству в АПК органи 

місцевого самоврядування у межах наданої їм компетенції мають право 

співпрацювати з усіма органами виконавчої влади [163]. Одним з пріоритетних 

напрямків такої співпраці є підготовка та подання органами місцевого 

самоврядування Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України 

щорічної інформації про результати здійснення державної регуляторної 

політики в сільськогосподарській діяльності в системі органів виконавчої 
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влади, а також спільне узагальнення практики застосування законодавства з 

питань державної аграрної політики і внесення пропозицій щодо його 

вдосконалення. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, 

Державної програми економічного й соціального розвитку України (особливо з 

питань вироблення дієвого механізму протидії протиправному поглинанню й 

захопленню сільськогосподарських підприємств), Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, тобто активно взаємодіє з Верховною Радою 

України та іншими центральними органами виконавчої влади з питань 

розвитку аграрного сектору економіки [302]. 

Органи місцевого самоврядування активно налагоджують взаємодію 

також із громадськістю з метою створення умов для ефективної участі 

громадян та їх об’єднань в управлінні територіальними аграрними справами, 

здійснення громадського контролю за діяльністю органів публічної влади, а 

також забезпечення відкритості і прозорості діяльності самоврядних органів і 

сприяння розвитку громадянського суспільства в рамках діяльності 

самоврядних організацій агропромислової компетенції. Ці органи 

співпрацюють з органами Фонду державного майна України, які в центрі й на 

місцях реалізують державну політику у сфері приватизації, оренди, 

використання й відчуження комунального та державного майна, управління 

об’єктами різних форм власності, в тому числі корпоративними правами 

держави щодо об’єктів державної власності, які належать до сфери його 

управління, а також щодо державного регулювання оцінювання майна, 

майнових прав і взагалі професійної оціночної діяльності [358]. З метою 

ефективного виконання покладених на органи місцевого самоврядування 

завдань з протидії рейдерству, ці органи уповноважені налагоджувати 

взаємодію з місцевими органами зазначеного Фонду  згідно з покладеними на 

нього функціями, а саме: 
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- щомісяця подають інформацію про виконання ними програми 

соціального й економічного розвитку села; 

- подають щокварталу аналітичну довідку про свою роботу й виконання 

державної програми приватизації земельних масивів, надання їх в оренду, під 

забудову тощо;  

- щороку звітують про свою діяльність і виконання  програми 

приватизації державного й комунального земельного масиву: 

- розробляють і вносять в установленому порядку Кабінету Міністрів 

України проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань 

агропромислового сектору; 

- подають Верховній Раді України пропозиції стосовно доцільності 

відчуження закріплених у державній власності пакетів акцій акціонерних 

сільськогосподарських товариств, утворених у процесі приватизації 

(корпоратизації) або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток, 

паїв) в інших власників та акцій додаткової емісії. 

Органи місцевого самоврядування тісно співпрацюють з органами 

Антимонопольного комітету України [272]. Метою такого співробітництва є 

забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій 

сільськогосподарській діяльності, а також створення таких умов, за яких стане 

можливим існування конкуренції, не буде впливу або примусу з боку одних 

суб’єктів господарювання на інших (у тому числі і шляхом проведення 

рейдерських атак). Для досягнення цієї мети органи місцевого самоврядування 

й антимонопольні органи налагоджують конструктивну взаємодію з іншими 

органами публічної влади, що функціонують у сфері протидії рейдерству в 

АПК, зокрема: 

- забезпечують проведення розгляду справ про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції (у тому числі в разі проведення 

рейдерських атак) із залученням до цього працівників органів внутрішніх 

справ, податкових та інших правоохоронних органів; 
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- здійснюють перевірки стосовно дотримання вимог антимонопольного 

законодавства залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх 

керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою; 

- надають обов’язкові для розгляду рекомендації органам державної 

влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-

господарського управління й контролю а також суб’єктам господарювання, 

об’єднанням щодо припинення дій або бездіяльності,  які містять ознаки 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції (в тому числі 

ознаки рейдерських атак), та усунення причин виникнення таких порушень та 

умов, що їм сприяють, та ін. 

Особливу увагу звертаємо на взаємодію органів місцевого 

самоврядування з органами юстиції й контролю як суб’єктами протидії 

рейдерству (з органами юстиції, фіскальної служби, державного аудиту тощо). 

Наприклад, уповноважені представники Міністерства юстиції України мають 

право брати участь у засіданнях рад відповідного рівня, їх виконавчих 

комітетів, інших органів місцевого самоврядування (прокурори областей, міст 

Києва й Севастополя, районні, міжрайонні, міські, транспортні та інші 

прирівняні до них прокурори, їх заступники й помічники) [303]. 

У чинному законодавстві чітко не визначено, з метою вирішення яких 

саме питань уповноважені представники органів юстиції мають право брати 

участь у засіданнях відповідних органів публічної влади. Вважаємо, що такі 

представники юстиції мають на це право з метою вирішення проблемних 

питань, що існують у сфері корпоративного контролю. Оскільки до числа  

проблемних питань входить і рейдерство, цілком імовірно, що уповноважені 

представники юстиції мають право брати участь у засіданнях відповідних 

органів публічної влади з метою вироблення низки заходів, спрямованих на 

протидію рейдерству. 

Наголосимо, що органи юстиції теж спрямовують свою діяльність у 

справі протидії рейдерству на налагодження конструктивного діалогу з 
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органами місцевого самоврядування. Такий діалог відбувається у виді 

систематичного звіту про результати діяльності органів юстиції щодо протидії 

рейдерству за попередній рік. про законність рішень органів місцевого 

самоврядування, про протидію злочинності й корупції. 

Після отримання й вивчення необхідної інформації від органів юстиції 

щодо особливостей функціонування органів правопорядку (у тому числі і 

сфери протидії рейдерству) органи місцевого самоврядування з метою 

ефективної протидії останньому розробляють відповідні нормативно-правові 

акти, в яких  закріплюють конкретні організаційно-правові заходи, спрямовані 

на своєчасне усунення загроз і ризиків, виникаючих у справі протидії 

рейдерству і загрожуючи її нормальному функціонуванню, розробляють чіткий 

механізм взаємодії органів юстиції з іншими контролюючими органами щодо 

забезпечення нормального функціонування сфери протидії рейдерству. 

Ще однією формою налагодження взаємодії органів місцевого 

самоврядування з  органами юстиції (в тому числі й у справі протидії 

рейдерству) є проведення засідання відповідних постійних комісій із 

запрошенням (у разі необхідності) представників Міністерства юстиції 

України, інших відомств, органів державного управління, нагляду й контролю, 

підприємств, установ, організацій та їх об’єднань.  Отже, участь у проведенні 

засідань таких комісій можуть брати ті органи державної влади України, які є 

суб’єктами протидії рейдерству. За чинним законодавством України постійні 

комісії місцевих рад є дорадчими органами, що вирішують найважливіші 

проблеми щодо дотримання законності і правопорядку, забезпечення 

належного функціонування правоохоронної сфери й усунення проблемних 

питань, виникаючих на цьому шляху, в тому числі і щодо рейдерства. На 

засіданнях цих комісій можуть розглядатися питання, повязані із поясненнями 

представниками органів державного влади одного рівня, що стосуються 

правопорушень (зокрема, встановлення правового режиму майна 

сільгоспвиробників). Результат таких засідань полягає в розв’язанні 
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корпоративних конфліктів, у реалізації  тих чи інших заходів щодо незаконного 

перерозподілу об’єктів власності тощо. 

Регіональні органи Державної фіскальної служби України [259] й 

Державної аудиторської служби України [256] - це ті контролюючі органи, які 

протидіють рейдерству. Ось чому налагодження співпраці з ними органів 

місцевого самоврядування в аналізованій царині є одним з першочергових їх 

завдань. Саме в результаті постійного проведення спільних заходів, у перебігу 

яких розгляється стан протидії злочинності (в тому числі  й незаконним 

захопленням підприємств), виробляються принципово нові шляхи усунення 

існуючих і потенційних небезпек у сфері антирейдерської діяльності, а також 

приймаються різноманітні управлінські рішення. 

Прикладами взаємодії органів місцевого самоврядування з 

вищевказаними органами контролю є: 

- проведення спільних виїздів з представниками компетентних 

контрольних органів, складання планів контрольно-наглядової діяльності у 

відповідних регіонах для опрацювання заходів боротьби з правопорушеннями, 

а також з окремими їх видами, в тому числі, з питань незаконного порушення 

прав власності; 

- організація діяльності спільних тимчасових контрольних комісій для 

розкриття й розслідування резонансних справ, зокрема, з питань незаконного 

порушення прав власності, незаконного застосування сили в разі 

насильницького захоплення об’єкта власності із застосуванням сили та зі 

значними порушеннями закону з метою отримання контролю над активами; 

- вивчення й заслуховування на оперативних нарадах інформації про стан 

перевірки у справах, що містять ознаки рейдерства та підвідомчі органам 

фіскальної служби та аудититорської служби. 

Належна реалізація зазначеного механізму взаємодії органів місцевого 

самоврядування з іншими органами публічної влади щодо забезпечення 

нормального функціонування сфери протидії рейдерству, на наше переконання, 

сприятиме суттєвому підвищенню рівня такої співпраці, що загалом позитивно 
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позначиться на стані законності і правопорядку в царині корпоративного 

контролю. 

У контексті викладеного констатуємо, що мають місце декілька точок 

зору стосовно співвідношення термінів «координація» і «взаємодія». 

Наприклад, Є.О. Душенко трактує координацію як функцію одного із суб‘єктів 

системи, а взаємодію – як принцип діяльності, засіб контактів із суб’єктами 

інших систем. До того ж координація, на відміну від взаємодії, містить у собі 

елемент підкорення волі координуючого органу системи, що спрямовує 

автономну діяльність на виконання загальних завдань, поставлених перед 

виконавцями [97, с. 139]. Серед науковців існує також думка, що координація – 

це один зі спеціальних методів адміністративного права, в основі якого лежить 

необхідність узгодження управлінських дій між кількома органами одного 

структурного рівня для досягнення загальної мети [380, с. 27]. 

Таким чином, органи місцевого самоврядування поруч із налагодженням 

взаємодії з іншими контролюючими органами, функціонуючими у сфері 

протидії рейдерству, зобов’язані також координувати діяльність по боротьбі з 

правопорушеннями (у тому числі з рейдерством) органів охорони 

правопорядку й контролю. З метою забезпечення такої координації 

уповноважені органи юстиції скликають координаційні наради, організують 

робочі групи, отримують статистичну та іншу необхідну інформацію, а також 

беруть участь в організації нарад Координаційного комітету по боротьбі з 

організованою злочинністю та корупцією при Президенті України. 

Важливо зробити акцент на необхідності вдосконалення існуючої 

взаємодії названих органів державної влади України у сфері протидії 

рейдерству й виведення її на якісно новий рівень, що дозволить вчасно 

запобігти проведенню рейдерських атак і мінімізувати їх наслідки. Зважаючи 

на важливість досягнення стратегічної мети розвитку України - інтеграції до 

Європейського Союзу, наголосимо, що суб’єктам протидії рейдерству  

обов’язково потрібно враховувати існуючі в цій діяльності європейські 
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принципи і стандарти, усвідомлювати корисність їх запровадження для 

забезпечення належного правопорядку в державі. 

На підставі викладеного вважаємо, що є сенс дослідити специфіку 

адміністративно-правового й організаційного забезпечення взаємодії органів 

місцевого самоврядування з правоохоронними органами, які  є безпосередніми 

суб’єктами протидії рейдерству в Україні. 

Прокуратурі, як централізованій системі, очолюваній Генеральним 

прокурором України органи місцевого самоврядування відповідно до чинного 

законодавства повинні сприяти в боротьбі проти рейдерства [344]. Прокуратура 

не належать до органів виконавчої влади України, оскільки за Конституцією й 

Законом України «Про прокуратуру» [157] виконання покладених на органи 

прокуратури функцій і повноважень є самостійним видом державної 

діяльності. Підтвердженням цього можуть бути специфічні функції й характер 

діяльності прокуратури, принципи організації роботи її органів і єдність 

завдань цього незалежного державного органу [344].  Доцільність дослідження 

взаємодії органів місцевого самоврядування саме із цим суб'єктом протидії 

рейдерству в Україні зумовлена існуванням правоохоронної функції у органів 

прокуратури. Зміст же цієї функції якраз і полягає в охороні прав та свобод 

людини, громадянина і юридичних осіб у сфері власності. 

До відання органів місцевого самоврядування належать функції сприяння 

органам прокуратури у справі протидії рейдерству (зокрема, з питань 

незаконного порушення прав власності, незаконного застосування сили для 

отримання контролю над активами, використання корумпованої посадових осіб 

для отримання такого контролю з питань захоплення об’єкта власності 

(підприємства) із застосуванням сили й зі значними порушеннями закону) а 

саме: 

- представництво інтересів громадянина або держави в суді у зазначених 

законом випадках; 

- нагляд за дотриманням законів органами, які провадять оперативно- 

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 
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- підтримання державного обвинувачення в суді в разі виявлення 

порушень (або їх загрози) економічних інтересів унаслідок протиправних дій 

(бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між 

ними або з державою; 

- контроль за додержанням законності при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, що стосуються незаконного перерозподілу власності 

(зокрема, щодо економічних питань і зовнішньоекономічної діяльності) [344]. 

Вивчення основних функцій органів прокуратури у сфері протидії 

рейдерству дозволяє підкреслити, що пріоритетними їх завданнями в  

аналізованій царині є: (а) розкриття злочинів, захист особи, її прав, свобод, 

законних інтересів, власності, а також прав підприємств, установ та організацій 

від злочинних посягань; (б) виконання вимог законодавства про обов’язкову  

відповідальність за вчинене притидійсьво закону; (в) попередження 

необґрунтованого притягнення людини до кримінальної відповідальності; (г) 

охорона прав і законних інтересів громадян, які знаходяться під слідством; (д) 

вжиття заходів, що стосуються попередження злочинності й усунення 

сприяючих їх учиненню причин та умов. 

У разі виявлення фактів порушення права власності органи прокуратури 

уповноважені шляхом розгляду відповідних заяв і скарг, нагляду за 

додержанням вимог законодавства щодо порядку попереднього розгляду скарг 

усіма органами, підприємствами, установами, організаціями й посадовими 

особами  вживати необхідних заходів (виключно в межах своєї компетенції) 

щодо своєчасного усунення цих порушень і притягнення до відповідальності 

осіб, які їх допустили. Усі ці названі дії органи прокуратури мають здійснювати 

гласно, широко інформуючи громадськість і відповідні органи державної влади 

України про існуючий стан законності і правопорядку[344], про особливості 

функціонування сфери забезпечення економічної безпеки (в тому числі сфери 

протидії рейдерству), про загрози, що зашкоджують її належному 

функціонуванню, і про заходи щодо усунення наявних і потенційних загроз. 



182 

 

Серед основних напрямків співпраці органів місцевого самоврядування з 

органами прокуратури у сфері протидії рейдерству слід виокремити 

розроблення й реалізацію низки організаційних заходів щодо підвищення 

ефективності контролю й нагляду за діяльністю інших правоохоронних органів, 

усунення порушень законності й захист прав громадян та їх територіальних 

громад під час проведення правоохоронними органами оперативно-розшукової 

діяльності, дізнання й досудового слідства. До таких заходів можна віднести: 

(а) заслуховування інформації прокурорів про стан законності боротьби зі 

злочинністю, (б) охорону громадського порядку й результати діяльності на 

відповідній території (ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»), 

(в) прокурорський нагляд за додержанням законів органами поліції; (г) нагляд 

за додержанням законності у процесі проведення органами досудового слідства 

оперативно-розшукової діяльності, розслідування й дізнання. 

У юридичній науковій літературі неодноразово, зазначалося, що одним із 

проблемних питань діяльності органів прокуратури щодо протидії рейдерству 

можна назвати незначну кількість актів реагування на незаконні судові 

рішення. На нашу думку, такий стан справ зумовлений законодавчим 

позбавленням органів прокуратури права самостійно вирішувати питання 

відповідальності суддів. Отже, вважаємо, що цей недолік у справі боротьби з 

рейдерством необхідно найближчим часом усунути шляхом розширення 

відповідних повноважень і органів місцевого самоврядування. 

На підставі критичного вивчення завдань і компетенції органів 

прокуратури в досліджуваній царині можна дійти висновку, що пріоритетним 

напрямом удосконалення діяльності останніх у сфері протидії рейдерству має 

бути їх взаємодія  з органами самоврядування різних рівнів, що виступають 

суб’єктами протидії цьому незаконному явищу. До форм такої взаємодії, в 

першу чергу слід віднести: 

- проведення з представниками інших правоохоронних органів - суб’єктів 

протидії рейдерству спільних виїздів в конкретні регіони для опрацювання 

заходів щодо боротьби зі злочинністю, зокрема, з питань незаконного 
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порушення прав власності, незаконного застосування сили, використання 

корумпованості посадових осіб для отримання контролю над активами в разі 

насильницького захоплення об’єкта власності (підприємства) із застосуванням 

сили й зі значними порушеннями закону; 

- участь у роботі спільних комісій для розкриття й розслідування 

резонансних справ (зокрема, тих, що стосуються проведення рейдерских атак); 

- вивчення й заслуховування на службових нарадах інформації про стан 

розслідування у кримінальних справах, підслідних органам прокуратури, 

Національній поліції України, Службі безпеки України. 

Одним із прикладів налагодження дієвої взаємодії між органами 

місцевого самоврядування й органами прокуратури та іншими 

правоохоронними органами - суб’єктами протидії рейдерству треба назвати 

постійне проведення спільних колегій прокуратури й поліції, на яких 

обговорюється стан протидії правопорушеням (у тому числі і протидії 

незаконним захопленням підприємств) і виробляються принципово нові шляхи 

усунення існуючих і потенційних небезпек та ризиків у правоохоронній 

системі. При цьому Національна поліція України є тим правоохоронним 

органом - суб’єктом протидії рейдерству, налагодження співпраці з яким у 

досліджуваній царині є одним з першочергових завдань органів місцевого 

самоврядування і прокуратури [325]. 

За чинним національним законодавством територіальні органи поліції  

(ст. 15 Закону України «Про Національну поліцію») є головними суб’єктами  в 

системі місцевих органів виконавчої влади з питань формування й реалізації 

регіональної політики стосовно захисту прав та свобод людини і громадянина, 

охорони публічного порядку, забезпечення публічної безпеки, захисту об'єктів 

права власності, інтересів суспільства й держави від протиправних посягань, 

безпеки дорожнього руху, громадянства, імміграційної й паспортної роботи, 

протидії незаконній міграції. Спираючись на досконале вивчення основних 

завдань органів Національної поліції України і враховуючи визначення поняття 

«рейдерство», зауважимо, що одним з пріоритетних завдань на сьогодні для 
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цих органів є недопущення незаконних (у тому числі силових) захоплень 

підприємств різних форм власності, тобто протидія рейдерству. 

Зважаючи на суттєву небезпеку рейдерських атак на підприємства, 

установи й організації поліцейські мають докладати максимум зусиль щоб 

забезпечити публічний правопорядок. Так, під час проведення масових акцій і 

заходів, організованих різними політичними силами з метою безперешкодного 

проведення рейдерства, поліцейські мають вживати низку організаційних і 

профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення надійної охорони 

публічного порядку й безпеки [325]. 

Для забезпечення публічного порядку й безпеки за різних надзвичайних 

обставин, у тому числі під час проведення рейдерских атак, співробітники 

поліції наділені повноваженнями щодо застосування адміністративно-

запобіжних заходів, а саме: (а) тимчасове обмеження доступу громадян на 

окремі ділянки місцевості (блокування районів місцевості, окремих будівель та 

об’єктів); (б) обмеження (заборона) руху транспорту й пішоходів на окремих 

ділянках вулиць та автомобільних шляхах;  (в) використання транспортних 

засобів і засобів зв’язку, що належать підприємствам, установам та 

організаціям [325]. 

Аналіз низки заходів, здійснюваних територіальними органами поліції у 

справі протидії рейдерству, свідчить про важливість останніх. Результатом 

вивчення наведених вище заходів доходимо такого висновку: керівництво 

Національної поліції України усвідомлює той факт, що для ефективної 

боротьби з рейдерством потрібно дотримуватись особливого підходу - 

розкриття складних схем таких правопорушень саме на стадії їх розроблення, 

щоб унеможливити втілення їх у життя. Із цією метою до числа пріоритетних 

напрямків боротьби органів Нацполіції України з рейдерством необхідно 

включити: 

- ведення офіційної статистики припинених рейдерських нападів і 

порушених кримінальних справ в Україні; 
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- запровадження електронного реєстру підприємств, щодо яких 

здійснювалися рейдерські атаки; 

- створення у складі регіональних органів Нацполіції України робочих 

груп з питань вивчення фактів протиправних захоплень підприємств; 

- закріплення на законодавчому рівні заборони незаконного використання 

приватними охоронцями підприємств спецзасобів, у тому числі кайданок і 

гумових кийків; 

- припинення корупції в органах державної влади України, адже жодна 

рейдерська атака не матиме успіху, якщо вона не супроводжується прикриттям 

з боку державних структур, правоохоронців і судової системи; 

- створення реєстру суддів, які приймали незаконні протиправні рішення 

на користь рейдерів, щоб позбавити їх можливості виносити незаконні 

рішення. 

Служба безпеки України (далі – СБУ) теж є правоохоронним органом, 

який протидіє рейдерству. На неї покладено завдання забезпечення державної 

безпеки держави в цілому, в тому числі запобігання, виявлення, припинення й 

розкриття злочинів у сфері економіки, які безпосередньо створюють загрозу 

життєво важливим інтересам України. З урахуванням того факту, що останнім 

часом цією Службою провадилася низка заходів, спрямованих на протидію 

протиправному поглинанню акціонерних товариств (у тому числі з державною 

часткою власності) сторонніми комерційними структурами через міноритарних 

акціонерів, які діють на їх користь, а також на викорінення корупційних 

зв'язків у судових органах та органах виконавчої служби з метою боротьби з 

рейдерством, вважаємо за необхідне проаналізувати функції й повноваження 

СБУ й у сфері протидії рейдерству. 

Згідно з чинним національним законодавством СБУ має статус 

державного правоохоронного органу спеціального призначення, який 

забезпечує державну безпеку України [348]. На цю Службу в межах визначеної 

законодавством її компетенції покладається захист державного суверенітету, 

конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-
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технічного й оборонного потенціалу держави, її законних інтересів  і прав 

громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, 

посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення 

охорони державної таємниці. До завдань СБУ входить також запобігання, 

виявлення, припинення й розкриття злочинів проти миру й безпеки людства, 

тероризму, корупції й організованої злочинної діяльності у сфері управління й 

економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 

життєво важливим інтересам України. Отже, СБУ є спеціально уповноваженим 

органом державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності, охорони 

державної таємниці й головним органом у боротьбі з тероризмом. У той же час 

на законодавчому рівні не визначено, що одним з повноважень СБУ також є 

протидія рейдерству. 

За Законом «Про основи національної безпеки України» і за Стратегією 

сталого розвитку «України-2020» (2015 р.) [332] основні реальні й потенційні 

загрози державній безпеці, стабільності в суспільстві, протидія яким повністю 

чи частково належить до компетенції СБУ, можна класифікувати як такі, що 

існують на національному й регіональному рівнях. У результаті аналізу загроз, 

існуючих на національному рівні, протидія яким повністю або частково 

належить до компетенції органів СБУ, доходимо висновку, що значна частина 

вказаних загроз стосується безпосередньо загроз економічній безпеці України. 

Що ж стосується загроз, існуючих на субрегіональному рівні, протидія яким 

повністю або частково належить до компетенції СБУ, до їх числа входять:  

- агресивні дії Россії, розвідувально-підривна діяльність іноземних 

спеціальних служб; 

- зростання рівня недовіри населення до органів державної й місцевої 

влади; 

-  нелегальна міграція; 

- порушення конституційних прав громадян на конфіденційність   

приватних розмов, листування; 
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- проблеми зберігання воєнних засобів ураження, озброєнь і військової 

техніки; 

- критичний рівень іноземної участі (впливу) в суспільно-політичній та 

інформаційній сферах; 

- підвищення протестного потенціалу населення й рівня соціально- 

політичної напруги; 

- прояви екстремізму й сепаратизму з боку об’єднань національних 

меншин і релігійних громад; 

- політичний екстремізм і радикалізм; 

- уповільнення реалізації програм реформування підприємств оборонно- 

промислового комплексу; 

- збільшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі 

техногенного і природного характеру; 

- корпоративні конфлікти, що загрожують дестабілізацією суспільно- 

політичної, соціально-економічної й екологічної сфер. 

До числа загроз, існуючих на регіональному рівні, протидія яким 

повністю або частково належить до компетенції СБУ, належать також ті з них, 

що безпосередньо стосуються загроз економічній безпеці України (зокрема, 

корпоративні конфлікти, які загрожують дестабілізацією суспільно-політичної, 

соціально-економічної й екологічної сфер; уповільнення реалізації програм 

реформування підприємств оборонно-промислового комплексу). Здійснення 

СБУ діяльності з протидії такому виду загроз, як корпоративні конфлікти, що 

загрожують дестабілізацією суспільно-політичної, соціально-економічної й 

екологічної сфер, безпосередньо стосується і протидії рейдерству. Отже,  з 

огляду на вищевикладене вважаємо, що для здійснення ефективної протидії 

рейдерству в Україні на державному рівні було б доцільно внести відповідні 

доповнення до чинного законодавства щодо переліку основних завдань СБУ. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності СБУ є інформаційно-

аналітичне забезпечення оцінки, пропозицій і прогнозів аналітиків вищих і 

місцевих органів державної влади України. Вважаємо, що саме завдяки 
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своєчасно наданій інформаційно-аналітичній підтримці стає можливим 

обґрунтоване і своєчасне прийняття важливих державних рішень, у тому числі 

щодо виявлення і протидії загрозам, у тому числі  національній безпеці 

України, корпоративним конфліктам, що дестабілізують суспільно-політичну, 

соціально-економічну та екологічну сфери. 

За Законом «Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки 

України» [269] до складу центрального управління СБУ, яке відповідає за стан 

державної безпеки, координує й контролює діяльність інших органів Служби, 

входять такі функціональні підрозділи (департаменти): (а) контррозвідки, (б) 

захисту національної державності, (в) контррозвідувального захисту економіки 

держави, (г) боротьби з корупцією та організованою злочинністю, (д) боротьби 

з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства і працівників 

правоохоронних органів, (е) досудового слідства, (є) охорони державної 

таємниці, (ж) оперативно-технічних заходів, (з) оперативного документування, 

(и) зв’язку, (і) організаційного, інформаційно-аналітичного, кадрового, 

правового, господарського й фінансового забезпечення оперативно-службової 

діяльності СБУ. 

Перелік департаментів СБУ й основних напрямків їх діяльності свідчить, 

що структурою СБУ передбачено зосередження зусиль на захисті 

найуразливіших сфер життєдіяльності суспільства, до числа яких входить і 

економіка. Зазначимо, що департаментів, діяльність яких безпосередньо 

спрямована на протидію рейдерству, недопущення виникнення корпоративних 

конфліктів, які дестабілізують суспільно-політичну, соціально-економічну й 

екологічну сфери, належать Департамент контррозвідувального захисту 

економіки держави і Департамент боротьби з корупцією та організованою 

злочинністю. 

Доцільність включення Департаменту боротьби з корупцією й 

організованою злочинністю до числа тих, на які покладено обов’язок 

забезпечення економічної безпеки і протидії рейдерству, зумовлена високою 

корумпованістю органів державної влади України, до повноважень яких 
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належить вироблення дієвого механізму протидії порушенням установленого 

порядку діяльності на ринку корпоративного контролю. Також важливо 

підкреслити, що останнім часом усе частіше відбувається залучення до 

рейдерських акцій представників відповідних органів державної влади 

(здебільшого регуляторних і правоохоронних). Ось чому, подолання корупції в 

органах державної влади України є пріоритетним напрямком діяльності всіх 

правоохоронних органів України, які є суб’єктами протидії рейдерству, в тому 

числі і СБУ. 

Ситуація, що склалася в Україні в царині корпоративних відносин і 

фондового ринку, свідчить про поширення випадків протиправного захоплення 

акціонерних товариств (у тому числі з державною часткою власності) 

сторонніми комерційними структурами через міноритарних акціонерів, які 

діють на їх користь. А тому для сприяння розвитку безпеки підприємництва, 

недопущення проведення щодо них рейдерських акцій і незаконних їх 

захоплень, а також захисту інвестицій у складі СБУ створено Департамент 

контррозвідувального захисту економіки держави. Саме вказаний Департамент 

визначено головним у системі СБУ щодо розроблення стратегії й тактики 

захисту національних економічних інтересів країни, розкриття і припинення 

злочинів в економічній сфері. На нього покладаються завдання охорони 

національних інтересів у фінансово-економічній сфері, в науково-

промисловому, оборонному, транспортному, паливно-енергетичному й 

агропромисловому комплексах, у системах екологічної й соціальної безпеки. Із 

метою належного виконання завдань, покладених на цей Департамент СБУ, 

створено ефективний механізм своєчасного одержання інформації, її 

систематизації, накопичення й аналітичної обробки, прогнозування ризиків і 

загроз в інтересах вироблення управлінських рішень, а також інформування 

органів державної влади. 

Про ефективність діяльності Департаменту контррозвідувального захисту 

економіки держави свідчить той факт, що протягом 1998-2006 років його 

працівниками реалізовано запобігання завданню економічних збитків Україні 
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на суму майже 200 млрд грн, нараховано штрафних санкцій на 20 млрд грн, за 

вироками та рішеннями судів конфісковано і звернено в доход держави майна й 

цінностей на суму майже 370 млн грн. [237]. Значну увагу працівники цього 

Департаменту СБУ приділяють: (а) недопущенню випадків збиткового для 

держави відчуження майна у процесі приватизації підприємств, (б) процесам у 

фінансово-кредитній і бюджетній сферах з метою запобігання нецільовому 

використанню бюджетних коштів, іноземних кредитів, одержаних під державні 

гарантії, (в) виявленню механізмів тінізації економічної сфери, (г) перекриттю 

каналів протиправного відпливу фінансових ресурсів за межі держави тощо. 

Акцентуємо далі увагу на тому, що в Україні корупція є однією з 

проблем, які потребують невідкладного вирішення. Корупція становить значну 

загрозу демократії в країні, реалізації принципу верховенства права, 

соціальному прогресу, національній безпеці, становленню громадянського 

суспільства. Саме цим і пояснюється створення дієвої системи запобігання 

корупції, розроблення комплексних заходів для протидії цьому явищу, 

виявлення й подолання його соціальних передумов і наслідків, адже все це і 

становить перед собою пріоритети держави. Зважаючи на високу 

корумпованість органів державної влади в країні, до повноважень яких 

належить вироблення дієвого механізму протидії порушенням установленого 

порядку діяльності на ринку корпоративного контролю, і враховуючи той факт, 

що останнім часом, повторимось, усе частіше спостерігається залучення до 

рейдерських акцій представників відповідних органів державної влади 

(найчастіше регуляторних і правоохоронних), подолання корупції в органах 

державної влади України є пріоритетним напрямком діяльності всіх 

правоохоронних органів, які виступають суб’єктами протидії рейдерству, в 

тому числі і СБУ. 

Пріоритетні напрямки діяльності Департаменту боротьби з корупцією та 

організованою злочинністю у сфері протидії рейдерству охоплюють: 

- попередженя і ліквідацію корупції в органах державної влади, у 

судових, правоохоронних, контролюючих органах і військових формуваннях; 
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- розкриття, запобігання й ліквідація протиправних дій у сферах 

державного управління й економіки, що безпосередньо загрожують інтересам 

України і полягають у розкраданні й нецільовому використанні бюджетних 

коштів, у протизаконному відшкодуванні податку на додану вартість, 

виведенні капіталів за межі країни, у збитковому для держави відчуженні 

майна при приватизації підприємств; 

- протидія злочинним формуванням, які займаються контрабандою різних 

товарів, у тому числі (високоліквідних і підакцизних), стратегічної сировини, а 

також предметів (реліктових і мистецтва), що становлять історичну і культурну 

цінність для держави; 

- у взаємодії з іноземними партнерами викриття й ліквідація  

організованих злочинних угруповань (транснаціональних і міжрегіональних), 

діяльність яких пов’язана з відмиванням отриманих злочинним шляхом 

доходів, з міжнародним наркобізнесом, протиправною міграцією, торгівлею 

людьми і здійснення інших незаконних дій, в результаті яких порушені 

життєво важливі інтереси держави. 

Для ефективної реалізації зазначених напрямків працівники цього 

Департаменту беруть активну участь у реалізації заходів із протидії корупції в 

державі, рівень якої, за оцінками фахівців, уже є загрозливим для національної 

безпеки й демократичного розвитку держави. Зокрема, з метою виведення 

діяльності всіх органів державної влади України щодо протидії корупції на 

якісно новий рівень фахівці цього Департаменту взяли участь у розробленні 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [351]. 

Додамо до висловленого, що працівниками СБУ періодично 

порушуються кримінальні справи за фактами корупції, зловживання 

службовим становищем з боку представників органів влади й органів місцевого 

самоврядування, а також правоохоронних і контролюючих органів. Особлива 

увага приділяється викриттю і припиненню корупційних механізмів у сфері 

земельних відносин. Задля якісного зменшення числа виявлених випадків 

корупції серед працівників органів державної влади (в тому числі і 
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правоохоронних органів) існує потреба не лише здійснення поодиноких заходів 

боротьби з проявами корупції, а й налагодження взаємодії з іншими органами 

шляхом розроблення спільних організаційно-правових заходів для боротьби із 

цим незаконним явищем.  

З огляду на небезпеку від тінізації економічного сектору, на подальший 

розвиток економічної злочинності й посилення загроз економічній безпеці 

держави (до яких належать і корпоративні конфлікти, що дестабілізують 

суспільно-політичну, соціально-економічну й екологічну сфери), особливої 

значущості й актуальності набуває розроблення концептуально нового підходу 

до вирішення проблеми своєчасного виявлення таких загроз, протидії ним і 

пошуку адекватного механізму правового регулювання в АПК. Зміст такого 

підходу до забезпечення економічної безпеки має полягати в терміновому 

розробленні і впровадженні в життя системи адекватних невідкладних 

узгоджених заходів з боку всіх гілок державної влади України, в тому числі й 

СБУ, що стосуються ефективної реалізації антирейдерської політики на рівні 

держави й окремих регіонів. 

Комплексне дослідження завдань, функцій і компетенцій 

правоохоронних органів України, які є суб’єктами протидії рейдерству, довели, 

що в кожного з них існує свій предмет відання, тобто кожен відповідає за свою 

частину у сфері порушення права. При цьому існують такі завдання для 

зазначених органів, з метою вирішення яких їм конче потрібно налагоджувати 

взаємодію між собою. 

Належне функціонування сфери протидії рейдерству значною мірою 

залежить від ефективної діяльності органів державної влади, що формують не 

лише державну політику у цій царині, а й займаються безпосередньо її 

реалізацією (йдеться про правоохоронні органи України). Незважаючи на 

численні здобутки останніх як суб’єктів протидії цьому ганебному явищу, 

діяльність указаних органів явно не відповідає потребам і вимогам людини, 

суспільства й держави в цілому. Це звичайно ж, має свій зв'язок з об’єктивними 

й суб’єктивними причинами. В останні роки доволі багато уваги приділяється 
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питанням паралелізму, дублювання функцій, покладених на різні 

правоохоронні органи, дисбалансу повноважень і відповідальності, досить 

високій чисельності працівників правоохоронних органів. Наведене дозволяє  

висловити думку, що Україна може перетворитися на поліцейську державу. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що порушене питання не є простим, а 

вимагає поглибленого дослідження, вивчення й прискіпливого з огляду на  

усталену практику держав Західної Європи сучасного стану в нашій країні. 

Є сенс визначитися насамперед з тим, які органи й за якою ознакою 

мають іменуватися як правоохоронні, скільки їх має існувати в державі, які з 

них уповноважені провадити свою діяльність саме у сфері протидії рейдерству. 

Дуже важливим є й подальше визначення відповідно до вимог Закону «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 

та стимулювання зрошення в Україні» від 10 липня 2018 р. [276], функцій і 

повноважень Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури 

України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро 

України та інших правоохоронних органів і громадських формувань, які 

виступають суб’єктами протидії рейдерству в досліджуваній царині. 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

 Аналіз сучасної системи законодавства з питань адміністративно-

правового регулювання в агропромисловому комплексі засвідчує наявність 

інституційних основ. Процес становлення таких основ в Україні все ще далекий 

від свого завершення, але інституційні основи, адміністративно-правового 

регулювання в досліджуваній сфері вже закладені. Тому саме в ефективному 

запровадженні інституційних основ в адміністративно-правовому регулюванні 

аграрних відносин закладається структура дієвого публічно-аграрного 

адміністрування. Ще одним важливим кроком є прийняття управлінських 
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рішень, стратегій, концепцій, програм, їх соціальна спрямованість на 

досягнення балансу публічного та приватного інтересу в аграрному секторі 

економіки країни. Разом з тим сучасний стан адміністративно-правового 

регулювання також потребує зміни його інституційного підгрунття, 

формування нової стратегії, яка відповідала б вимогам становлення та розвитку 

державно-правової підтримки агропромислового комплексу України. 

 Для подальшої предметної характеристики базових чинників 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі 

важливе значення має висвітлення питання про форми і методи цієї діяльності, 

оскільки саме завдяки аналізу зазначених категорій  можна визначити рівень 

ефективності управлінського впливу на відповідні процеси. 

 Під формами адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі слід розуміти нормативну діяльність, яка 

здійснюється компетентними суб’єктами і спрямована на виконання 

покладених на них завдань у сфері, що досліджується. Всі прояви 

адміністративно-правового регулювання у сфері агропромислового комплексу 

можна розділити на дві групи – правову та неправову (організаційну). 

Найбільш поширеною правовою формою адміністративно-правового 

регулювання в агропромисловому комплексі  є видання правових актів – 

нормативних та індивідуальних. Головне призначення нормативних актів – 

унормування деталізації виконання законів та указів Президента України, які 

визначають основні напрями публічного адміністрування поведінки учасників 

аграрних відносин. Поряд з правотворчою функцією компетентні суб’єкти в 

зазначеній сфері видають також й індивідуальні (ненормативні) акти, які за 

своєю чисельністю домінують серед інших актів. Індивідуальні акти 

поширюють свою дію на регулювання поведінки окремих суб’єктів – 

юридичних та фізичних осіб, при цьому мають правозастосовний характер, 

будучи за своєю юридичною природою розпорядчо-виконавчими актами. 

 Окрім правових форм адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі використовуються організаційні форми, які у 
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переважній більшості сприяють їх реалізації. При цьому організаційні форми 

не потребують прийняття спеціальних правових актів і здійснюються в процесі 

організаційно-управлінської діяльності, з використанням відповідних процедур 

щодо їх офіційної  реєстрації. Таким чином, всі форми адміністративно-

правового регулювання в агропромисловому комплексі є правовими засобами 

забезпечення завдань державно-правової підтримки аграрного сектору 

економіки, які реалізуються на виконання владних повноважень публічного 

змісту (управління, надання адміністративних послуг, застосування 

адміністративних стягнень тощо). 

 Тому для характеристики особливостей досліджуваної проблеми 

принципового значення набуває висвітлення тих методів, які застосовуються в 

зазначених процесах. 

 Серед різноманітних методів, які використовуються у сфері 

агропромислового комплексу, насамперед виділяють переконання та примус, 

але виходячи з принципу дотримання балансу приватних і публічних інтересів 

в аграрному секторі економіки, ефективність у даній сфері може бути 

досягнута за умови домінування методу переконання, вираженого у різних 

формах правового впливу. Поряд з переконанням  у практиці адміністративно-

правового регулювання аграрних відносин досить широко використовується і 

заходи державного примусу, які характеризуються тим, що вони є додатковими 

і здійснюються на підставі дотримання законодавства і тільки після 

застосування методів переконання. Суспільна обумовленість застосування 

заходів адміністративного примусу в досліджуваній сфері викликала існування 

відповідної класифікації останніх у межах якої виділяються три види заходів 

примусу: заходи адміністративного попередження (перевірка, огляд, 

відвідування підприємства сільгоспвиробника, контрольні заходи, отримання 

копій документів, що підлягають перевірці тощо); заходи адміністративного 

припинення (вилучення сільськогосподарської продукції, обмеження 

діяльності, тимчасова заборона діяльності, анулювання ліцензії, дозволів на 

право займатися певними видами діяльності, тимчасове зупинення митного 
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оформлення сільськогосподарських товарів; заходи адміністративної 

відповідальності (стягнення). 

 Вищенаведені форми і методи реалізуються у відповідних функціях 

адміністративно-правового регулювання аграрних відносин. За допомогою 

функцій досягаються цілі забезпечення відповідного правового регулювання, 

як певний вид правозастосовної діяльності, вони характеризуються 

самостійністю, однорідністю, повторюваністю. Кожна функція має свій напрям 

дії, тому за змістом виконуваних завдань вони поділяються на загальні, 

притаманні всій системі адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі, спеціальні, які впливають на окремі питання 

правового регулювання; забезпечувальні (допоміжні) функції, що 

супроводжують процеси реалізації загальних та спеціальних функцій. 

 В умовах сьогодення особливого значення набуває спеціальна функція 

протидії рейдерству в агропромисловому комплексі. Визначальним для любого 

виду правового регулювання виступає його предмет. В адміністративно-

деліктному антирейдерському регулюванні аграрно-майнових відносин таким 

предметом виступають різноманітні неправомірні дії, які в сукупності 

утворюють систему антирейдерської деліктності. Досвід діяльності державних 

органів у сфері протидії рейдерству свідчить про необхідність формування 

єдиної держаної політики щодо протидії рейдерським деліктам. Втім, на 

сьогодні є певна недооцінка значення державної політики протидії рейдерству 

в агропромисловому комплексі як первісного юридичного компонента 

стосовно утворення інститутів адміністративної антирейдерської делікатності. 

Під якою можна розуміти – цілеспрямовану діяльність держави щодо 

визначення і стратегічного обґрунтування потреб у введенні і коригуванні 

юридичної відповідальності в процесуальному порядку за їх порушення та 

також формування і науковому забезпеченні антирейдерського законодавства 

відповідно до сучасної державної аграрної політики. Адміністративно-деліктна 

антирейдерська політика у сфері агропромислового комплексу у свою чергу 

постає частиною правової  політики. Увага до протидії правопорушенням 
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рейдерського спрямування в агропромисловому комплексі повинна постійно 

перебувати в площині активного супротиву всього суспільства держави, 

органів місцевого самоврядування і територіальних громад. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

РОЗДІЛ 3 

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ 

 

3.1. Законодавча система засобів забезпечення адміністративно-

правового регулювання в агропромисловому комплексі 

 

Україна в числі 4-х країн світу (разом зі Сполученими Штатами Америки, 

Бразилією та Аргентиною), які мають змогу відчутно збільшити виробництво 

аграрної продукції. Аграрний сектор є надзвичайно важливим для економіки і 

продовольчої безпеки держави. Нині він забезпечує 12% ВВП і близько 40% 

валютних надходжень від експорту. Найважливішою ланкою АПК України, яка 

охоплює рослинництво і тваринництво, створює сировинну базу для 

переробної промисловості, є багатогалузеве сільське господарство. Станом на 

28 серпня 2018 р. у сільському господарстві країни (за даними Державної 

служби статистики України) свою діяльність здійснюють 45 558 

сільськогосподарських підприємств [108]. Належне адміністративно-правове 

забезпечення й державна підтримка сільськогосподарського виробника, 

безумовно посилить стан агропромислового сектору України в цілому й 

полегшить процеси імплементації міжнародних норм вітчизняним 

законодавством.    

У загальній кількості господарюючих суб’єктів на селі переважає 

організаційно-правова форма господарювання - фермерські господарства, 

діяльність яких урегульована насамперед Законом України «Про фермерське 

господарство» від 19 червня 2003 р., за № 973-IV (далі Закон № 973-IV). Проте 

брак цілісної послідовної державної політики, спрямованої на підтримку 

фермерських господарств, які мають в обробітку на праві власності й 

користування земельні ділянки загальною площею не більше 100 га, власних 

обігових коштів, а також висока вартість кредитних ресурсів не дають цим 

господарствам функціонувати на повну силу. Схвалена розпорядженням КМУ 
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від 13 вересня 2017 р. за № 664-р Концепція розвитку фермерських господарств 

та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки покликана створити 

необхідні організаційні, правові й фінансові передумови для розвитку саме 

фермерських господарств і сільськогосподарської кооперації. Цим правовим 

документом передбачено: (а) врегулювання питання набуття фермерськими 

господарствами земельних ділянок у власність, (б) врегулювання питання 

правового статусу земель колишньої колективної власності, (в) забезпечення 

можливості отримання іпотечного кредитування під заставу землі, (г) 

гарантування пріоритетності надання земельних ділянок для садівництва, 

виноградарства, хмелярства й органічного землеробства [354].  

Ще один нормативно-правовий акт, а саме Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 

земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні» від 10 липня 2018 р. за № 2498-VIII, 

покликаний урегулювати проблеми колективної власності на землю, набув 

чинності  1 січня 2019 р. За цим Законом нерозподілені земельні ділянки, 

невитребувані частки (паї) після реформування їх у земельні ділянки за 

рішенням відповідної сільської, селищної чи міської ради можуть передаватися 

в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня 

державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що 

зазначається в договорі про її оренду,  власники ж земельних часток (паїв) чи їх 

спадкоємці, які не взяли участі у їх розподілі, в письмовій формі цінним листом 

з описом вкладення й повідомленням про вручення або шляхом вручення 

відповідного повідомлення особисто, якщо відоме їх місцезнаходження. Якщо 

до 1 січня 2025 р. власник невитребуваної земельної частки (паю) або його 

спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається 

особою яка відмовилася від одержання останньої. Така невитребувана земельна 

частка (пай) після реформування її у земельну ділянку за рішенням відповідної 

сільської, селищної чи міської ради (в разі такої необхідності) або за заявою 
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відповідної ради на підставі рішення суду передається в комунальну власність 

територіальної громади, на території якої вона розташована, в порядку 

визнання майна безхазяйним [276]. 

Вищевказаним Законом також передбачено внесення до Державного 

земельного кадастру України відомостей про всі землі сільськогосподарського 

призначення на підставі технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, що сприятиме усуненню ознак дискретності й 

запобіганню рейдерству у сфері АПК України. 

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, спрямованою на 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, і 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, передбачається реформа 

сільського господарства, що охоплює: 

- проведення розмежування земель різних форм власності; 

-  запровадження виключно аукціонного порядку передачі земель, що 

знаходяться в державній чи комунальній власності, в оренду; 

- розвиток ринку оренди землі (можливість продажу прав та їх 

застави); 

- спрощення процедур реєстрації договорів оренди;  

- запровадження механізмів збереження й відтворення земельних 

ресурсів шляхом розвитку меліорації, рекультивації, нормування і 

стандартизації в галузі охорони земель;  

- надання права розпоряджатися землею об’єднаним територіальним 

громадам, в інших випадках – обов’язкове погодження питань використання 

земель з органами місцевого самоврядування;  

- залучення інвестицій у розвиток аграрного сектору й застосування 

різних форм державної підтримки;  

- запровадження програм державної підтримки фермерських 

господарств шляхом: (а) спрощення системи оподаткування, (б) пільгового 

кредитування, (в) створення умов для використання державної інфраструктури, 
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(г) забезпечення доступу до внутрішніх ринків збуту, (д) сприяння експорту 

продукції сільськогосподарського виробництва. 

14 лютого 2018 р. КМУ схвалив зміни до Концепції Державної цільової 

програми розвитку аграрного сектору економіки. Уряд визначив структуру 

завдань і заходів Концепції, їх фінансування і строки реалізації. Фінансування 

Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок коштів 

Державного й місцевого бюджетів, приватних інвестицій та інших джерел. 

Крім того, за розпорядженням КМУ від 30 грудня 2015 р., № 1437 «Про 

схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2021 року» Міністерством аграрної політики України 

було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2021 року». Мета зазначеної  Програми полягає у 

створенні умов (організаційних та економічних) для найбільш ефективного 

розвитку аграрного сектору економіки, стійкого, сталого забезпечення 

промислових підприємств сільгоспсировиною, а громадян України - 

вітчизняною сільгосппродукцією високої якості, а також у розширенні обсягів 

виробництва продукції з високододаною вартістю й у зменшенні присутності 

держави на світовому ринку продукції та продовольства сільського 

господарства. Указана Програма включає: а) підтримку малих 

сільськогосподарських виробників,   сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів і кооперативних об'єднань; б) удосконалення системи державної 

підтримки аграрного сектору, кредитного забезпечення й розвиток системи 

страхування аграрних ризиків; в) підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарських виробників; г)  підтримку розвитку пріоритетних 

галузей рослинництва і тваринництва, лісової й рибної галузей економіки тощо. 

Зокрема, п. 5.2 цього правового акта стосується сприяння прозорості й 

розширення експорту стратегічно важливих груп харчових продуктів і 

сировини на світові ринки (в тому числі на ринок Європейського Союзу) 
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шляхом удосконалення законодавства з адміністративно-правового 

регулювання сфери АПК, а саме:  

- наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері 

сільського господарства, включаючи вимоги до безпечності харчових 

продуктів; 

- створення еквівалентної вимогам ЄС законодавчої бази щодо 

поводження з ГМО, виробництва органічної продукції, уніфікації вимог до 

якості й маркування алкогольних напоїв, показників якості молока і м’яса; 

- сприяння широкому впровадженню постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах системи аналізу небезпечних чинників та контролю у 

критичних точках (HACCP), на потужностях харчової й переробної галузей;  

- адаптація національного законодавства у сфері санітарних і 

фітосанітарних заходів до вимог ЄС для отримання права експорту до 

торговельних країн-партнерів, які визначають систему контролю ЄС; 

- сприяння інформуванню сільськогосподарських виробників стосовно 

фітосанітарних вимог країн-імпортерів шляхом розміщення інформації на 

спеціальному офіційному сайті;  

- проведення протиепізоотичних заходів;  

- покращання матеріально-технічної бази служб, які беруть участь у 

заходах профілактики й боротьби з африканською чумою свиней; 

- розроблення й запровадження систем моніторингу і спостереження, а 

також задіяння додаткової програми з інформування щодо інфекційних 

захворювань сільськогосподарських тварин;  

- залучення додаткових ресурсів до виконання моніторингових і 

протиепізоотичних програм, які є зовнішніми зобов’язаннями України й 

передумовою для диверсифікації збуту продукції тваринного походження;  

- сприяння процедурі відкриття ринку ЄС для підприємств, які можуть 

довести відповідність своїх продуктів вимогам ЄС (молочні продукти, 

яловичина, свинина, баранина (ягнятина), м’ясо кролів і страусів); 
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- відстеження походження сільськогосподарської продукції і 

продовольства й відображення такої інформації в маркуванні;  

- створення належної системи оцінювання відповідності виробництва 

органічної продукції тощо.  

Зазначене дозволить розширити експортні можливості виробників 

кінцевої продукції тваринного й рослинного походження з максимальною 

доданою вартістю, призначеною для кінцевого споживача, та створить 

передумови поновлення й отримання нових міжнародних статусів для України, 

важливих у рамках визнання українського виробництва як безпечного за 

максимального наближення принципових питань національного законодавства 

до вимог ЄС [361]. 

Для України положення асоціації з Європейським Союзом, які набрали 

чинності з 1 листопада 2014 р., вже дають позитивні результати. З метою   

спрощення  експорту  до  ЄС  було визначено процедуру заповнення й видачі 

митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1, затверджена наказом  

Міністерства фінансів України від 20 листопада 2017 р. за № 950 «Про 

затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з 

перевезення (походження) товару EUR.1» відповідно  до  Угоди  про  асоціацію  

між  Україною та  ЄС. Так,  тільки у 2016 р. митні підрозділи Державної 

фіскальної служби України видали понад 50000 сертифікатів за формою EUR.1 

на товари українського походження, що експортуються до країн ЄС. EUR.1 

дозволяє товарам українського походження після їх ввезення на територію ЄС 

користуватися умовами преференційної торгівлі [459].  

Запровадження інституту так званого уповноваженого експортера також 

спростило доступ українських товарів, у тому числі й аграрного виробництва, 

на ринки Європейського Союзу. Так, зазначений інститут – це підприємство-

експортер, юридична особа, зареєстрована в Україні (за винятком митного 

брокера), яка здійснює постійні відправлення товарів на умовах угод і має 

право самостійно оформлювати декларацію незалежно від вартості товару яке 

відповідає вимогам Порядку надання та анулювання митницею статусу 
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уповноваженого (схваленого) експортера, який схвалено наказом Міністерства 

фінансів України № 1013 «Про затвердження Порядку надання та анулювання 

митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера» [306]. 

Так, доступ до ринку ЄС для молочної продукції з України було відкрито 

11 січня 2016 р. Починаючи  з  другого  півріччя  цього ж року,  українські  

підприємства  розпочали  експорт  молочної  продукції  до  країн 

Європейського Союзу, а вже на  кінець  цього року  14  підприємств  пройшли  

перевірку  й  отримали  право  на  експорт  указаної  продукції.  Загалом  

протягом  2016  р.  277  українських  виробників сільськогосподарської й 

харчової продукції тваринного походження мали право експортувати свою 

продукцію на європейський ринок, зокрема, 97 із них – це виробники харчових 

продуктів, а - 180 нехарчових тваринного походження [264].  

Слід відмітити, що експорт тваринницької продукції України до ЄС може 

бути збільшений за рахунок використання тарифних квот, але за умови, якщо 

вітчизняні експортери зможуть задовольнити вимоги ЄС щодо безпечності й 

необхідних стандартів якості продукції й відповідним чином сертифікувати її.  

Європейська Комісія з питань постачання товарів в рамках тарифних квот (далі 

– ЄК) установила 6 імплементаційних регламентів: для свинини – Регламент № 

2015/2076; для яєць та альбумінів – Регламент № 2015/2077; для м'яса птиці – 

Регламент 2015/2078; для яловичини – Регламент № 2015/2079; для молочної 

продукції – Регламент № 2015/2080; для зернових культур – Регламент № 

2015/2081. Таке ліцензування охоплює: (а) відкриття й управління тарифними 

квотами, (б) подання заявки на отримання дозволу на імпорт товарів та  

використання останнього; (в) взаємодію держав-членів ЄС з указаною 

Європейською комісією.   

 Удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери АПК 

України взагалі можливе за умови насамперед наближення законодавства 

України в АПК до законодавства ЄС, що передбачає імплементацію 

відповідних норм законодавства саме у сфері безпеки харчових продуктів, 

санітарних і фітосанітарних заходів, а також законодавчу регламентацію низки 
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питань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України № 847-р від 

17 вересня 2014 р. [316]. 

До речі, треба пам’ятати, що жоден Регламент  не  потребує  внесення  

змін  до  існуючого  національного законодавства чи прийняття нових законів. 

Він становить собою нормативно-правовий акт, що містить загальні правила  

для  всіх  держав-членів Європейського Союзу, має пряму дію і є обов’язковим 

для всіх суб’єктів європейського права. Регламенти вимагають створення 

спеціальних  органів  для  їх імплементації  цими державами або ж 

встановлення ними конкретних санкцій з недотримання  цих актів [201]. Наразі 

надзвичайно актуальним є запровадження ефективних механізмів співпраці 

органів влади з галузевими асоціаціями і громадськими об’єднаннями, які 

враховували б інтереси всіх учасників. З огляду на приклад Чехії, Іспанії, 

Бразилії, Франції, Великої Британії, країн Північної й Південної Америки 

доречно було б передати ведення різних державних реєстрів створеному 

відповідному органу. Це реєстри: (а) суб’єктів племінної справи у 

тваринництві, (б) складських документів на зерно, (в) атестованих виробників 

молока, молочної сировини й молочних продуктів, (г) сортів рослин та ін. 

Більше того, такий орган міг би провадити сертифікацію сільськогосподарської 

продукції, наприклад насіння, а також квотування виробництва 

сільськогосподарської продукції, якщо необхідність у цьому є обґрунтованою. 

Безперечно, контроль діяльності зазначеного органу повинен бути 

компетенцією Мінекономіки України або Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. На нашу думку, його 

існування дозволить спростити і зробити більш прозорим процес реалізації 

заходів державної підтримки суб'єктів АПК і державного регламентування в 

останньому, а також оптимізувати процес адміністративно-правового 

регулювання в розглядуваній царині. 

 На відміну від регламенту, впровадження норм директив ЄС у 

національне право має відбуватися шляхом прийняття нових законів та/або 

підзаконних актів (чи адміністративних приписів) або ж внесення змін в уже 
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існуюче законодавство, причому залежно від предмета директиви й 

особливостей   правової системи тієї чи іншої держави [201]. 

Так, на виконання ст. 64 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

Урядом України схвалено проект Всеохоплюючої стратегії імплементації  

законодавства  у  сфері  санітарних  і  фітосанітарних  заходів,  якою  визначено  

графік  систематичної  нормативно-правової адаптації цього законодавства до 

законодавства ЄС (розпорядження КМУ від 24 лютого 2016 р., № 228-р). У 

рамках імплементації зазначеної Стратегії Урядом було розроблено і прийнято 

низку законодавчих актів для забезпечення впровадження базових принципів 

європейської системи безпечності  харчових  продуктів,  в тому числі  контроль  

безпечності  «від  лану  до  столу», а саме  Закони  України: 

- «Про  основні  принципи  та  вимоги  до  безпечності  та  якості  

харчових  продуктів», яким передбачається обов’язкове впровадження 

операторами ринку міжнародної системи контролю за безпечністю і якістю 

харчових продуктів – Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР); 

- «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки  

відповідності  законодавству  про  харчові  продукти  та  корми,  здоров’я  та  

благополуччя  тварин» від 18 травня 2017 р., № 2042-VIII,  який  гармонізує  

законодавство  України  щодо  державного  нагляду  (контролю)  у  сфері  

безпечності  і  якості  харчових  продуктів, кормів, здоров`я і благополуччя 

тварин до Регламентів ЄС № 854/2004, № 882/2004, № 669/2009 і Директиви 

Ради ЄС № 97/78/EC; 

-  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України 

щодо харчових продуктів»  від 22 липня 2014 р., № 1602-VII (в ред. від 4 квітня 

2018 р.). У Верховній Раді України 22 серпня 2018 р.  зареєстровано проект 

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

ідентифікації та реєстрації тварин» за № 9022 [109]. Цим нормативним актом 

пропонується внести зміни до ст. 1072 КУпАП в частині розміру штрафних 

санкцій за порушення законодавства з ідентифікації та реєстрації тварин, 

зокрема, встановити накладення штрафу: на громадян - від двадцяти п’яти до 
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тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 – 510 грн), а на 

фізичних осіб-підприємців, уповноважених осіб – від шістдесяти до дев’яноста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 – 1530 грн). У разі 

вчинення порушень особою, яка протягом року вже зазнавала 

адміністративного стягнення за таке порушення, встановити штраф: для 

громадян - від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (680 – 850 грн), на фізичних осіб-підприємців, уповноважених осіб – 

від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 

– 2550 грн) [62]. 

Потребу врегулювання в адміністративному порядку питання порядку 

оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного земельного кадастру 

(про відмову в державній реєстрації земельної ділянки, внесення відомостей 

(змін) до них, надання відомостей із цього кадастру, виправлення помилок у 

його відомостях. Скарга особи, яка вважає, що її права порушено відповідними 

діями чи рішеннями, подається до територіального органу Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру. Наразі існує проект Закону 

№ 6017 від 3 лютого 2017 р. про внесення змін до Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», щодо порядку оскарження рішень, дій або 

бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру, метою якого є 

спрощення процедури врегулювання спорів і розгляду скарг, пов’язаних з 

веденням цього Кадастру, врегулювання питання стосовно забезпечення 

контролю за прийняттям відповідних рішень у зазначеній царині.  

Сьогодні бракує законодавчо зумовленого механізму обміну інформацією 

щодо винесених судами рішень у справах про адміністративні 

правопорушення, а тому має місце низький рівень відшкодування нарахованих  

збитків за порушення, приміром, правил рибальства. Суди не завжди надають 

органам рибоохорони копії постанов, у тому числі і про закриття судових 

справ, оскільки в ч. 1 ст. 285 КУпАП передбачено вручення або направлення 

копії рішення суду тільки тій особі, щодо якої винесено таке рішення. Наявні 
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також порушення судами двомісячного терміну розгляду справ, що призводить 

до припинення провадження за ними [362]. 

З огляду на те, що держави-члени Європейського Союзу створюють свої 

норми права шляхом укладення установчих актів та  інших міжнародних угод, 

положення цих документів мають наповнюватися правовим змістом в 

результаті правотворчої діяльності, а тому зрозуміло, що законодавство ЄС не є 

сталим процесом в усіх сферах такої діяльності. На жаль, для України не 

передбачено обов’язкової імплементації найновіших редакцій  названих 

документів і механізму її  залучення  до  дискусії  стосовно  

найбільшактуальних питань в тій чи іншій царині. За таких умов Україна буде 

завжди, так би мовити наздоганяти Європейський Союз і не матиме належного 

рівня імплементації його  законодавства. Отже, подолання окремих труднощів 

потребує створення певних спеціальних механізмів, які повинні бути ураховані 

в адміністративно-правовому регулюванні будь-якої сфери АПК. З метою 

вдосконалення адміністративно-правового регулювання АПК України треба: 

(а)  передбачити спеціальний процес звітування щодо імплементації державою 

кожної конкретної директиви/регламенту, (б) створити відповідний орган з 

ведення різних державних реєстрів у сфері АПК, (в) посилити правовий захист  

фермерських господарств, (г) внести відповідні зміни до КУпАП тощо. 

У процесі тривалого й амбіційного реформування всіх сфер у сучасних 

геоекономічних умовах і після вступу України до Світової організації торгівлі 

(далі - СОТ) агропромисловий комплекс, як сукупність галузей національної 

економіки, що охоплює сільське й рибне господарство, харчову промисловість, 

перероблення сільськогосподарської продукції, їх матеріально-технічне й 

фінансове забезпечення, є одним з найважливіших напрямів економічного роз-

витку держави. Згідно з чинним Законом України «Про основні засади 

державної аграрної політики на період до 2015 року» пріоритетність розвитку 

АПК України, зокрема, села, в національній економіці зумовлюється 

виключною значущістю й незамінністю вироблюваної продукції сільського 
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господарства в життєдіяльності людини й суспільства, потребою відродження 

селянства як господаря землі, носія моралі й національної культури [334]. 

Зараз чітко зрозуміло, що адміністративно-правове регулювання у сфері 

АПК України впливає на функціонування державної економіки загалом. Отже, 

така регламентація є необхідним елементом у сучасному механізмі управління 

в АПК, адже в усіх державах, які визнаються правовими, будь-які управлінські 

процеси і процедури повинні бути чітко впорядковані нормативно-правовими 

актами, щоб виключити прояви недоцільних управлінських рішень, 

вдосконалити їх урегулювання й гарантувати уніфікацію процедури реалізації 

й забезпечення їх прозорості. 

Державна аграрна політика, яка грунтується на національних пріоритетах 

і враховує потребу інтеграції України до ЄС і світового економічного простору, 

спрямована на забезпечення сталого розвитку аграрного сектору національної 

економіки, системності й комплексності під час здійснення заходів з реалізації 

цієї політики органами державної влади загалом та органами місцевого 

самоврядування зокрема [334]. 

Державна підтримка АПК грунтується на захисті національних інтересів  

з урахуванням взятих на себе міжнародних зобов'язань у рамках СОТ. 

Відповідно до ст. 3 проекту Закону «Про стимулювання розвитку 

агропромислового комплексу України» основними цілями державної під-

тримки АПК є: а) гарантування продовольчої безпеки і створення умов для 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому ринку; б) 

забезпечення прогнозованості розвитку аграрного сектору економіки; в) 

пріоритетний розвиток виробництва й реалізація експортного потенціалу 

продукції з високою доданою вартістю; г) пріоритетний доступ малих сіль-

ськогосподарських виробників до державної підтримки; д) раціональне 

використання земель сільськогосподарського призначення і зменшення 

техногенного навантаження аграрного сектору на навколишнє природне 

середовище [349]. 
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Проблеми, пов'язані з різними поглядами на значення адміністративно-

правових складників публічного регулювання, постійно висвітлюються в ро-

ботах таких учених-адміністративістів, як В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Д. 

Н. Бахрах, А. І. Берлач, Ю.П. Битяк, І. Б. Коліушко, В. К. Колпаков. Питання, 

що стосуються адміністративно-правових інструментів, що мають місце у 

діяльності органів публічної адміністрації, стали предметом наукового аналізу 

таких авторів, як І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, Т. О. Коломоєць, В. К. 

Колпаков, А. Т. Комзюк, М. К. Кравчук, О. В. Кузьменко, І. Курило, В. В. 

Ладиченко, Н. Р. Нижник, Н. В. Хорошак, В. К. Шкарупа, В. З. Янчук, К. К. 

Афанасьєв, Р. О. Куйбіда, Р. С. Мельник, В. П. Тимощук, М. М. Тищенко та ін. 

Саме праці названих науковців і покладено в основу формування підходу до 

визначення адміністративно-правових інструментів реалізації державної 

політики у сфері АПК України. 

Підкреслимо, що сучасна правова доктрина не оперує  терміном 

«інструменти», а використовує словосполучення «форми державного управ-

ління». Тому, розглядаючи доктринальні положення щодо розуміння 

інструментів діяльності органів публічного управління,  треба навести 

розуміння конструкції «інструменти реалізації державної політики у сфері 

АПК» і виокремити найбільш ефективні їх види. 

  Проаналізувавши позиції правників щодо тлумачення наведених 

категорій і їх співвідношення, звернімося до підручника «Публічне 

адміністрування в Україні» [92, с. 125-130], відповідно до якого під поняттям 

«форма діяльності» його автори розуміють уніфікований за зовнішніми 

ознаками, формалізований вид результатів конкретних дій органу управління, 

його структурних підрозділів і службових осіб, спрямованих на досягнення 

поставленої мети. 

У процесі адміністративно-правового регулювання АПК держава 

використовує широкий спектр форм і методів, які можуть бути класифіковані 

залежно від впливу цілей  - на форми стимулювальні, обмежувальні, заборонні 

і способів – на методи переконання і примусу, прямі й непрямі та ін. 
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І. В. Патерило, досліджуючи інструменти діяльності публічної 

адміністрації через аналіз категорії «форми державного управління», 

виокремлює серед останніх правові й неправові форми. На його думку взагалі 

слід виділити такі види форм діяльності: (а) нормативно-правову (становлення 

норм права), (б) застосування норм права, (в) організаційне регламентування 

внутрішньої роботи апарату органів влади, (г) позаапаратну організаційну 

діяльність і (д) матеріально-технічне забезпечення [243, с. 174-176]. 

Викликає інтерес позиція Т. О. Коломоєць, яка спираючись на  

узагальнення зафіксованих тлумачень форм діяльності публічної адміністрації 

тлумачить трактує їх як виражену зовні дію в межах своєї компетенції органів 

публічної адміністрації чи їх посадовців для досягнення поставлених перед 

ними цілей [146, с. 172]. 

Спираючись на розглянуті точки зору науковців, які вивчали це питання, 

зауважимо, що вони тлумачать форми державного управління як вираження 

юридичних дій зовні близьких за спрямованістю і як акти, якими гарантується 

вирішення завдань і виконання, покладених на орган публічної адміністрації 

функцій. Наголосимо, що оперування цим органом відповідною формою 

визначається його компетенцією. Ознаки взаємозв'язків і взаємозалежності 

форм та інших компонентів діяльності органу публічного управління, як 

правило, передбачаються й певною мірою регламентуються адміністративно-

правовими нормами. Зазначені норми найбільш часто зустрічаються в 

посадових інструкціях, правилах, положеннях про розглядуваний орган. 

З урахуванням європейської спрямованності реформування доцільно 

звернутися до досвіду країн Європи щодо розуміння сутності і змісту 

відповідної проблематики. Законодавство ЄС не оперує такими конструкціями, 

як «форми державного управління», «форми управлінської діяльності», 

«правові форми», «неправові форми управління», «форми публічного адмі-

ністрування». Для позначення нормативних та адміністративних актів 

публічної адміністрації, адміністративних договорів тощо в європейських 

джерелах права широко використовується словосполучення «інструменти 
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діяльності публічної адміністрації». Приміром, у Франції односторонній адмі-

ністративний акт трактується як ключовий інструмент адміністративної діяль-

ності [464], а адміністративні договори - як інструменти або юридичні 

інструменти публічно-приватного партнерства [462]. Категорія «юридичні 

інструменти» застосовується також Радою Європи для позначення конвенцій і 

рекомендацій [461]. 

Для порівняння національного законодавства із законодавством ЄС, а 

також з огляду на потребу його вдосконалення вважаємо за доцільне ввести у 

правовий обіг конструкцію «інструменти діяльності публічної адміністрації» і 

вивчати її як виражену зовні діяльність цих органів, яка становить собою 

сукупність законодавчо встановлених методів, прийомів і засобів, застосування 

яких тягне за собою юридичні наслідки. Останні мають місце в рамках 

компетенції органів публічної адміністрації, що виконують покладені на них 

функції. 

Адміністративно-правовою формою регулювання АПК, з нашої точки 

зору є видання правових актів уповноваженими міжнародними організаціями, 

органами державної влади України, органами місцевого самоврядування для 

вирішення одного або декількох взаємопов'язаних завдань за допомогою дій 

юридичного характеру. 

Реалізація положень державної аграрної політики відповідно до чинного 

законодавства здійснюється шляхом удосконалення нормативно-правової бази, 

створення відповідної інфраструктури й інституцій, забезпечення заходів з їх 

реалізації фінансуванням з Державного й місцевих бюджетів України, 

узгодження з її міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України [351]. 

Детально проаналізувавши Указ Президента «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна - 2020» [351], можемо зробити висновок, що інструментами 

реалізації державної політики у сфері АПК є: (а) адміністративні нормативні 

акти, (б) адміністративні індивідуальні акти, (в) адміністративні договори, (г) 
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інші юридично значущі дії - план заходів, інвестиційні програми (проекти), 

спрямовані на розвиток відповідної сфери. 

Основні адміністративно-правові інструменти реалізації державної 

політики у сфері АПК України закріплені:  

- у  Земельному кодексі України від 25 жовтня 2001 р., № 2768-ІІІ;  

- у Законах України: (а) «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 

р., № 2498-ХІІ, (б) «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 р., 

№ 3116-ХІІ, (в) «Про карантин рослин» від 30 червня 1993 р., № 3348-ХІІ, (г) 

«Про племінну справу у тваринництві» від 15 грудня 1993 р., № 3691-ХІІ, (д) 

«Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» від 17 червня 

1999 р., № 758-ХІУ, (е) «Про насіння і садивний матеріал» від 26 грудня 2002 

р., № 411-ІУ, (є) «Про особисте селянське господарство» від 15 травня 2003 р., 

№ 742-ІУ, (ж) «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р., № 973-ІУ, 

(з) «Про молоко та молочні продукти» від 24 червня 2004 р., № 1870-ІУ, (и) 

«Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 

р., № 1877-ІУ; 

- в Указі Президента України «Про рішення Ради національної безпеки й 

оборони України від 9 грудня 2005 р. «Про стан агропромислового комплексу 

та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України» від 28 грудня 

2005 р. № 1867/2005;  

- у Постанові  КМУ «Про Аграрний фонд» від 6 липня 2005 р., № 543; 

- у розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Комплексної програми 

підтримки розвитку українського села на 2006-2010 роки» від 21 грудня 2005 р. 

№ 536-р та ін. 

Особливої уваги потребує чинна постанова КМУ «Про затвердження 

Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 

року». Метою цієї Програми визначено забезпечення життєздатності сільського 

господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішньому 

ринках, гарантування продовольчої безпеки країни [293]. Пункт 25 Додатку 2 

до згаданої Програми, який містить завдання й заходи з виконання останньої, 
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стосується саме розроблення методичних підходів до вдосконалення дієвих 

управлінських інструментів, що використовуються для надання державної 

підтримки, кредитування і страхування в податковій і тарифній політиці. На 

виконання цього пункту заплановано «підготовку пропозицій щодо внесення 

змін до наявних порядків відповідних нововведень». На наше переконання, в 

рамках цієї Державної цільової програми варто розробити низку так званих 

підпрограм, сконцентрованих на вирішенні питань розвитку конкретних 

галузей АПК України з деталізацією адміністративно-правових заходів. 

Зауважимо, що вимоги Програми до формування інфраструктури 

аграрних ринків, поголів'я великої рогатої худоби, вдосконалення 

стандартизації й сертифікації сільськогосподарської продукції тощо таки не 

виконано. Отже, незважаючи на те, що розглядуваний документ 

характеризується комплексним і системним підходами до обґрунтування 

налічених цілей, він не містить дієвих механізмів їх реалізації. Попри те, що на 

вдосконалення механізмів останніх та інструментів реформування системи 

управління в аграрному секторі витрачено 4,4 млрд грн, вони потребують 

подальшого розвитку й наукового обґрунтування [142, с. 20-26]. 

Концепція розвитку сільських територій, схвалена розпорядженням Кабі-

нету Міністрів України від 23 вересня 2015 р., за № 995-р, спрямована на 

впровадження міжсекторального підходу до проведення реформи системи 

управління, її реалізації, вдосконалення державної аграрної політики, 

інституційного середовища, організаційно-економічного механізму, 

фінансового й інформаційного забезпечення й державної підтримки розвитку 

сільських територій. Для здійснення накреслених завдань передбачено заходи, 

спрямовані на покращання всієї системи адміністрування в межах 

господарювання на селі, що полягає: (а) в законодавчому й нормативно-

правовому забезпеченні розвитку сільських територій; (б) у посиленні ролі 

територіальних громад сіл, селищ у справі планування і втілення в життя 

заходів щодо розвитку села взагалі; (в) сприяння державно-приватному 

партнерству у здійсненні проектів розвитку сільських територій і залучення 
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інвестицій; (г) створення фонду розвитку сільських територій; (д) розроблення і 

ведення реєстру непродуктивних земель, що можуть бути використані для 

вирощування енергетичних рослин.  

Підкреслимо, що втілення в життя цих заходів планується в перспективі з 

отриманням певних результатів, а саме збільшення: (а) чисельності сільського 

населення (паралельно зі зниженням коефіцієнта його смертності) до від-

повідного показника у містах - 13 осіб на 1 000 жителів; (б) доходів (оплати 

праці) осіб, зайнятих у сільському господарстві; (в) кількості робочих місць на 

селі до 1 млн; (г) чисельності зайнятого сільського населення у 1,5 рази; (д) 

частки доходів сільських домогосгосподарств від провадження підприємниць-

кої діяльності й самозайнятості до 15%; (е) частки органічних сертифікованих 

сільськогосподарських угідь до 7%, з яких ріллі - до 5% [160]. Однак, 

вважаємо, що узагальнене формулювання «законодавче й нормативно-правове 

забезпечення розвитку сільських територій» потребує певного уточнення з 

переліком розробок необхідних нормативно-правових актів або внесення змін 

до чинних. 

План дій з виконання завдань уже згадуваної нами Концепції розвитку 

сільських територій, затверджений розпорядженням КМУ від 19 липня 2017 р., 

№ 489-р, містить 5 заходів з удосконалення системи управління сільськими 

територіями:  

- розроблення й подання на розгляд КМУ проектів нормативно-

правових актів для імплементації положень, передбачених у статтях 403-405 

Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

другого й Додатку XXXVIII до цієї Угоди;  

- опрацювання законодавчих та інших нормативно-правових актів 

щодо забезпечення комплексного розвитку сільських територій; 

- підготовка нормативно-правових актів з удосконалення державної 

підтримки малих сільськогосподарських виробників і створених ними 
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сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (без конкретних 

пропозицій щодо законних та підзаконних актів);  

- відпрацювання технологій вирощування біоенергетичних культур, 

адаптованих до кліматичних умов України, і створення інформаційної системи 

обліку площ, придатних для цього;  

- розроблення рекомендацій з оптимізації сільськогосподарських 

площ для забезпечення вирощування біоенергетичних культур [215]. 

Аналіз Концепції розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки, схваленої 

розпорядженням КМУ від 13 вересня 2017 р., за № 664-р, виявив певні 

прогалини. Наприклад, згадуване в документі створення прозорих механізмів 

набуття у власність земельних ділянок і прав на них надасть змогу врегулювати 

питання набуття у власність фермерськими господарствами земельних ділянок 

і питання правового статусу земель колишньої колективної власності, забезпе-

чити можливість отримання іпотечного кредитування під заставу землі та 

пріоритетність надання земельних ділянок для садівництва, виноградарства, 

хмелярства й органічного землеробства, проте не вказано, які саме нормативно-

правові акти включають ці прозорі механізми [160]. 

Широке залучення у процес формування й виконання державних програм 

регіонів дозволяє підвищити ефективність використання цього інструменту 

адміністративно-правового регулювання, оскільки він багато в чому залежить 

від індивідуального підходу до кожної території й обліку регіональних 

особливостей у сфері АПК. 

Потрібно підкреслити, що групу адміністративних нормативних актів 

органів публічної адміністрації щодо реалізації державної політики в АПК 

становлять нормативно-правові акти, які приймає Верховна Рада України. Вона 

визначає державну політику у сфері АПК, конкретизує правові засади 

функціонування останнього, затверджує національні та інші програми 

економічного, науково-технічного, соціального й культурного розвитку села, 
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установлює обсяги бюджетного фінансування, напрями й обсяги інвестиційної 

політики. 

Підзаконне нормативно-правове регулювання у процесі державного 

управління в АПК здійснюється також таким профільним центральним органом 

виконавчої влади, як Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (колишне Міністерство агропромислової політики 

України). Наразі, для реалізації державної агропромислової політики видано 

такі накази: (а) «Про затвердження Порядку надання Головною державною 

інспекцією захисту рослин Мінагрополітики погодження на видачу ліцензії на 

хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році» 

від 10 березня 2010 р., № 121, (б) «Про затвердження Типових правил роботи 

оптових ринків сільськогосподарської продукції» від 19 лютого 2010 р., № 73, 

(в) «Про затвердження Інструкції з оцінки якості молока корів, овець та кіз у 

племінному тваринництві» від 14 липня 2008 р., № 421, (г) «Про затвердження 

Правил складання та подання заявки на сорт рослин» від 26 квітня 2007 р., № 

287 та ін. 

У складі Мінагрополітики України були створені урядові органи 

державного управління, до яких належать: Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба 

України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державне агентство лісових 

ресурсів України; Державне агентство рибного господарства України [146, с. 

381-383]. 

До інструментів здійснення державної політики у сфері АПК належать 

також адміністративні індивідуальні акти. Зауважимо, що у правовій доктрині, 

(наприклад, у ФРН і країнах, які орієнтуються на німецьку правову систему) 

виокремлюються такі ознаки адміністративного акта: (а) ним здійснюється 

врегулювання (вирішення) окремого, конкретного випадку, (б) він є рішенням 

органу публічного управління, (в) має безпосередню зовнішню дію 

(спрямовується назовні) [369, с. 444-451]. 
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Одним з компонентів інструментів реалізації державної політики є акти-

плани (програми, проекти), що мають комплексний характер. Це пояснюється 

тим, що вони містять, як правило, комплекс індивідуально встановлених 

приписів, що пов'язують їх з іншими правозастосовними актами, у яких ідеться 

про виділення й використання фінансових, матеріально-технічних і людських 

ресурсів. Якщо в разі застосування адміністративних актів органи публічної 

адміністрації приймають рішення, зумовлені розв’язанням конкретної, чітко 

визначеної ситуації, то складення планів та їх уточнення становлять собою 

взаємозумовлений ланцюг послідовних дій. Усі акти планування є підставою 

для прийняття надалі рішень, що забезпечуватимуть виконання планових 

приписів [266, с. 55-58]. 

За підсумками проведеного дослідження можемо зробити висновок, що 

адміністративно-правове регулювання діяльності суб'єктів АПК України 

здійснюється шляхом залучення певних інструментів реалізації державної 

політики в зазначеній сфері, які цілеспрямовано впливають на аграрні 

відносини для забезпечення прав, свобод, публічних законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб (суб'єктів господарювання), для нормального 

функціонування аграрного ринку й розвитку сільського господарства країни 

загалом. Однак багато наявних інструментів такої реалізації вимагають корекції 

за допомогою підзаконних нормативних актів. 

Перспективність подальшого вивчення обраної тематики  є очевидною, 

адже Україна в умовах продовження євроінтеграційних процесів потребує 

реформування національного АПК, комплексного використання відповідних 

адміністративно-правових інструментів, що в сукупності сприятиме 

вдосконаленню адміністративно-правового регулювання аграрних відносин, 

приведенню їх у відповідність до європейського права і юридичної практики 

ЄС, економічному й соціальному прогресу суспільства. 
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3.2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі 

 

В умовах сьогодення АПК України є одним з найбільших і 

найважливіших секторів економіки України, адже саме тут формується основна 

частина продовольчих ресурсів і майже три чверті роздрібного товарообігу. 

Крім того, що агропромислові підприємства роблять значний внесок у розвиток 

галузі й економіки держави в цілому, агропромисловий сектор  є також одним з 

найнеобхідниших елементів економічних систем більшості країн світу з рин-

ковою економікою. Протягом останніх 3-х років Україна остаточно закріпила 

за собою статус світового лідера з виробництва й експорту аграрної продукції. 

Водночас на порядку денному виникла низка питань, які потребують чіткого 

врегулювання для того, щоб усунути прояви недоцільних управлінських рішень 

у сфері АПК, удосконалити їх упорядкування, й гарантувати уніфікацію 

процедури їх реалізації й забезпечення прозорості. 

Адміністративно-правове регулювання АПК - це цілеспрямований вплив 

правовими засобами, належними формами тй методами уповноважених органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування на виробництво, 

переробку і збут сільгосппродукції, сировини і продовольства, а також на 

виробничо-технічне, наукове й кадрове забезпечення продовольчої безпеки і 

підвищення рівня рентабельності агропромислового виробництва 

продовольства. 

Треба враховувати, що адміністративно-правове регулювання будь-якого 

сектору економіки неодмінно повинно включати систему державного нагляду 

за діяльністю відповідних підприємств та організацій, адже брак належного 

контролю призводить до неефективного використання ресурсів, зловживання 

монопольним становищем, учинення правопорушень і злочинів у сфері 

господарської діяльності. Державний контроль здійснюють чітко визначені за-

конодавством суб’єкти, проте часто їх повноваження мають декларативний 

характер, перетинаються між собою або спричиняють конфлікт інтересів. У 
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сфері АПК України такі проблеми є доволі актуальними, що зумовлено 

оптимізацією системи органів виконавчої влади, ліквідацією одних і появою 

нових контролюючих органів, чим, у свою чергу, пояснюється необхідність 

продовження адміністративної реформи з метою формування ефективної 

системи державного управління й контролю у досліджуваній царині. 

Надаючи адміністративно-правову характеристику суб’єктам АПК, 

потрібно перш за все розкрити саме поняття «адміністративно-правова ха-

рактеристика» як одну з фундаментальних категорій адміністративного права. 

З’ясування її змісту має вагоме значення для повної й об’єктивної 

характеристики суб’єктів АПК, а також визначення меж і сфери дії 

адміністративного права у певному контексті. Незважаючи на те, що це 

поняття розглянуто в багатьох працях учених, загалом однозначного 

доктринального його розуміння немає. Отже, аналіз цієї категорії доцільно 

розпочати зі з’ясування семантики слів, що утворюють відповідне 

словосполучення «адміністративно-правова характеристика». 

Під терміном «характеристика» - розуміється опис, визначення суттєвих 

особливостей, ознак кого-, чого-небудь [64, с. 1556]; слово «адміністративний» 

означає такий, що характеризує відносини, що виникають у зв’язку з 

реалізацією управлінських функцій державною виконавчою владою; термін 

«правовий» стосується права [64, с. 1101]. Синонімом Терміни «правовий» і 

«юридичний» є синонімами. «Юридичний» тлумачиться як пов’язаний із 

законодавством, правовими нормами і практичним їх застосуванням, з 

вивченням і науковим  розробленням правознавства, юриспруденції [64, с. 

1644]. Отже, термін «адміністративно-правовий» можна трактувати визначити 

як пов’язаний із суспільними управлінськими відносинами, які складаються у 

сфері виконавчої влади, виділяються практикою правозастосування 

відповідною теорією. 

Отже, таким чином, адміністративно-правова характеристика становить 

собою опис, визначення, систему відомостей про суттєві особливості й ознаки 

того чи іншого предмета. 
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Як і інші правові характеристики, що вживаються в науках юридичного 

циклу, адміністративно-правова має власну структуру, внутрішню побудову, 

що складається з певних елементів. Оскільки кожний предмет характеристики є 

індивідуальним, то й набір елементів та ознак у кожному випадку є 

специфічним, вибір яких ґрунтується насамперед на принципі доцільності. 

Виділяючи предметом аналізу категорію «суб’єкти АПК України, 

методологію її вивчення будуватимемо на органічному поєднанні фі-

лософських, загальнонаукових, спеціально-юридичних та інших методів 

дослідження, серед яких використовуватимо формально-юридичний, а також 

метод юридичного моделювання. Перш ніж переходити безпосередньо до 

адміністративно-правової характеристики, необхідно розглянути таку правове 

поняття «суб’єкт» з метою уточнення його змісту, класифікації й відмежування 

від суміжних. 

Проблеми, пов’язані з різними аспектами порушеного питання, постійно 

перебувають у центрі уваги таких відомих учених-адміністративістів, як В. Б. 

Авер’янов, О. Ф. Андрійко, І. В. Арістова, Д. Н. Бахрах, А. І. Берлач, Ю. П. 

Битяк, І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. 

Т. Комзюк, М. Ю. Кравчук, О. В. Кузьменко, В. І. Курило, В. В. Ладиченко, І. 

Ю. Ломакіна, Р. С. Мельник, Н. Р. Нижник, Н. В. Хорощак, В. К. Шкарупа, В. 

З. Янчук та ін. Вітчизняні дослідники протягом декількох останніх років 

здійснювали спроби систематизувати і проаналізувати наявні підходи до 

окресленого питання. Наприклад, В. Б. Авер’янов під суб’єктами права розуміє 

учасників суспільних відносин, які мають суб’єктивні права й виконують 

юридичні (суб’єктивні) обов’язки, встановлені адміністративно-правовими 

нормами [18, с. 189]. Таку позицію загалом підтримують І. П. Голосніченко, М. 

Ф. Стахурський, Н. І. Золотарьова з незначним уточненням: суб’єктами 

адміністративного права вони вважають учасників саме правовідносин, а не 

суспільних відносин [78, с. 12]. 

На думку Ю. М. Старилова, суб’єкти адміністративного права - це 

реальні учасники адміністративно-правових відносин, які, володіючи 
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адміністративно-правовим статусом, беруть участь в організації публічного 

управління, в самій управлінській діяльності, а також у процесі управління 

(адміністративних процедурах) [394, с. 418]. Натомість В. В. Ківалов та Л. Р. 

Біла-Тіунова вказують, що в адміністративному праві під суб’єктом розуміють 

носія прав та обов’язків у сфері державного управління, передбачених ад-

міністративно-правовими нормами, який здатен надані права реалізовувати, а 

покладені обов’язки виконувати [137, с. 64]. О. А. Котельникова суб’єктом 

адміністративного права визнає власника прав та обов’язків, якими він 

наділений з метою здійснення повноважень, покладених на нього 

адміністративним правом [167, с. 49]. 

Запропоновані протягом останніх років дефініції розглядуваної категорії 

також різняться: одні дослідники пропонують під суб’єктами адміні-

стративного права розуміти осіб (фізичних, колективних осіб, структурні 

підрозділи останніх) [68, с. 56], які є суб’єктами адміністративних 

правовідносин, що становлять предмет адміністративного права; інші - осіб, які 

є носіями прав та обов’язків, установлених адміністративним правом, і які 

мають здатність вступати в адміністративні правовідносини [210, с. 158]. 

Підсумовуючи сформульовані в науковій юридичній літературі дефініції 

конструкції «суб’єкти адміністративного права», М. Ю. Віхляєв робить 

висновок що існують 3 критерії для визначення цього поняття, а саме: (а) 

суб’єктом права є носій прав та обов’язків у сфері саме державного управління, 

(б) відповідні права й обов’язки мають бути передбачені нормами саме 

адміністративного права, (в) ці права суб’єкт має бути здатен реалізовувати, 

обов’язки виконувати та виступати самостійним суб’єктом відповідальності. 

До речі, його думку підтримує більшість науковців. 

З метою забезпечення належного державного впливу на сферу АПК 

України відповідно до вищезазначених критеріїв до суб’єктів сфери АПК 

відносимо органи й організації, метою яких є здійснення адміністративно-

правового регулювання у досліджуваній царині, як-то: а) Президент України; б) 

Верховна Рада України; в) Кабінет Міністрів України; г) Міністерство розвитку 
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економік, торгівлі та сільського господарства України; д) Державна служба 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; е) 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; є) 

Державне агентство лісових ресурсів України; ж) Державне агентство рибного 

господарства України. 

Як відповідне комплексне утворення АПК України охоплює низку 

галузей народного господарства: землеробство, садівництво, виноградарство, 

виноробство, тваринництво, рибне господарство, харчову й переробну 

промисловість, сільськогосподарське машинобудування. Зауважимо, що існує 

певна складність у державному регулюванні АПК, адже воно повинно з одного 

боку, поєднувати заходи, спрямовані на формування конкурентного 

середовища й розвиток підприємництва в цій сфері, а з другого - забезпечувати 

соціальний захист населення. 

Розглядувані суб'єкти здійснюють адміністративно-правове регулювання 

в АПК, втілюючи в життя відповідні норми Конституції України, де закріплені  

їх повноваження. Це ж стосується і суб'єктів, повноваження яких містять в інші 

нормативно-правові акти, де їх правовий статус визначено у положеннях про 

них, затверджених КМУ або Президентом України.  

Розглянемо більш грунтовно адміністративно-правову характеристику 

суб’єктів в АПК, а нашу думку, становить собою комплекс відповідних завдань 

та особливостей діяльності й ознак кожного конкретного суб’єкта АПК. Так, 

Президентом і Кабінетом Міністрів України визначається потреба держави в 

сільськогосподарській продукції й сировині, здійснюється політика підтримки 

вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції, захист внутрішнього 

ринку та ін. Названі суб’єкти в межах своєї компетенції й бюджетного 

фінансування створюють, реорганізують і ліквідують центральні й місцеві 

органи державного управління АПК. Відповідно, рішенням Уряду щодо 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади Державну 

інспекцію сільського господарства України ліквідовано, її функції щодо 

реєстрації й обліку сільськогосподарських машин передбачалося передати 
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Міністерству внутрішніх справ України, а функції зі здійснення державного 

нагляду (контролю) в частині експлуатації машин сільськогосподарського 

призначення - Державній службі з безпеки на транспорті [281]. 

Відповідно до ст. 20 Закону «Про Кабінет Міністрів України» від 16 

травня 2008 р. Уряд має більше повноважень, адже не тільки забезпечує 

продовольчу безпеку держави, а й здійснює багато комплексних заходів, 

пов’язаних з проведенням державної аграрної політики. Наведена стаття 

Закону містить функції КМУ, який:  

- забезпечує розроблення й виконання загальнодержавних програм 

економічного розвитку й визначає доцільність розроблення державних 

цільових програм (у тому числі в агропромисловому секторі) й забезпечує їх 

виконання; 

-  забезпечує розроблення й виконання програм структурної перебудови 

галузей АПК та їх інноваційного розвитку;  

- забезпечує захист і підтримку національного сільськогосподарського 

товаровиробника; 

- визначає обсяги сільськогосподарської продукції для державних потреб, 

порядок формування й розміщення державного замовлення на її виробництво; 

-  вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення 

державних потреб у сільгосппродукції;  

- утворює згідно із законом державні резервні фонди фінансових і 

матеріально-технічних ресурсів для потреб АПК й резервні фонди 

сільгосппродукції і приймає рішення про їх використання. 

Верховна Рада України провадить державну політику у сфері АПК, 

установлює правові засади функціонування останнього, затверджує національні 

та інші програми економічного, науково-технічного, соціального й культурного 

розвитку села, визначає обсяги бюджетного фінансування, напрями й обсяги 

інвестиційної політики. 

Підзаконне нормативно-правове регулювання державного управління в 

АПК здійснюється також профільним центральним органом виконавчої влади – 
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Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

(колишнім Міністерством аграрної політики та продовольства України). З 

метою практичного здійснення державної агропромислової політики цим 

Міністерством у свій час були видані наступні накази: (а) «Про затвердження 

Порядку надання Головною державною інспекцією захисту рослин 

Мінагрополітики погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту 

рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році» від 10 березня 2010 р., 

№ 121, (б) «Про затвердження Типових правил роботи оптових ринків 

сільськогосподарської продукції» від 19 лютого 2010 р., № 73, (в) «Про 

затвердження Інструкції з оцінки якості молока корів, овець та кіз у 

племінному тваринництві» від 14 липня 2008 р., № 421, (г) «Про затвердження 

Правил складання та подання заявки на сорт рослин» від 26 квітня 2007 р., № 

287 та ін. 

Основними завданнями Мінекономіки є: а) формування та реалізація 

державної аграрної політики, організація, розроблення і здійснення заходів із 

забезпечення продовольчої безпеки держави; б) здійснення державного 

управління у сфері сільського господарства, садівництва тощо; в) розроблення і 

вжиття заходів, спрямованих на комплексний розвиток галузей 

агропромислового виробництва і сільських територій; г) участь у формуванні й 

реалізації інноваційної, інвестиційної й соціальної політики у сільській 

місцевості та ін. 

У складі колишнього Міністерства аграрної політики і продовольства 

України було створено урядові органи державного управління. Наприклад, 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів є центральним органом виконавчої влади, який провадить державну 

політику в галузі ветеринарної медицини, у сферах безпечності та якості 

харчових продуктів, карантину й захисту рослин, ідентифікації й реєстрації 

тварин, санітарного законодавства, попередження і зменшення вживання 

тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метроло-

гічного нагляду, ринкового нагляду (в межах сфери своєї відповідальності), 



226 

 

насінництва й розсадництва (в частині сертифікації насіння й садивного 

матеріалу), реєстрації й обліку машин в АПК, генетичної безпеки 

сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження і практичного 

використання генетично модифікованого організму у відкритих системах на 

підприємствах, в установах та організаціях АПК незалежно від їх 

підпорядкування й форми власності [298]. 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру має 

основними завданнями: а) реалізацію державної політики у сфері топографо-

геодезичної й картографічної діяльності, земельних відносин, державного 

нагляду (контролю) в АПК стосовно дотримання земельного законодавства, ви-

користання й охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості 

ґрунтів; б) надання адміністративних послуг; в) внесення на розгляд Міністра 

Мінекономіки України пропозицій щодо забезпечення формування державної 

політики у відповідній сфері [286]. 

Державне агентство лісових ресурсів України згідно з покладеними на 

нього завданнями: (а) здійснює державне управління територіями та об’єктами 

природно-заповідного фонду в лісах підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери його управління, (б) організовує ведення лісовпорядкування 

і впорядкування мисливських угідь, (в) веде державний лісовий кадастр та 

облік лісів, (г) організовує видачу в установленому порядку спеціальних 

дозволів на використання лісових ресурсів, (д) здійснює державний контроль за 

дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства й полювання 

тощо [282]. 

Державне агентство рибного господарства України утворено: а) для 

реалізації державної політики у сфері рибного господарства й рибної 

промисловості, охорони, використання й відтворення водних біоресурсів, 

регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного 

господарства; б) для виконання в установлених законодавством України 

випадках своїх повноважень на території України, у виключній (морській) еко-

номічній зоні й на континентальному шельфі України, а також на території 
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виключних економічних зон (у риболовних зонах) іноземних держав та у 

відкритих районах Світового океану, що належать до сфери управління 

міжнародних організацій з управління рибальством, а також таких, що 

знаходяться поза межами будь-якої юрисдикції відповідно до міжнародних 

договорів України; в) для внесення на розгляд Міністрові пропозицій щодо 

формування державної політики у сфері рибного господарства й рибної 

промисловості, охорони, використання й відтворення водних біоресурсів, 

регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного 

господарства [297]. 

Підсумовуючи викладене вище, за результатами проведеного дослідження, 

можемо зробити висновок: під суб’єктом адміністративного права слід 

розуміти носія передбачених адміністративно-правовими нормами прав та 

обов’язків у сфері державного управління здатного реалізовувати покладені на 

нього обов’язки й виступати суб’єктом відповідальності. 

Адміністративно-правова характеристика суб’єкта АПК полягає в  

системі завдань, особливостей діяльності, ознак і відомостей про владний орган 

у сфері АПК, яка закріплена в нормативно-правових актах; це розкриття 

сукупності прав та обов’язків, функцій і завдань суб’єкта АПК залежно від 

індивідуально визначених повноважень. 

Окреслюючи напрями подальшого вивчення порушених питань, 

наголосимо на потребі дослідження суб’єктів державного регулювання АПК, 

яке здійснюють як вищі органи державної влади (Президент, Верховна Рада 

України, КМУ), так і спеціалізовані (Міністерство розвитку економіки, торгівлі 

так сільського господарства України, Державне агентство земельних ресурсів 

України, Державне агентство лісових ресурсів України та ін.) з використанням 

загальнотеоретичних підходів до врахуванням сучасного стану розвитку 

адміністративного права. Подальшого опрацювання потребують також 

питання, пов’язані з визначенням підстав класифікації видів відповідних 

суб’єктів і виокремленням спеціальних ознак адміністративно-правової 

характеристики досліджуваної категорії. 
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Адміністративно-правовий статус суб’єкта є важливим інститутом 

юриспруденції, який дозволяє комплексно поглянути на юридичну природу 

юридичних і фізичних осіб [368, с. 531-537]. Незважаючи на численні наукові 

здобутки у справі дослідження адміністративно-правового статусу, 

одностайного розуміння цього поняття так і не сформульовано. У найбільш 

загальному сенсі під терміном «статус» (від латинського «status» - «положення, 

становище») маться на увазі сукупність стабільних значень параметрів об’єкта 

або суб’єкта. Статус об’єкта або суб’єкта - це його стан або позиція, ранг у 

будь-яких ієрархії, структурі, системі, часі тощо. У науковій юридичній 

літературі поняттям «правовий статус», оперують длч характеристики таких 

категорій, як «людина», «громадянин», «іноземець», «особа без громадянства», 

«державний службовець», які є фізичними особами. Що ж стосується осіб 

юридичних (зокрема, органів місцевого самоврядування), здебільшого замість 

нього вживається поняття «компетенція» [406, с. 348]. Однак таку думку, 

наприклад О. Алтуніна вважає необґрунтованою, оскільки компетенція є лише 

одним з елементів правового статусу юридичної особи [32, с. 89]. Варто 

вказати на брак у літературних джерелах однозначного тлумачення категорії 

«адміністративно-правовий статус». До того ж нині немає комплексного 

дослідження адміністративно-правового статусу саме суб’єктів АПК України. 

Грунтовне вивчення останніх досліджень і публікацій науковців із цього 

питання показав, що в більшості їх праць розкривається адміністративно-

правовий статус таких суб’єктів правовідносин, як органи місцевого 

самоврядування, окремі види держслужбовців, посадових осіб, фізичних осіб, 

окремих суб’єктів господарювання та ін. (В. Авер’янов, А. Авторгов, О. 

Алтуніна, Н. Армаш, Ю. Битяк, Т. Гуржій, О. Дідич, Я. Журавель, В. Зуй, Л. 

Крупнова, І. Риженко, Ю. Старилов та ін.) Приміром, А. Авторгов  стверджує, 

що адміністративно-правововий статус державного службовця має поєднувати: 

правосуб’єктність, права й обов’язки, компетенцію, юридичну відповідальність 

[2, с. 17]. За ст. 8 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», 



229 

 

адміністративно-правовий статус виконавців, які здійснюють свою діяльність в  

органах державної виконавчої влади відносить передбачені законом права й 

обов’язки [330]. Л. Крупнова до складу статусу працівника державної 

виконавчої служби, разом з правами та обов’язками, включає ще й 

відповідальність, закріплену адміністративно-правовими нормами [172, с. 15]. 

Мета цієї частини монографії полягає в системному вивченні на підставі 

критичного розгляду теоретичних засад і законодавчих актів, що стосуються 

технічних питань правового статусу суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання в царині агропромислового комплексу України. 

  Проаналізуваши зміст категорії «адміністративно-правовий статус», 

маємо вказати на різницю в  її складниках. До останніх правники включають 

встановлені законодавством і гарантовані державою такі елементи, як права, 

свободи, законні інтереси й обов’язки суб’єктів, їх відповідальність, 

правомочність, правосуб’єктність тощо. Для встановлення адміністративно-

правового статусу владних суб’єктів застосовуються такі терміни, як «мета», 

«завдання», «функції» та ін. У той же час деякі вчені розглядають зміст 

адміністративно-правового статусу владних суб’єктів через поняття 

«компетенція». Отже, для з’ясування змісту слосполуки «адміністративно-

правовий статус суб’єктів АПК України» перш за все потрібно окреслити коло 

зазначених суб’єктів, а також обов’язково враховувати, що досліджувана 

правова конструкція має свої особливості. 

Представники науки адміністративного права вказують, що для 

класифікації цих владних  слід оперувати різними підставами. Ю. П. Битяк, 

приміром, доводить, що до адміністративно-правових суб’єктів слід включати: 

(а) державні органи (органи законодавчої, виконавчої та судової влади, 

прокуратури, адміністрації державних підприємств та установ); (б) структурні 

підрозділи державних органів та їх посадовців; (в) власника (представника, 

менеджера, уповноваженого власника); (г) об’єднання громадян, кооперативи, 

органи самоврядування, самодіяльні організації; (д) громадян України, 

іноземних громадян, осіб без громадянства [14, с. 344].  
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З нашої точки зору, до суб’єктів агропромислового комплексу України 

слід відносити:  

- обов’язкових суб’єктів адміністративно-правових відносин в 

агропромисловій царині, на яких покладено завдання адміністративно-

правового регулювання. Це органи виконавчої влади й посадові особи, наділені 

правами й обов’язками  стосовно здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності, 

що полягає в нормативно-правовій регламентації, контролі, нагляді, 

застосуванні заходів адміністративної відповідальності тощо;  

- суб’єктів виконавчої влади, державного управління, державних 

службовців, посадових, уповноважених осіб, наділених окремими владними 

повноваженнями у сфері АПК, а також органи державної влади й ті державні 

органи, що здійснюють реалізацію норм адміністративного права і вступають у 

взаємовідносини із суб’єктами адміністративно-правового регулювання в 

розглядуваній царині. До них належать суди, органи виконавчої влади, 

уповноважені вести протоколи про адміністративні правопорушення;  

- не наділених владними повноваженнями суб’єктів виробництва, 

заготівлі, перероблення, зберігання й реалізації сільгосппродукції, продукції 

рибальства, організації, що забезпечують пакування, транспортування цієї 

продукції, а також організації, що займаються будівництвом агропромислових 

об’єктів і ті, що фінансують перелічені вище види діяльності й забезпечують їх 

технологічним обладнанням. 

До учасників адміністративно-правового регулювання АПК, не наділених 

владними повноваженнями, треба також віднести: 

- державні установи, підвідомчі Міністерству розвитку  економіки, 

торгівлі та сільського господарства України (такі установи, як «Науково-

методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»», Український державний фонд підтримки 

фермерських господарств;  
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- аграрні акціонерні товариства (за постановою КМУ «Про затвердження 

Статуту публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» від 24 липня 

2013 р. за № 698);  

- низку професійних організацій загальною чисельністю їх членів до 50 

одиниць, а саме: (а) Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна 

конфедерація», (б) Асоціація фермерів та приватних землевласників України, 

(в) Селянська спілка України, (г) Українська ліга підприємців АПК, (д) 

Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємств, (е) Українська 

зернова асоціація, (є) Асоціація переробників зерна «Укрзернопродукт», (ж) 

Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор», (з) Асоціація 

переробників насіння соняшнику «Укроліяпром», (и) Асоціація 

льоновиробників «Льон Полісся» й ін.; 

- фермерські господарства (за Законом України «Про фермерське 

господарство» від 19 червня 2003 р., № 973-IV); 

- об’єднання громадян та організацій у сфері АПК, як-то: Всеукраїнська 

громадська організація «Братство бджолярів України» та ін.;  

- такі неприбуткові організації, як Громадська спілка «Аграрний союз 

України» та ін., науково-дослідні й освітні установи: (а) Державне 

підприємство «Український державний конструкторсько-технологічний 

інститут транспорту АПК» («УДКТІагротранс»), (б) Український науково-

дослідний інститут продуктивності АПК (НДІ «Украгропромпродуктивність») 

та ін.). 

Особливу зацікавленість викликають саме суб’єкти адміністративно-

правового регулювання  в царині агропромислового комплексу, повноваження 

яких містять Конституція України й нормативно-правові акти загальної 

компетенції. Ці правові документи підкреслюють, що правовий статус указаних 

суб’єктів визначено в положеннях про них, затверджених Президентом або 

Кабінетом Міністрів України. Зазначені суб’єкти наділені владними 

повноваженнями здійснювати адміністративно-правовий регламент у АПК. 

Ними слід, насамперед назвати: Президента України, Верховну Раду України, 
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Кабінет Міністрів України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державну службу 

України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державне агентство лісових 

ресурсів України, Державну інспекцію сільського господарства України, 

Державне агентство рибного господарства України. 

Спираючись на наведене, вважаємо, що адміністративно-правовий статус 

перелічених суб’єктів відносин у сфері необхідно тлумачити як організаційно-

правову спільність урегульованих адміністративно-правовими нормами 

завдань, функцій, компетенції, обсягу відповідальності певних органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних 

осіб. Слід при цьому наголосити, що термін «компетенція» треба розглядати як 

сукупність визначених законодавством завдань, повноважень, прав та 

обов’язків державного органу або його посадової особи. Проблеми у сфері 

АПК України вирішуються (насамперед і винятково) державною владою. Ось 

чому надзвичайно важливо правильно встановити складники статусу суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання в цій царині. За приклад такого  

суб’єкта розглянемо статус Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, яке можна назвати головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади в державі. Відповідно до  

Положення про це Міністерство, затвердженого постановою КМ України від 20 

серпня 2014 р. за № 459 (в редакції постанови КМУ від 11 вересня 2019 р. за № 

838), головними завданнями Мінекономіки є формування й реалізація 

державної  політики: 

1) аграрної - у сферах сільського господарства і з питань продовольчої 

безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, рослинництва, 

розвитку сільських територій, садівництва, виноградарства, виноробства, 

хмелярства, харчової й переробної промисловості (далі - сфера 

агропромислового виробництва); 
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2) технічної - в АПК й машинобудування для нього, у сферах 

сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва й обігу органічної 

продукції (сировини), моніторингу й родючості ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення; 

3) у сферах рибного господарства й рибної промисловості, охорони, 

використання й відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства й 

безпеки мореплавства суден флоту, (що належать до рибного господарства), 

господарства лісового й мисливського, ветеринарної медицини, безпечності й 

окремих показників якості харчових продуктів, карантину й захисту рослин, 

насінництва й розсадництва; 

4) у сферах використання й охорони земель сільськогосподарського 

призначення [302]. 

Водночас наголошуємо на тому, що нині в Україні явно бракує 

ефективної державної аграрної політики, немає рівних умов для всіх 

виробників сільгосппродукції й секторів, але в наявності система втручання, 

яка викривляє існуючий на ринку баланс, обмежений і незбалансований 

розподіл бюджетної підтримки та ін. 

Мінекономіки України згідно з покладеними на нього завданнями 

виконує чимало функцій, серед яких:  

- узагальнення практики застосування законодавства з питань, що 

належать до його компетенції; 

-  опрацювання пропозицій з удосконалення актів законодавчих,  

Президента України й КМУ, а також внесення їх в установленому порядку на 

розгляд Президента України і КМУ;  

- розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів 

з питань, що належать до компетенції вказаного Міністерства;  

- погодження проектів законів, актів законодавства, які надходять на 

погодження від інших міністерств і центральних органів виконавчої влади;  

- у межах повноважень, передбачених законом, підготовка висновків 

і пропозицій до проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на 
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розгляд КМУ, проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України 

іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, а також нормативно-

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

-  у межах повноважень, передбачених законом, внесення  зауважень 

і пропозицій до ухвалених Верховною Радою України законів, що надійшли на 

підпис Президентові України;  

- здійснення аналізу діяльності сфер агропромислового виробництва, 

окреслення пріоритетів, стратегії і прогнозування їх розвитку;  

- реалізація заходів, спрямованих на техніко-технологічне 

переоснащення зазначених сфер, сприяння розвитку машинобудування для 

агропромислового комплексу, а також енергозбереженню й координації 

розроблених інноваційних проектів;  

- всебічна підтримка підприємств сфер агропромислового 

виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, 

сільськогосподарської кооперації тощо.  

Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України містить 63 його функції, серед яких однією з перших є 

розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що 

належать до його компетенції, тобто створення ефективної законодавчої бази. 

Вважаємо, що ця функція не виконується цим Міністерством належною мірою, 

на що вказують: (а) неврегульованість питань ГМО, (б) визначення деяких 

показників якості молока й молочних продуктів, яловичини, (в) уніфікація 

вимог до якості й маркування алкогольних напоїв (зокрема, вироблених та 

імпортованих на територію України), до деяких показників якості окремих 

видів сільськогосподарської й харчової продукції та ін. 

Що ж стосується компетенції Мінекономіки, то, згідно з проектом Єдиної 

комплексної стратегії та планом дій розвитку сільського господарства та 

сільських територій в Україні на 2015-2020 роки, яка грунтується на 10-ти 

головних стратегічних пріоритетах, третім з яких є Інституціональна реформа 

Мінекономіки, державних підприємств, установ, організацій, що належать до 
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його сфери управління» полягає в чіткому визначенні сфер компетенції 

Мінекономіки України, державних підприємств, установ, організацій, що 

належать до його сфери управління та їх зв’язків з іншими відповідними 

державними установами на підтримку сільського господарства й розвитку 

сільських територій [302]. Як бачимо, наявні повноваження, права й обов’язки 

цього державного органу не задовольняють виклики сьогодення у сфері АПК 

України, а тому є нагальна потреба опрацювання й законодавчого закріплення 

довгострокової стратегії розвитку сфери АПК України. 

У ст. 244 КУпАП передбачено, що центральний орган виконавчої влади, 

який реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в АПК, розглядає 

справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням 

законодавства щодо використання й охорони земель і порядку й умов ведення 

насінництва й розсадництва, правил технічної експлуатації самохідних 

сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації 

[140]. 

Вважаємо за доцільне згідно з проектом Закону «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо уточнення правових норм, які 

передбачають адміністративну відповідальність за правопорушення в 

агропромисловому комплексі», доповнити ст. 18827 КУпАП такими словами: 

«…у частині невиконання законних вимог державних інспекторів сільського 

господарства щодо ненадання їм інформації, передбаченої законодавством, або 

надання неправдивої інформації, а також вчинення перешкод для виконання 

покладених на них обов’язків» [277]. 

Формування належної нормативно-правової бази у сфері АПК України 

сьогодні значно відстає від потреб регулювання нових відносин на селі. За 

браком основних законодавчих актів, насамперед нової редакції Земельного 

кодексу України і внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення процес реформування агропромислового сектору відбувається 

безсистемно. Урахування всіх складових елементів адміністративно-правового 

статусу будь-якого суб’єкта АПК України, а не лише окремих, сприятиме не 
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тільки чіткому функціонуванню відповідного суб’єкта, а й процесу 

реформування сфери АПК взагалі. 

 

3.3. Заходи адміністративного нагляду й контролю в 

агропромисловому комплексі 

 

Орієнтуючись на важливість діяльності агропромислового комплексу в 

житті суспільства, вважаємо за доцільне проаналізувати механізм здійснення 

державного нагляду й контролю у сфері АПК. Якщо йдеться про  

адміністративно-правове регулювання останнім, цей процес виступає головним 

чинником для забезпечення стабільності функціонування й розвитку будь-якої 

сфери суспільних відносин. Державна політика, реалізується перш за все, через 

сукупність адміністративних заходів і полягає у втручанні держави у 

відповідну діяльність. Необхідність удосконалення такої політики в 

агропромисловій сфері, пов’язується насамперед зі стрімкими 

глобалізаційними процесами й курсом України на євроінтеграцію.  

Наразі, спостерігається тенденція до збільшення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції, формується сприятливе середовище для 

інвестиційної діяльності, провадиться активна співпраця з 

сільськогосподарськими транснаціональними корпораціями, проте говорити 

про набуття Україною статусу провідної аграрної держави, можна лише за 

умови наближення її до показників виробництва й експорту 

сільськогосподарської продукції до Європи.  

Вітчизняним законодавцем уже зроблені певні кроки до посилення 

конкурентоспроможності агроекономіки країни, інженерно-технологічного 

розвитку, інформаційно-аналітичного забезпечення й оновлення нормативної 

бази і прийняття подальших законопроектів у сфері АПК щодо розвитку й 

основних засад діяльності суб’єктів господарювання. Але проблема полягає в 

недостатньому законодавчому регулюванні наглядових повноважень публічних 

органів у сфері АПК. Це виявляється безпосередньо в невпорядкованості й 
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декларативності нормативних документів, які  регулювали б зазначені питання, 

детально регламентували процедуру здійснення наглядових заходів, а також в 

оновленні більшості існуючих норм. Йдеться про знецінення самої сутності 

державного нагляду та його призначення як одного з регуляторів суспільних 

відносин. У зв’язку із цим досить актуальним є питання визначення змісту 

конструкції «наглядові заходи в АПК», окреслення основних критеріїв термінів 

«контроль» і «нагляд» і надання пропозиції з удосконалення наглядової 

діяльності контролюючих суб’єктів. 

  На доктринальному рівні нагляд і контроль доволі часто ставали 

предметом наукових дискусій. Серед наукових праць, присвячених зіставленню 

нагляду й контролю в державному управлінні слід відмітити роботи В. М. 

Гаращука [73, с. 201-205] та  А. О. Собакарь [391, с. 117-125] та ін. Деякі 

питання державного регулювання сільськогосподарського виробництва, цілей і 

сутності державної аграрної політики, стратегічних напрямів розвитку 

сільського господарства розглядали такі науковці як В. С. Литовченко [189, с. 

145-151], Г. С. Іванова [120, с. 45-53] та ін. Проте з урахуванням динаміки 

розвитку відносин у сфері АПК і нещодавнього оновлення наглядових 

повноважень суб’єктів у цій царині подальші дослідження зазначених питань 

вважаємо необхідними. 

Ефективність державного регулювання в АПК необхідно пов’язувати 

передовсім з достатнім рівнем його правового забезпечення. Покладений на 

державні суб’єкти наглядові повноваження у цій сфері передбачають складну 

структуру взаємодії між органами різних рівнів. Проте актуальними лишаються 

такі проблеми, як дублювання таких повноважень, абстрактне визначення 

предметів відання, невизначеність і нецілеспрямованість конкретних заходів і 

напрямів діяльності контролюючих органів. Буде справедливим визнання того  

факту, що при здійсненні адміністративної реформи, яка найчастіше 

виявляється в ліквідації одних органів з передачею й розподілом їх 

повноважень між іншими, у правовому аспекті регламентації останніх виникає 

чимало вакуумів, отже увага в плані нормативного базису повинна стосуватись 
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і спрямовуватися на подолання існуючих колізій і прогалин у наглядовій 

діяльності в АПК. 

Для детального аналізу й висловлення власних пропозицій варто 

визначитися з основними термінологічними поняттями й установити 

призначення тієї чи іншої правової категорії. Найбільше труднощів викликає 

розмежування й виділення характерних рис для термінів «нагляд» і «контроль». 

На рівні словників перший трактується через спостереження за чим або ким-

небудь [388]. Юридичний словник-довідник тлумачить нагляд як захід 

адміністративного примусу, що характеризується запобіжним (припиняючим) 

впливом у сфері забезпечення громадського правопорядку [445]. Доктрина у 

своєму традиційному вигляді містить різні підходи до визначення терміна 

«нагляд». З аналізу доктринальних положень доходимо висновку, що більшість 

науковців вбачають розмежування нагляду й контролю у зіставленні їх 

призначення. Так, А. О. Собакарь під наглядом розуміє систематичне 

спостереження з боку уповноважених суб’єктів за діяльністю непідлеглих їм 

суб’єктів у зв’язку з виконанням ними загальнообов’язкових норм [391, с. 117-

119]. Із цього випливає, що нагляду притаманні такі ознаки, як 

систематичність, непідпорядкованість суб’єктного складу, невтручання в 

господарську діяльність.  

Розмежування нагляду з контролем провадиться залежно від таких 

чинників, як зміст і обсяг повноважень (зазвичай при контролі такий обсяг і 

дискреційні повноваження контролюючого органу ширші), об’єкт 

спостереження, суб’єктний склад та організаційно-правові форми проведення 

нагляду й контролю [391, с.117-125].  

Із позиції В. М. Гаращука, який розмежовує нагляд і контроль за такими 

чинниками як порядок і часові межі їх здійснення, контроль, на відміну від 

нагляду, має бути повсякденним і безперервним та здійснюватись усіма 

гілками державної влади. Крім того, наголошує вчений, розмежування цих 

понять залежно від державного втручання визнається доволі обґрунтованим, 

оскільки до меж нагляду не входять повноваження щодо втручання в 
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господарську діяльність піднаглядного суб’єкта [75, с. 205].  

На законодавчому рівні нагляд і контроль, як правило, не 

розмежовуються і вживаються в основному неподільно [337]. За такого 

розуміння законодавцем цих понять створюється термінологічна плутанина. 

Зокрема органи, покликані здійснювати виключно нагляд (з огляду насамперед 

на їх  назву), виходять за межі своїх повноважень, втручаючись у діяльність 

суб’єктів господарювання. Так, суперечливим вважаємо погляд законодавця на 

тлумачення категорії «державний санітарно-епідеміологічний нагляд» як 

діяльності органів державної санітарно-епідеміологічної служби по контролю 

за дотриманням юридичними і фізичними особами санітарного законодавства 

[290]. Виходячи із цього розуміння можна стверджувати, що повноваження 

органів санітарно-епідеміологічного нагляду зводяться саме до контролю. У 

такому випадку явно простежується порушення загальних правил формальної 

логіки, адже відбувається ототожнення 2-х різних понять за змістом і обсягом. 

Отже, така законодавча конструкція призводить до нечіткого розмежування 

компетенції між державними органами, до створення проблеми визначення 

конкретного обсягу повноважень, що ними здійснюються, і до конфлікту 

інтересів. 

Знову ж таки слушною вбачається позиція В. М. Гаращука щодо 

необхідності розподілу наглядових і контрольних повноважень залежно від їх 

виду і призначення між державними органами, а також вжиття заходів з 

упорядкування назв контролюючих суб’єктів [73, с. 206-207].  

Характеризуючи окремі наглядові заходи у сфері АПК, спробуємо 

навести їх основні ознаки: а) ці заходи не пов’язані із втручанням у 

господарську діяльність підприємства; б) вони здійснюються, як правило, у 

вибірковому порядку й не повинні бути безперервними; в) вони виступають 

базисом для нормативного забезпечення АПК, оскільки першочерговою метою 

нагляду є аналіз стану господарської діяльності і вжиття на основі проведеного 

спостереження превентивних заходів для недопущення подальших 

правопорушень.  
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Таким чином, під наглядовими заходами в АПК слід розуміти реалізацію 

наглядовими органами своїх повноважень в агропромисловій сфері, що 

виявляється у проведенні систематичного (а не повсякденного) спостереження 

(в тому числі моніторингового) за діяльністю суб’єктів господарювання без 

безпосереднього втручання в таку діяльність. 

Визначившись із конструкцією «захід адміністративного нагляду», 

вважаємо за доцільне акцентувати увагу на конкретних видах розглядуваних 

заходів. На жаль, чинний Закон України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р., за № 

877-V не називає конкретних видів таких заходів. Ось тому привабливою 

видається позиція В. С. Литовченка, який серед останніх виділяє: (а) 

сертифікацію (перевірку продукції відповідно до державних і громадських 

стандартів), (б) збирання статистичних даних, (в) експертизу якості продукції і 

(г) внутрішню самоперевірку [189, с. 146].  

З нашого погляду, запропонований науковцем перелік видів наглядових 

заходів в АПК не є вичерпним, а їх обсяг залежить виключно від інноваційного 

розвитку держави. Тому з огляду на активний розвиток суспільних відносин і 

на динамічність науково-технічної сфери, схиляємося до зведення заходів 

адміністративного нагляду в АПК до моделі електронного врядування. Отже, 

для таких заходів характерним є: 

-  проведення моніторингу в системі АПК; 

- загальнообов’язковість у наданні суб’єктами господарювання планової 

та оперативної інформації, що стосується їх діяльності, на запит наглядових 

суб’єктів, що визначає їх підзвітність перед органами державної влади, серед 

яких Державна служба статистики, Державна податкова служба та ін.; 

- ведення поквартальної звітності в особистому кабінеті, обов’язковість 

участі підприємства в якому вимагається й закріплюється у приписах закону; 

- реєстрація й ліцензування дозвільно-ліцензійної політики в 

електронному виді. 

При визначенні механізму реалізації наглядових заходів справедливо 
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наголосити на тому, що жодна сфера виробництва не може обійтися без 

державної підтримки, не є винятком у цьому і сфера сільського господарства.  

Постанова КМУ від 7 лютого 2018 р., за № 107 «Про порядок використання 

коштів, передбачених у Державному бюджеті для підтримки тваринництва, 

зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури 

(рибництва)» регламентується порядок використання бюджетних коштів, 

спрямованих на зберігання й перероблення сільськогосподарської продукції й 

аквакультури [304]. Нагляд і контроль за використанням таких коштів, за 

складенням і поданням фінансової звітності про використання бюджетних 

коштів здійснюється в установленому законом порядку (п.18 Постанови).  Ці 

повноваження покладено на органи бюджетного контролю України, серед яких: 

Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України (як 

органи загального бюджетного контролю), Державна податкова служба, 

Міністерство фінансів України й Рахункова палата (органи спеціального 

бюджетного контролю). 

Окреслюючи діяльність наглядових суб’єктів в АПК, підкреслимо, що 

центральним органом цієї системи свого часу визнавалося Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. Відповідно до постанови КМУ від 

25 листопада 2015 р., за № 1119 «Про затвердження Положення про 

Міністерство аграрної політики та продовольства України» Міністерство 

аграрної політики та продовольства України здійснює й реалізує свої наглядові 

повноваження у сфері дотримання земельного законодавства, використання й 

охорони земель усіх форм власності й категорій, родючості ґрунтів. Крім того 

воно провадить діяльність щодо формування наглядової політики у сфері 

інженерно-технічного забезпечення АПК [300].  

Нещодавно на законодавчому рівні була спроба здійснити перекладення 

конкретного обсягу повноважень з розглядуваного Міністерства на інші 

органи, що реалізують державну політику в різних сферах сільського 

господарства, ідеться про Проект Закону № 4922-д від 10 квітня 2018 р., який 

було відкликано. Цей проект не є первинною спробою суб’єктів законодавчої 
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ініціативи розвантажити Міністерство, а є результатом правок і доопрацювання 

законопроекту від 7 липня 2016 р. Незважаючи на це, у своєму висновку від 6 

лютого 2019 р. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України 

звернуло увагу на певні недоліки, як порушення принципів системності й 

комплексного регулювання суспільних відносин, адже цим законопроектом 

визначено некоректні повноваження органів, що породжують собою конфлікт 

інтересів [67]. Отже, постають: (а) питання про доцільність таких змін, оскільки 

усуваючи проблему завантаженості Міністерства, проект фактично породжує 

порушення принципу правової визначеності, (б) проблема, яка полягає ще й у 

назвах органів, де наявна їх плутанина при окресленні їх повноважень, що 

сприяє неузгодженості при регулюванні відповідних відносин [67], (в) 

суперечливі рішення щодо вилучення окремих положень із законів, які 

регламентують конкретну сферу сільськогосподарської діяльності [67].  

  Незважаючи на визначені законом повноваження Міністерства, 

вважаємо, що такий обсяг і нормативна регламентація не пов’язуються з якістю 

виготовлюваної продукції [120, с. 48-51].  У зв’язку із цим доречно вести мову 

про розподіл і продовження адміністративної реформи у сфері АПК. Уряд 

прийняв рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та 

продовольства України з подальшою передачею його функцій Міністерству 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України [91], тобто 

фактично, відбулося злиття цих двох Міністерств.  

Така позиція Уряду була сприйнята неоднозначно як провідними 

аграрними підприємствами так і першими особами в аграрній сфері. 

Наприклад, економіст Центру продовольчої і сільськогосподарської організації 

ООН (ФАО) А. Ярмак досить скептично поставився до такого кроку Уряду, 

аргументуючи необхідність існування Мінагрополітики тим, що галузь 

сільського господарства України є однією з найважливіших, а влиття його у 

«слабке Міністерство із застарілими функціями» відкине Україну назад у 

питанні її іміджу як аграрної країни [191]. Схожої позиції дотримується й 

представник Сільськогосподарської дорадчої служби «Фермерська країна» 
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наголошуючи на тому, що хоча діяльність Мінагрополітики хоча й зазнавала  

критики, проте це не є передумовою для ліквідації останнього, оскільки наразі 

фермерські господарства лишаються поза державними інтересами [191].  

На підтримку точки зору фахівців в агросфері зазначимо, що АПК 

формує одну з найбільших часток ВВП країни і попри наявну в законодавчих 

та урядових колах критику щодо діяльності Мінагрополітики, обсяги 

виробництва й експорту продовжували зростати. При цьому досить радикально 

було провадити таку реформу без урахування позицій аграрних експертів і 

думки аграріїв. До того ж, слід брати до уваги зарубіжний досвід щодо цього 

питання, адже аграрне Міністерство займає окреме місце в системі органів 

виконавчої влади провідних країн Європи. 

Наступним наглядовим суб’єктом, який не можна оминути увагою, є 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів (далі – Служба). Згідно з Постановою КМУ від 2 вересня 2015 р. 

«Про затвердження Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» наглядові 

повноваження Служби можна розподілити на певні групи, як-то: (а) сфера 

гігієни праці, (б) ринкова сфера, (в) сфера насінництва й розсадництва, (г) 

сфера епідеміологічного нагляду, (д) сфера радіоактивного нагляду, (е) сфера 

нагляду за персоналом підприємства (за діяльністю суб’єктів господарювання, 

які виробляють, перевозять, зберігають і реалізують сировину), (є) сфера 

інженерно-технічного забезпечення [298].  

З огляду на достатньо розгалужений спектр повноважень Служби 

пропонуємо відредагувати  вказане Положення і згрупувати в окремому пункті 

її контрольні й наглядові повноваження. Окрім цього, закцентувавши увагу на 

новітніх заходах адміністративного нагляду на Службу доцільно покласти 

повноваження щодо залучення громадян до наглядової діяльності з метою 

сприяння участі громадськості в державній політиці. 

Питанням нагляду у сфері АПК займаються й інші органи, серед яких 

обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації й агентства.  
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Звертаючись до участі громадськості в наглядових заходах АПК, 

звернімо увагу на те, що громадяни беруть участь в останніх у сфері 

господарювання шляхом взаємодії з наглядовими державними органами. 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення органами державного 

нагляду (контролю) консультацій з громадськістю за ініціативою громадських 

об'єднань» називає основні форми такої взаємодії, серед яких консультації з 

громадськими організаціями й публічне громадське обговорення [306].  

Таким чином, провівши розмежування термінів «нагляд» і «контроль», 

окресливши межі повноважень і реформування наглядових суб’єктів в АПК, а 

також запропонувавши авторське визначення адміністративним заходам 

нагляду, під якими слід розуміти реалізацію наглядовими органами своїх 

повноважень в агропромисловій сфері, що виявляється у проведенні заходв 

систематичного, але не повсякденного спостереження (у тому числі 

моніторингів) за діяльністю суб’єктів господарювання без безпосереднього 

втручання у цю діяльність, вважаємо вкрай необхідним скерувати розвиток 

сучасного АПК у сферу інноваційно-наглядових технологій.  

Критичний аналіз урядових нововведень надав передумови для 

твердження про їх передчасність і занадто велику радикальність у питаннях 

проведення в АПК адміністративної реформи й у котрий раз підкреслив 

важливість громадської думки в питаннях державної політики. 

Найоптимальнішим, з нашого погляду є поновлення діяльності Мінекономіки з 

передачею деяких функцій, що явно не належать до його компетенції іншим 

органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері сільського 

господарства за наступною структурно-функціональною схемою: 

Органи Наглядові заходи Нормативне закріплення 

Верховна 

Рада України 

Наглядові повноваження 

ВРУ у сфері сільського 

господарства 

виявляються в межах 

парламентського 

1.Конституція України. 

2. Закон «Про комітети 

Верховної Ради України» 

від 4 квітня 1995 р. 

3. Закон «Про статус 
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контролю, серед яких 

підзвітність державних 

органів, що здійснюють 

наглядові заходи в АПК 

безпосередньо 

парламенту, надсилання 

на аграрні підприємства 

депутатських звернень і 

запитів; проведення 

парламентських слухань 

в агрокомітеті. 

народного депутата 

України» від 17 листопада 

1992 р. 

Міністерства 

 

Формування 

державної політики у 

сфері захисту прав 

споживачів, проведення 

ліцензувань, реалізація і 

розробка основ 

дозвільної системи, 

безпосередній нагляд за 

земельним 

законодавством, 

охороною земель, 

родючістю ґрунтів, 

здійснення ринкового та 

інженерно-технічного 

нагляду; забезпечення 

реєстрації та акредитацій 

організацій колективного 

управління, 

функціонування системи 

1. Господарський Кодекс 

України. 

2. Постанова КМУ 

«Питання Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства» 

від 11 вересня 2019 р., № 

838. 

3. Постанова КМУ «Про 

затвердження Порядку 

функціонування системи 

оперативного взаємного 

сповіщення про продукцію, 

що становить серйозний 

ризик, та подання 

повідомлень для внесення 

до неї» від 26.12.2011 № 

1398. 
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оперативного сповіщення 

про продукцію, що 

становить серйозний 

ризик, надання доручень 

для голосування з питань 

порядку денного 

загальних зборів і 

засідань наглядових рад. 

Агентства Забезпечення 

дотримання режимів 

роботи водосховищ, 

водогосподарських 

систем і каналів; ведення 

державного лісового 

кадастру й обліку лісів, 

чисельності й добування 

мисливських тварин; 

здійснення нагляду в 

галузі використання 

біоресурсів і в технічній 

сфері рибної 

промисловості; 

розроблення й подання 

Мінекоенерго 

спеціальних правил 

експлуатації й обліку 

щодо технічного нагляду 

за суднами рибної 

промисловості. 

1. Постанова КМУ від 20 

серпня 2014 р., № 393. «Про 

затвердження Положення 

про Державне агентство 

водних ресурсів України». 

2. Постанова КМУ від 8 

жовтня 2014 р., № 521 «Про 

затвердження Положення 

про Державне агентство 

лісових ресурсів України». 

3. Постанова КМУ від 30 

вересня 2015 р., № 895 «Про 

затвердження Положення 

про Державне агентство 

рибного господарства 

України». 

 

Служби Сертифікація насіння і 1. Постанова КМУ від 2 
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садивного матеріалу, 

нагляд за додержанням 

біологічної і генетичної 

безпеки 

сільськогосподарських 

рослин під час створення, 

дослідження та 

практичного 

використання генетично 

модифікованого 

організму, а також за 

додержанням гігієни 

праці; ринковий і 

метрологічний нагляд за 

дотриманням вимог 

санітарного 

законодавства, здоров’я і 

благополуччя тварин; 

проведення санітарно-

епідеміологічних 

експертиз і видання 

відповідних висновків; 

здійснення 

фітосанітарної 

діагностики; моніторинг 

секторальних планів 

ринкового нагляду; 

аналіз причин виявлених 

правопорушень у 

господарській сфері; 

вересня 2015 р., № 667 «Про 

затвердження Положення 

про Державну службу 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів» 

 

2. Наказ Мінекономіки 

від 30 листопада 2018 р., № 

1807 «Про затвердження 

річного плану здійснення 

заходів державного нагляду 

(контролю) Мінекономіки 

на 2019 рік». 

3. Постанова КМУ від 24 

грудня 2014 р., № 724 

«Деякі питання Державної 

регуляторної служби 

України». 
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реєстрація, облік та 

експертна оцінка 

сільськогосподарської 

техніки; проведення 

ліцензування 

господарської діяльності 

відповідно до закону і 

здійснення державного 

контролю за 

додержанням 

ліцензіатами ліцензійних 

умов; реалізація 

державної регуляторної 

політики, політики з 

питань нагляду 

ліцензування й дозвільної 

системи у сфері 

господарської діяльності. 

Обласні 

державні 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації 

Проведення 

сертифікації 

тваринницької продукції; 

координація діяльності 

сільськогосподарських 

товаровиробників з 

питань визначення  

потреби у пестицидах та 

агрохімікатах, їх 

фактичного надходження 

в регіони; виконання 

обласних і галузевих 

1. Закон України від 9 

квітня 1999 р., № 586-XIV 

«Про місцеві державні 

адміністрації». 

2. Постанова КМУ від 18 

квітня 2012 р., № 606 «Про 

затвердження 

рекомендаційних переліків 

структурних підрозділів 

обласної, Київської та 

Севастопольської міської, 

районної, районної в мм. 
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програм розвитку галузей 

тваринництва; створення 

сприятливих умов для 

сільськогосподарських 

товаровиробників, 

спрямованих на 

розв'язання завдань, 

пов'язаних з 

виробництвом продукції 

рослинного походження; 

проведення заходів щодо 

поліпшення 

демографічної ситуації в 

регіонах, координація 

діяльності відповідних 

служб з питань реалізації 

соціальної політики на 

селі; заходи, спрямовані 

на гарантування 

продовольчої безпеки. 

Києві та Севастополі 

державних адміністрацій»  

3.Наказ Мінагрополітики 

України від 21 листопада 

2012 р., № 722 «Про 

затвердження Методичних 

рекомендацій з розроблення 

положення про структурний 

підрозділ агропромислового 

розвитку місцевої державної 

адміністрації». 

 

 

Логічним вбачається перехід до розгляду деяких проблемних питань 

контрольних функцій суб’єктів АПК України на підставі аналізу чинних 

нормативно-правових актів з метою удосконалення норм вітчизняного 

законодавства у досліджуваній сфері. Президентом України 19 серпня 2018 р. 

підписано Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні». Цей 

нормативно-правовий акт покликаний розв’язати низку проблем  в АПК, у 
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тому числі колективної власності на землю. Як неохідний крок у напрямку 

розвитку аграрного потенціалу країни, наступний документ на законодавчому 

рівні допоможе: 

- визнати комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ і 

міст землі колективної власності ліквідованих колективних сільськогос-

подарських підприємств;  

- надати можливість загальним зборам членів колективних 

сільськогосподарських підприємств, паювання земель в яких завершилося до 

2020 р. перерозподілити між собою (допаювати) залишок сільськогос-

подарських угідь і передати землі несільськогосподарського призначення у 

комунальну власність;  

- установити кінцевий строк виділення в натурі (на місцевості) 

незатребуваних (нерозподілених) земельних ділянок;  

- надати органам місцевого самоврядування право тимчасового 

розпорядження землями колективної власності шляхом передачі їх в оренду до 

моменту державної реєстрації права власності на них;  

- надати право органам місцевого самоврядування з 2020 р. звертатися до 

суду із заявою про передачу в комунальну власність земельних ділянок 

колективної власності в порядку визнання майна безхазяйним (зі 

встановленням права власників незатребуваних (нерозподілених) земельних 

ділянок, які з поважних причин пропустили термін виділення їх у натурі (на 

місцевості), безкоштовно отримати земельні ділянки із земель комунальної 

власності [278].  

Але, на жаль, найслабкішою ланкою в національній системі управління 

все ще залишається та, що відповідає за реалізацію ухвалених рішень тощо. У 

зв’язку із цим КМУ повинен розробити низку підзаконних актів, які  дозволили 

б цьому зазначеному Закону запрацювати. Наразі держава передає невластиві 

їй функції галузевим асоціаціям АПК, в результаті чого знижуються витрати на 

адміністрування й державний контроль, зростає ефективність ухвалення 

галузевих рішень тощо. 
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На прикладі вищеназваного Закону зрозуміло, що первинним елементом 

системи права є норма права зі своєю структурою (гіпотеза, диспозиція, 

санкція), а первинним елементом системи законодавства є стаття закону, що 

містить нормативне розпорядження, яке, як правило, не містить у собі всіх 3-х 

структурних елементів правової норми. Таке розпорядження доволі часто 

містить лише гіпотезу й санкції. А ось складова частина останнього -  

диспозиція може бути окреслена в іншій статті відповідного закону (це так 

званий, відсильний спосіб викладу), або в іншому правовому акті (бланкетний 

спосіб викладу). Закони, (наприклад, закони про власність, про підприємницьку 

діяльність та ін.), що включають норми різних галузей права, забезпечуються 

санкціями, викладеними в інших нормативно-правових актах [208]. 

Законодавство України у сфері АПК включає у себе норми адміністративного 

права, що містяться в міжнародних актах, у Конституції й законах України та 

підзаконних актах, в інших нормативно-правових актах, які регламентують 

принципи організації й діяльності, функції, повноваження й компетенції 

суб’єктів регулювання. Крім того, важливо враховувати й акти офіційного 

тлумачення норм адміністративного права, прийняті уповноваженими 

органами, а також акти, що роз’яснюють практику застосування актів 

управління, індивідуальні акти, акти застосування норм адміністративного 

права (наприклад, про розгляд справ про адміністративні правопорушення у 

сфері АПК, про застосування заходів адміністративної відповідальност та ін.). 

Адміністративно-правове регулювання АПК включає в себе відповідну 

систему суб’єктів державного контролю, брак  якого призводить до 

неефективного використання ресурсів, зловживання монопольним становищем, 

учинення правопорушень і злочинів у цій сфері. Проте доволі часто 

повноваження контролюючих органів мають декларативний характер, 

дублюють одне одного або вступають у конфлікт інтересів. Треба враховувати, 

що будь-які зміни в аграрному секторі України вносять суттєві зміни в роботу 

суб’єктів державного контролю, не тільки в загальний стан національної 

економіки держави, а й національної безпеки України у цілому. Тим більше, що 
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серед загроз національним інтересам і національній безпеці є здійснення 

державними органами діяльності в корпоративних та особистих інтересах, що 

призводить до порушення прав, свобод і законних інтересів громадян та 

суб’єктів господарської діяльності [399]. Вчасно проведений контроль за 

виконанням управлінських рішень допоможе виявити відхилення у виконанні 

законних рішень і надасть можливості вжити відповідних заходів. 

Уточнімо далі поняття «контроль» з урахованням осмислення 

теоретичних положень менеджменту й визначення його цільової спрямованості 

в певному історичному вимірі його розвитку. Термін «контроль» слід розуміти 

як попереджувально-функціональну підсистему менеджменту, спрямовану на 

забезпечення реалізації стратегій розвитку будь-якого об’єкта шляхом 

здійснення відстеження контрольних функцій за програмами, цілями, завдання, 

стандартами, управлінськими рішеннями, технологіями і процесами, 

менеджментом як системою, факторами зовнішнього і внутрішнього 

середовища, за моделями й поведінкою організацій на стадіях проектування й 

функціонування. Треба також брати до уваги, що сьогодні в умовах  

реформування сфери АПК України відбувається процес ускладнення 

контрольної функції. Це зумовлено сукупністю таких чинників, як-то: (а) 

посилення факторів зовнішнього конкурентного середовища, (б) впровадження 

інноваційних моделей у практику господарювання, (в) зміна орієнтації 

господарюючих ретроспективних структур на перспективні цілі, задачі й на 

стратегічний розвиток систем. Таким чином, трансформаційні процеси, що 

спостерігаються в економіці України, сприяють підвищенню питомої ваги 

стратегічних рішень у діяльності вітчизняних сільськогосподарських підпри-

ємств і, як наслідок - значимості контрольної функції в менеджменті, яка 

підсилюється різноманітністю й різновекторністю об’єктів контролю [244]. 

Правове регулювання в АПК разом з функціями управління передбачає 

здійснення органами державного управління контролю за дотриманням 

аграрного законодавства всіма аграрними товаровиробниками. Центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується й координується 
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КМУ через Міністра фінансів України і який забезпечує формування й реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, є Державна 

аудиторська служба України (далі - Держаудитслужба). Аналіз Положення про 

Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою КМУ від 3 

лютого 2016 р., № 43, свідчить, що повноваження й завдання 

Держаудитслужби зазнали деяких змін порівняно з повноваженнями Державної 

фінансової інспекції України, що полягають у тому, що діяльність 

Держаудитслужби стала більш орієнтованою саме на упередження порушень 

об’єкта контролю.  

Державна аудиторська служба України згідно з покладеними на неї 

завданнями здійснює контроль: (а) у міністерствах, інших органах виконавчої 

влади, (б) у державних фондах і фондах загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, (в) у бюджетних установах, (г) у суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки, (д) на підприємствах, в уста-

новах та організаціях, які отримують (або отримували в тому періоді, що 

перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів і фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування або 

використовують (або використовували в періоді, що перевіряється) державне 

чи комунальне майно; (е) у суб’єктів господарської діяльності незалежно від 

форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ 

(за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні). Ця 

аудиторська служба здійснює також державний фінансовий контроль шляхом 

проведення державного фінансового аудиту, перевірки, інспектування (ревізії), 

моніторингу закупівель. 

Держаудитслужбою здійснюєься контроль за:  

- цільовим, ефективним використанням і збереженням державних 

фінансових ресурсів, необоротних та інших активів;  

- досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності 

розпорядників бюджетних коштів;  

- цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), 
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отриманих під державні (місцеві) гарантії;  

- достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах під час 

складання планових бюджетних показників і відповідністю взятих 

розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним 

бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (в разі застосування 

програмно-цільового методу в бюджетному процесі);  

- відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових 

зобов’язань за енергосервісом, затвердженим в установленому порядку умовам 

закупівлі енергосервісу;  

- дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо 

державного й місцевих бюджетів;  

- дотриманням законодавства про закупівлі;  

- веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової й бюджетної 

звітності, паспортів бюджетних програм і звітів про їх виконання (в разі 

застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі), кошторисів 

та інших документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету; 

-  станом і достовірністю бухгалтерського обліку й фінансової звітності;  

- виконанням функцій з управління об’єктами державної власності;  

- станом внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту в розпорядників 

бюджетних коштів, а також внутрішнього контролю в інших підконтрольних 

установах;  

- усуненням виявлених недоліків і порушень; 

-  реалізацією інвестиційних проектів тощо [256]. 

За постановою КМУ від 10 вересня 2014 р., № 442 «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади», згідно з якою ліквідовано 

Державну інспекцію з контролю за цінами, на Державну службу статистики 

України (далі - Держстат) покладено функції з моніторингу динаміки цін 

(тарифів) на споживчому ринку. На виконання доручення КМУ від 31 жовтня 

2014 р., № 36767/1/1-14 органи Держстату здійснюють моніторинг цін на 

продукти харчування й паливо. Моніторинг динаміки цін на споживчому ринку 
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провадиться відповідно до Методологічних положень щодо організації 

статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари 

(послуги) і розрахунків індексів споживчих цін, затверджених наказом 

Держстату України від 1 липня 2013 р., № 190 (зі змінами) [371]. 

Мініекономіки України здійснює на підприємствах усіх форм власності 

державний контроль за якістю сільськогосподарської продукції й сировини під 

час їх виробництва, переробки, зберігання й реалізації, в тому числі під час 

проведення експортно-імпортних операцій, а також за якістю насіння і 

племінних ресурсів [252]. За спільним наказом з  Міністерством фінансів 

України № 221/433 від 8 липня 2003 р. «Про затвердження Порядку вико-

ристання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на повну 

компенсацію вартості електроенергії, спожитої сільськогосподарськими 

підприємствами для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних 

землях та заповнення водою земель для вирощування рису» контроль за 

використанням і відповідальність за нецільове використання коштів, 

передбачених на повну компенсацію вартості електроенергії, що споживається 

сільськогосподарськими підприємствами для поливу, покладаються на 

Міністерство аграрної політики та продовольства України [303]. 

Таке розмаїття контролюючих функцій указаного Міністерства зовсім не 

сприяє їх якісному виконанню. Ось чому, 10 квітня 2018 р. Верховною Радою 

України було зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у 

сфері сільського господарства» згідно з яким, частину контрольних функцій, 

віднесених зараз до функцій Мінекономіки України, пропонується делегувати 

Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, у зв’язку з тим, що Міністерство не в змозі якісно виконувати всі 

покладені на нього функції контролю.  

На думку заступника голови Комітету з питань аграрної політики та 

земельних відносин Верховної Ради України, О. Бакуменка, внесені зміни 

допоможуть створити умови для належної реалізації переданих функцій. 
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Наприклад, ст. 11, що стосується державного контролю й нагляду за без-

печністю і якістю продуктів лову й харчової продукції з них Закону України 

«Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» потребує 

нового змісту цього положення (норми): «Державний контроль і нагляд за без-

печністю і якістю продуктів лову й харчової продукції з них здійснюються під 

час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, 

утилізації чи знищення й надання послуг у сфері громадського харчування 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

безпечності й окремих показників якості харчових продуктів» [362]. 

У рамках реформи органів виконавчої влади КМУ 10 вересня 2014 р. 

ухвалив рішення про ліквідацію Державної інспекції сільського господарства, 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з 

питань захисту прав споживачів, Державної санітарно-епідеміологічної служби 

і про створення Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та за-

хисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба) на базі вказаних відомств. 

Нині до структури Міністерства аграрної політики та продовольства України 

входять: Державне агентство лісових ресурсів України, Державне агентство 

рибного господарства України, Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів, Державна служба України з питань 

геодезії, картографії та кадастру. Залишається доволі цікавим питання 

делегування контролюючих функцій у разі ліквідації цих органів. Так, згідно з 

п. 2 постанови КМУ від 10 вересня 2014 р., № 442 «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» функції Державної інспекції сільського 

господарства (зі здійснення: (а) реєстрації та обліку машин, державного 

нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин, (б) 

сертифікації насіння й садивного матеріалу, (в) державного нагляду (контролю) 

у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва й розсадництва, (г) 

державного контролю за якістю зерна і продуктів його переробки, (д) 

державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної й 

генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, 
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дослідження і практичного використання генетично модифікованого організму 

у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях АПК 

незалежно від їх підпорядкування й форми власності, (е) здійснення 

радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сіль-

ськогосподарської продукції і продуктів харчування) покладаються на 

Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів. Функції зі здійснення державного нагляду (контролю) в частині 

дотримання земельного законодавства, використання й охорони земель усіх 

категорій і форм власності й родючості ґрунтів - на Державну службу з питань 

геодезії, картографії та кадастру [327]. Фактично через 2 роки (30 листопада 

2016 р.), КМУ видає розпорядження № 910-р «Питання Державної служби з 

питань геодезії, картографії та кадастру», в якому знову ж передає Державній 

службі з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр) 

функції й повноваження (що припиняються) Державної інспекції сільського 

господарства зі  здійснення державного нагляду (контролю) в АПК в частинах 

дотримання земельного законодавства, використання й охорони земель усіх 

категорій і форм власності й родючості ґрунтів [248]. 

Зазначимо, що за ст. 34 Закону України «Про дорожній рух» відомчу 

реєстрацію й облік тракторів, самохідних шасі, самохідних сіль-

ськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 

сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в 

АПК [288]. Підкреслимо, що п. 5 ст. 21 Закону «Про систему інженерно-

технічного забезпечення агропромислового комплексу України» містить 

аналогічну норму. Основними завданнями центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в АПК, у 

системі інженерно-технічного забезпечення АПК є: (а) здійснення відомчої 

реєстрації й обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних 

сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 

сільськогосподарської техніки, інших механізмів, (б) видача на них номерних 
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знаків і відповідних реєстраційних документів, (в) ведення автоматизованого 

обліку зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогос-

подарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 

сільськогосподарської техніки, інших механізмів, (г)  систематизація 

відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем 

якого він є [346].  

Згідно з Положенням про Державну інспекцію сільського господарства 

України, затвердженим Указом Президента від 13 квітня 2011 р., № 459/2011, 

яке є чинним на сьогоднішній день, Державна інспекція сільського господар-

ства України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується й координується КМУ через Міністра Мінекономіки України 

(далі - Міністр), входить до системи цих органів, які забезпечують реалізацію 

державної політики у сфері нагляду (контролю) в АПК. Саме на цю Інспекцію 

покладені вищенаведені завдання.  

Таким чином, постійно виникаючі подібні колізії не тільки викликають 

занепокоєння з боку науковців, а й створюють норми суперечливі 

законодавству України. Констатуємо, що постановою КМУ від 28 грудня 2016 

р., за № 1051 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» були внесені такі зміни: у Положенні про Державну службу України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженому 

постановою КМУ від 2 вересня 2015 р., за № 667: (а) пункт 1 після слів «у 

частині сертифікації насіння і садивного матеріалу» доповнити словами 

«реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного 

нагляду (контролю) у сфері агропромислового комплексу»; (б) у пункті 3: 

підпункт 1 після слів «в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу» 

доповнити словами «реєстрації та обліку машин в агропромисловому 

комплексі» [281]. 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба) відповідно до 

розпорядження КМУ від 6 квітня 2016 р., № 260-р «Питання Державної служби 



259 

 

з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» офіційно 

приступила до виконання широкого кола функцій, у тому числі й 

контролюючих, у різних галузях агропромислової сфери. Згідно з Положенням 

про Держпродспоживслужбу, затвердженим постановою КМУ від 2 вересня 

2015 р., № 667, основними її завданнями є: 

- реалізація державної політики в галузі ветеринарної медицини, сферах 

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину й 

захисту рослин, ідентифікація й реєстрація тварин, санітарного законодавства, 

попередження і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого 

впливу на здоров’я населення, нагляду метрологічного, ринкового в межах 

сфери своєї відповідальності, насінництва й розсадництва (в частині 

сертифікації насіння й садивного матеріалу), реєстрації та обліку машин в 

АПК, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів і реклами в цій сфері;  

- здійснення відповідно до закону державного ветеринарно-санітарного 

контролю й державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного 

законодавства, здоров’ям і благополуччям тварин; за безпечністю й окремими 

показниками якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного 

походження, за репродуктивним матеріалом, племінною справою у 

тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, 

ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами, 

кормами та іншими об’єктами санітарних заходів, за застосуванням санітарних 

і ветеринарно-санітарних заходів, профілактичних і протиепідемічних заходів 

щодо охорони в межах своєї компетенції території України від проникнення 

хвороб людей, тварин і рослин з територій інших держав або карантинних зон; 

за додержанням вимог законодавства у сфері насінництва й розсадництва,  

законодавства про захист прав споживачів і законодавства про рекламу в 

частині захисту прав споживачів, законодавства щодо зберігання, 

транспортування, торгівлі  застосування засобів захисту рослин, показників 

вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових 
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виробах, які реалізуються на території України; за дотриманням вимог щодо 

формування, встановлення й застосування державних регульованих цін, 

здійснення державного нагляду (контролю) у сферах АПК, туризму й курортів, 

охорони прав на сорти рослин; за якістю зерна і продуктів його переробк; за 

додержанням заходів біологічної й генетичної безпеки щодо сільськогос-

подарських рослин під час створення, дослідження і практичного використання 

генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в 

установах та організаціях АПК незалежно від їх підпорядкування й форми 

власності; за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської 

продукції і продуктів харчування; за діяльністю суб’єктів господарювання, які 

здійснюють виробництво, перевезення, зберігання й реалізацію органічної 

продукції (сировини); за здійсненням контролю за виконанням фітосанітарних 

заходів, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності; за 

здійсненням у межах своєї компетенції метрологічного нагляду й контролю за 

факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив 

на здоров’я населення [298]. 

Не можна оминути увагою Державне агентство лісових ресурсів України 

(далі - Держлісагентство), на яке покладено державний контроль за 

дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства й полювання; 

в межах своїх повноважень, передбачених законом, разом з відповідними 

центральними органами виконавчої влади здійснює контроль за використанням 

державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у 

тому числі міжнародних; забезпечує в межах передбачених законом 

повноважень, реалізацію заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх 

реалізацією в апараті Держлісагентства, його територіальних органах, на 

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його 

управління, та ін. [282]. 

Державний нагляд (контроль) у галузі охорони, використання й відтворення 

водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, в 

територіальному морі, у її внутрішніх водоймах та у водах за межами її 
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юрисдикції щодо рибальських суден, які ходять під державним прапором 

України, відповідно до міжнародних договорів України покладено на Державне 

агентство рибного господарства України (далі - Держрибагентство). 

Держрибагентство також здійснює державний контроль технічного стану 

рибозахисних споруд, проведення рибозахисних заходів на водозабірних та ін-

женерних спорудах меліоративних систем, державний контроль за безпекою 

мореплавства флоту рибної промисловості, за системою моніторингу 

рибальських суден тощо [297]. 

З метою досягнення якісного адміністративно-правового регулювання 

сфери АПК адміністративно-правовій доктрині належить виробити нові 

комплексні заходи контролю, які застосовували б суб’єкти АПК, гарантуючи  

оптимальне співвідношення ефективності державної аграрної політики й 

додержання громадського інтересу. Основною метою державної аграрної 

політики має бути забезпечення продовольчої безпеки країни й економічного 

зростання аграрної системи, яке можливе тільки за допомогою якісних змін 

саме в закріпленні контрольних функцій суб’єктів АПК. Одним з етапів цієї 

роботи повинні стати розробка і прийняття нового закону, що регулюватиме 

діяльність усього АПК країни. Аргументом на користь удосконалення норм 

аграрного законодавства України щодо закріплення контрольних функцій 

суб’єктів АПК, у тому числі й за допомогою прийняття консолідованого 

законодавчого акта про державне регулювання в АПК, є вступ України до СОТ. 

Варто відзначити, що в даний час на законодавчому рівні взагалі немає 

одностайного визначення поняття «агропромисловий комплекс». На нашу 

думку, слід також запозичити українським законодавством досвід Франції. За  

ст. L3П-1 Кодексу сільського господарства і рибальства Франції всі фізичні і 

юридичні особи, які регулярно здійснювали різні види сільськогосподарської 

діяльності, повинні зареєструватися в сільськогосподарському реєстрі, що є 

загальнодоступним. Перспективним для України видиться встановлення на 

загальнодержавному рівні законодавчої вимоги про ведення єдиного реєстру 

суб’єктів АПК [86, с. 61]. 
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3.4. Адміністративно-правові режими захисту земельних та майнових 

відносин в агропромисловому комплексі 

 

Імперативне регулювання в агропромисловому комплексі традиційно 

вимагає наявності комплексного інституту правових режимів. Сутність цього 

виду режимного регламентування полягає у введенні в законодавство 

нормативно-правових актів, які впорядковують реєстраційно-майнову 

організаційну діяльність і визначають компетенції системи інших органів 

публічного управління у сфері сільського господарства, а саме правовий режим 

майна: (а) сільськогосподарського кооперативу; (б) державних і комунальних 

сільгосппідприємств; (в) аграрної холдингової компанії; (г) використовуваного 

для ведення особистого селянського господарства.  

За сучасних умов відмовитися від імперативної (владної) державно-

правової регламентації аграрного сектора неможливо. Забезпечити найбільш 

раціональну та збалансовану експлуатацію земель сільськогосподарського 

призначення та інших майнових ресурсів у процесі аграрного виробництва, 

рівність усіх форм власності й господарювання,  розвиток аграрного 

підприємництва, виробництво якісної й безпечної продукції і продовольчу 

безпеку в змозі лише держава. Адже, саме нею застосовуються такі основні 

важелі регламентування, як податкові пільги, дотації, субсидії, пільгове 

кредитування, страхування з державною підтримкою тощо. Як вбачається, 

зміст і диференціація правових режимів, які можна віднести до 

адміністративно-правових, стосується насамперед сфери АПК, в якій 

повноваження суб’єкта управління пов’язано переважно з невизначеним колом 

об’єктів. За приклад, який указує на такий вид режимів можна назвати 

правовий режим майна сільськогосподарського кооперативу.  

Особливістю режимно-майнових відносин, що виникають при 

функціонуванні сільськогосподарських кооперативів, є створення спеціальних 

майнових фондів, якими є визначена, виокремлена частина майна кооперативу, 

що має своє цільове господарське призначення. У сільськогосподарських 
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кооперативах обов’язково формуються неподільний та пайовий фонди. 

Правовий режим неподільного фонду характеризується такими ознаками: 

а) має особливі джерела формування (вступні внески членів кооперативу та 

відрахування від доходів кооперативу); б) його кошти є неподільними між 

членами кооперативу; в) кошти цього фонду мають використовуватися на 

загальнокооперативні цілі. 

Поряд з цим найважливіша у функціональному значенні роль 

покладається саме на пайовий фонд сільськогосподарського кооперативу. Цей 

фонд являє собою найбільший масив первинного майна кооперативу при 

початковій, вихідній ідентифікації останнього як суб’єкта права. Пайовий фонд 

сільськогосподарського кооперативу формується з пайових внесків членів 

кооперативу. Пайовим внеском є майновий поворотний внесок члена (дійсного 

чи асоційованого) сільськогосподарського кооперативу у створення та розвиток 

останнього, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому 

числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки. У 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах розмір пайового внеску 

кожного члена кооперативу визначається пропорційно до його участі у 

господарській діяльності кооперативу відповідно до запланованого обсягу і 

вартості послуг, що надаються кооперативом, а у виробничих - у рівних 

розмірах. 

Правовий режим пайового фонду сільськогосподарського кооперативу 

характеризується такими ознаками: а) джерелами його утворення є обов’язкові 

та додаткові пайові внески членів кооперативу; б) кошти фонду повертаються у 

випадку припинення членства; в) на кошти фонду нараховується у розмірах, 

визначених вищим органом управління сільськогосподарського кооперативу, 

відсоток з доходу кооперативу (виплати на паї членів кооперативу). 

Також ст. 20 Закону України «Про кооперацію» передбачена можливість 

створення у сільськогосподарському кооперативі резервного фонду (за рахунок 

відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, 

пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не 
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заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків), а 

також спеціального фонду (за рахунок цільових внесків членів кооперативу та 

інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної 

діяльності і використовується за рішенням органів управління кооперативу). 

Специфічні майнові відносини складаються при припиненні членства 

особи в сільськогосподарському кооперативі. У такому разі фізична чи 

юридична особа - колишній член кооперативу має право на одержання своєї 

загальної частки (сума всіх паїв члена кооперативу) в натуральному вигляді, 

грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на 

момент виходу, а земельної ділянки - у натурі (на місцевості). Строк та інші 

умови отримання вартості паю встановлюються статутом 

сільськогосподарського кооперативу, при цьому строк його одержання не може 

перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що 

настає з моменту припинення членства в кооперативі (ч. 3 ст. 21 Закону 

України «Про кооперацію»). 

При цьому, зазначимо, що завданнями режимно-правового регулювання 

майнових відносин у сільськогосподарській сфері можуть бути різні напрями 

та завдання. Зокрема, особливістю правового режиму майна колективного 

сільськогосподарського підприємства, у свій час було формування пайового 

фонду майна членів підприємства, до якого включалася вартість основних 

виробничих і оборотних фондів, створених за рахунок діяльності підприємства, 

цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від участі в діяльності інших 

підприємств і організацій. Право членів підприємства на пайовий фонд 

залежало від їх трудового внеску. Члену підприємства щорічно нараховувалася 

частина прибутку залежно від частки у пайовому фонді. Пай був власністю 

члена підприємства, але розпоряджатися своїм паєм він міг лише після 

припинення членства. У разі виходу з підприємства його члени мали право 

отримати пай натурою, грішми або цінними паперами відповідно до розміру та 

структури пайового фонду або в іншій формі. 

Крім працюючих членів підприємства, право на пай могли отримати 
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особи, які вийшли з підприємства на пенсію, проходили дійсну строкову 

службу, особи, обрані на виборчі посади, направлені на навчання, а також 

спадкоємці осіб, які мали право на пай. 

Слід зазначити, що процес паювання майна на цьому етапі часто мав 

формальний характер, мали місце помилки у визначенні розмірів майнових 

паїв, до того ж він не був урегульований на належному рівні, а здійснювався на 

підставі рекомендаційних методик, що давало можливість уповноваженим 

особам застосовувати їх на власний розсуд. Такі недоліки спонукали 

Президента України до видання Указу від 29 січня 2001 р. «Про заходи щодо 

забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного 

сектора економіки», яким було передбачено, що завершення реформування 

аграрного сектору економіки на засадах приватної власності є невідкладним 

завданням органів виконавчої влади. 

На виконання названого Указу постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2001 р. «Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту 

майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки» 

були затверджені Методика уточнення складу і вартості пайових фондів майна 

членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі 

реорганізованих, Порядок визначення розмірів майнових паїв членів 

колективних сільськогосподарських підприємств та їх документального 

посвідчення та Типове положення про комісію з організації вирішення 

майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору 

економіки. 

Названі нормативні акти внесли істотні зміни у правовий режим 

майнового паю, закріпили можливість укладення цивільно-правових договорів, 

об’єктом яких є пай, і забезпечили процес розпаювання майна 

сільськогосподарських підприємств з виділенням у рахунок паю відповідного 

майна колишнім членам колективних сільськогосподарських підприємств.  

Далі слід зазначити, що майнові відносини, які виникають при 

функціонуванні сільськогосподарських кооперативів, є створення спеціальних 
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майнових фондів, якими є визначена, виокремлена частина майна кооперативу, 

що має своє цільове (господарсько-режимне) призначення. У 

сільськогосподарських кооперативах обов’язково формуються неподільний та 

пайовий фонди. 

Неподільний фонд сільськогосподарського кооперативу створюється за 

рахунок вступних внесків його членів та відрахувань від доходу кооперативу. 

Вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який 

зобов’язана сплатити особа у разі вступу до кооперативу. Пайові внески членів 

до неподільного фонду кооперативу не включаються. Цей фонд має назву 

«неподільний» оскільки він ніколи не розподіляється між членами 

сільськогосподарського кооперативу, навіть при ліквідації останнього, тобто 

має відповідний правовий режим. 

Зокрема, правовий режим неподільного фонду характеризується такими 

ознаками: а) має особливі джерела формування (вступні внески членів 

кооперативу та відрахування від доходів кооперативу); б) його кошти є 

неподільними між членами кооперативу; в) кошти цього фонду мають 

використовуватися на загальнокооперативні цілі. 

Поряд з цим найважливіша у функціональному значенні роль 

покладається саме на пайовий фонд сільськогосподарського кооперативу. Цей 

фонд являє собою найбільший масив первинного майна кооперативу при 

початковій, вихідній ідентифікації останнього як суб’єкта права. Пайовий фонд 

сільськогосподарського кооперативу формується з пайових внесків членів 

кооперативу. Пайовим внеском є майновий поворотний внесок члена (дійсного 

чи асоційованого) сільськогосподарського кооперативу у створення та розвиток 

останнього, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому 

числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки. У 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах розмір пайового внеску 

кожного члена кооперативу визначається пропорційно до його участі у 

господарській діяльності кооперативу відповідно до запланованого обсягу і 

вартості послуг, що надаються кооперативом, а у виробничих - у рівних 
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розмірах. 

В контексті нашого дослідження важливо підкреслити, що залежно від 

правових засад володіння майном визначається зміст правового режиму 

державного та комунального майна. Під яким розуміють установлені 

правовими засобами порядок і умови придбання (присвоєння) майна, 

здійснення зазначеними суб’єктами правомочностей володіння, управління 

майном, а також його правову охорону. 

Господарський кодекс України визначає (ст. 139), що майно являє собою 

сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які 

мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються в діяльності 

суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в 

інших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів. При 

класифікації видів майна варто звернути увагу на поділ майна на рухоме і 

нерухоме. До нерухомого майна належать земельні ділянки, ділянки надр, 

відокремлені водні об’єкти і все, що пов’язане із землею: ліси, багаторічні 

насадження, будівлі, споруди. 

Законодавством визначаються основні джерела та обов’язковий порядок 

формування майна суб’єктів господарської діяльності. Так, згідно зі ст. 140 ГК 

воно може формуватися за рахунок таких джерел: грошових та матеріальних 

внесків засновників; доходів, одержаних від реалізації продукції (робіт, 

послуг); доходів від цінних паперів; капітальних вкладень і дотацій з бюджетів; 

надходжень від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), що 

належать їм; придбання майна інших суб’єктів; кредитів банків та інших 

кредиторів; безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій і 

громадян; інших джерел, не заборонених законом. 

Для державних сільськогосподарських підприємств джерелами формування 

майна є також посіви та насадження сільськогосподарських культур, 

розведення продуктивної і робочої худоби, птиці, бджолосімей; зведення у 

встановленому порядку виробничих, культурно побутових та інших будівель та 

споруд; використання наявних на земельних ділянках загальнопоширених 
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корисних копалин, лісових угідь і водних об’єктів. 

За цільовим призначенням і правовим режимом майно, що 

використовується в процесі сільськогосподарського виробництва, поділяється 

на основні і оборотні кошти, а також інші цінності (спеціальні фонди, грошові 

кошти), вартість яких відбивається на самостійному балансі підприємства. 

Основними фондами виробничого і невиробничого призначення є будинки, 

споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий 

інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого 

використання, що віднесено законодавством до основних фондів. 

До основних виробничих фондів відносять земельні ділянки, капітальні 

витрати на покращення стану земель, споруди, верстати, машини, транспортні 

засоби, робочу і продуктивну худобу, багаторічні насадження і деякі інші 

матеріальні цінності. До оборотних виробничих фондів відносять предмети 

праці, які повністю споживаються в кожному виробничому циклі, змінюючи чи 

втрачаючи при цьому натурально-речову форму, і повністю переносять свою 

вартість на вироблену продукцію (сировина, напівфабрикати, матеріали, 

пальне). 

Не належать до основних фондів і обліковуються як оборотні засоби: 

предмети з терміном служби менше 1 року, а також предмети вартістю до 6000 

грн за одиницю за ціною придбання незалежно від терміну служби, за 

винятком сільськогосподарських машин і знарядь, будівельного 

механізованого інструменту, робочої і продуктивної худоби, які є основними 

засобами незалежно від їх вартості. 

Основні невиробничі фонди становлять житлові будинки, санаторії, 

пансіонати, лікарняні установи та інші об’єкти соціально-культурного та 

оздоровчого призначення. 

Законом України від 29 лютого 2001 р. «Про введення мораторію на 

примусову реалізацію майна» введено режим мораторію на застосування 

примусової реалізації об’єктів нерухомого майна та інших основних засобів 

виробництва, що забезпечують введення державними підприємствами 
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господарської діяльності. Цей закон спрямований на забезпечення економічної 

безпеки держави, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів 

державних підприємств. Тому на основні засоби виробництва та на інше 

нерухоме майно державних сільськогосподарських підприємств не може бути 

накладено арешт або погашення податкового боргу до бюджетних установ усіх 

рівнів та цільових державних фондів за рахунок примусової реалізації майна 

цих підприємств. 

Відповідно до режимного припису майно державного (комунального) 

комерційного сільськогосподарського підприємства закріплене за ним на праві 

господарського відання, що є речовим правом суб’єкта підприємництва, який 

володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним 

власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності 

розпорядження щодо окремих видів цього майна. Обмеження правомочностей 

полягає в тому, що державне (комунальне) комерційне сільськогосподарське 

підприємство не має права відчужувати, заставляти майнові об’єкти, що 

належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси 

структурних одиниць і підрозділів без попередньої згоди органу, до сфери 

управління якого воно входить. 

Відповідно до ст. 5 Закону України від 21 вересня 2006 р. «Про управління 

об’єктами державної власності» [355] та Постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 червня 2007р. № 803 [261] затверджено режимний Порядок 

відчуження об’єктів державної власності. Цими нормативними актами внесені 

суттєві зміни до механізму відчуження об’єктів державної власності. 

Відчуження майна здійснюється безпосередньо сільськогосподарськими 

підприємствами, які є суб’єктами господарювання, на балансі яких перебуває 

майно, лише після надання на це згоди відповідного суб’єкта управління 

майном, який є представником власника (держави) - Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України або Національною 

академією аграрних наук, залежно від підпорядкування підприємства. Рішення 

про надання згоди на відчуження нерухомого майна приймається 
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Мінекономіки або Президією НААН лише за погодженням з Фондом 

державного майна. 

Одним із суттєвих режимних документів для отримання дозволу на 

відчуження нерухомого майна державного сільськогосподарського 

підприємства є «техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження 

майна та напрямів використання коштів», в якому обов’язково визначається 

вплив відчуження майна на цілісність майнового комплексу, на провадження 

виробничої та іншої діяльності. Окрім подання «техніко-економічного 

обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання 

коштів», потрібно надати такі документи: 1) відомості про об’єкти основних 

фондів (засобів), які пропонуються до відчуження; 2) акт інвентаризації 

основних фондів (засобів); 3) акт технічного стану майна, складений на дату 

оцінки та затверджений керівником підприємства; 4) висновок про вартість 

майна, погоджений державним органом приватизації за місцем знаходження 

суб’єкта господарювання та звіт про оцінку майна; 5) відомості про наявність 

обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до 

відчуження. 

У разі доцільності відчуження майна суб’єкт управління у 30-денний строк з 

дати надходження вищезазначених документів, подає їх до Фонду державного 

майна. Фонд державного майна може затребувати додаткові документи, 

необхідні для прийняття рішення (технічні паспорти, витяги з реєстрів, 

висновки спеціалізованих організацій, договори тощо). Протягом 30 робочих 

днів з дати надходження необхідних документів Фонд державного майна 

приймає рішення про погодження чи відмову у відчуженні відповідного майна 

державного сільськогосподарського підприємства. 

Продаж нерухомого майна державних сільськогосподарських підприємств, 

віднесених до відання НААН або Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, здійснюється лише на аукціоні або за 

конкурсом. За погодженням із суб’єктом управління та Фондом державного 

майна воно також може бути продано через біржі. 
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Під час здійснення продажу майна через біржі, на аукціоні державне 

сільськогосподарське підприємство забезпечує укладання договору про продаж 

майна, що перебуває у державній власності з Фондом державного майна. 

Керівник державного сільськогосподарського підприємства подає до Фонду 

державного майна достовірну інформацію щодо цільового використання 

коштів, отриманих від реалізації майна. Кошти, одержані державними 

сільськогосподарськими підприємствами в результаті відчуження основних 

засобів, направляються в першу чергу на інвестування його виробничої 

діяльності (будівництво нових об’єктів нерухомості, придбання нової 

сільськогосподарської техніки та знаряддя до неї тощо). 

Право господарського відання відрізняється від права власності ще й тим, 

що ліквідація чи реорганізація підприємства здійснюється тільки за рішенням 

власника майна. 

Державне сільськогосподарське підприємство, яке займається 

некомерційною господарською діяльністю, володіє, користується та 

розпоряджається майном - на праві оперативного управління. Під цим правом 

визнається речове право суб’єкта господарювання, який здійснює 

некомерційну господарську діяльність, тобто самостійну систематичну 

господарську діяльність, спрямовану для досягнення економічних, соціальних 

та інших результатів без мети одержання прибутку. Власник майна, 

закріпленого на праві оперативного управління за некомерційним 

сільськогосподарським підприємством, здійснює контроль за використанням і 

збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або 

через уповноважений ним орган і має право вилучати у суб’єкта 

господарювання надлишкове майно, а також те, що не використовується, або 

використовується ним не за призначенням. Слід зазначити, що такі державні 

сільськогосподарські підприємства фінансуються власником - державою. На 

практиці - це науково-дослідні інститути, які підпорядковані НААН України і 

займаються науковими розробками у сфері сільського господарства. Майно 

цим установам належить на праві оперативного управління, тому що вони 
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фінансуються за рахунок державного бюджету через НААН України і 

займаються науковою, а некомерційною діяльністю. 

Захист прав сільськогосподарських підприємств, які господарюють на праві 

господарського відання або оперативного управління, здійснюється відповідно 

до положень, які застосовуються щодо захисту права власності. 

Державні сільськогосподарські підприємства мають земельні ділянки на 

праві постійного користування (ст. 92 Земельного кодексу України). Право 

постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і 

користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній 

власності, без встановлення строку. 

Наразі, до режимних вимог, майно державного сільськогосподарського 

підприємства закріплюється за ним на праві господарського відання або 

оперативного управління, що є специфічним речовим правом суб’єкта 

підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, 

закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом - Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України або НААН 

України), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів 

цього майна. Обмеження таких правомочностей полягає в тому, що державне 

сільськогосподарське підприємство не має права відчужувати, заставляти 

майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні 

майнові комплекси структурних одиниць і підрозділів без попередньої згоди 

органу, до сфери управління якого належить це підприємство. 

Відповідно до структури нашого дослідження, вкажемо, що одним із  

визначальних чинників правового режиму майна аграрної холдингової компанії 

є відносини щодо порядку використання нею майна, необхідного для 

здійснення статутної діяльності, у складі якого особливе місце належить 

земельним ділянкам. 

Важливо зазначити, що відповідно до положень чинного законодавства 

України, використання земельних ділянок аграрною холдинговою компанією 

здійснюється на титулі права власності чи права оренди. 
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Нормативно-режимні приписи щодо набуття у власність земельних ділянок 

будь-якими юридичними особами закріплені у п. 1 ст. 82 Земельного кодексу 

України, відповідно до якого юридичні особи (при цьому лише засновані 

громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у 

власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі: а) 

придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими 

цивільно-правовими угодами; б) внесення земельних ділянок її засновниками 

до статутного капіталу; в) прийняття спадщини; г) виникнення інших підстав, 

передбачених законом. Звідси виключно аграрні холдингові компанії, засновані 

юридичними особами України, можуть отримати земельні ділянки у власність 

як внесок до статутного капіталу від їх засновників або ж придбати на підставі 

названих правочинів. При цьому слід мати на увазі, що п. 15 розд. X «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України встановлено, що до набрання 

чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не 

раніше 1 січня 2020 р., не допускається відчуження земельних ділянок, які 

перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. Тобто на сьогодні передача засновником 

агрохолдингу як внеску до статутного капіталу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, так само як і придбання її компанією на 

підставі правочинів, є неможливими [110]. 

З огляду на це найпридатнішою правовою формою використання земельних 

ділянок аграрною холдинговою компанією є їх отримання в оренду на підставі 

відповідного договору. Відносини щодо оренди земель врегульовано 

Земельним кодексом України та Законом України від 6 жовтня 1998 р. «Про 

оренду землі» (у редакції Закону України від 2 жовтня 2003 р. «Про внесення 

змін до Закону України “Про оренду землі”»). У практиці функціонування 

аграрних холдингових компаній земельні ділянки саме і перебувають в оренді 

як самих таких компаній, так і сільськогосподарських товаровиробників, що 

входять до їх складу, на підставі відповідних договорів, мінімальний термін дії 

яких законодавчо встановлено у 7 років. 
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Окрім земельних ділянок, аграрна холдингова компанія у своїй виробничо-

господарській діяльності використовує й інші майнові об’єкти, які мають 

відповідні правові режими. Зокрема, статутний капітал такої компанії 

формується за рахунок вкладів засновників у формі холдингових 

корпоративних пакетів акцій (часток, паїв), а також додаткових вкладів у формі 

різноманітного майна (у тому числі й майна сільськогосподарського 

призначення), коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення 

діяльності холдингової компанії. Як вбачається, перелік майнових об’єктів, що 

можуть перебувати у власності аграрної холдингової компанії та 

використовуватися при здійсненні останньою сільськогосподарської діяльності, 

не обмежується. Однак при цьому законодавство визначає, що частка у формі 

майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення 

діяльності аграрної холдингової компанії, не повинна перевищувати 20% її 

статутного капіталу. 

Далі розглянемо правовий режим майна, що використовується для ведення 

особистого селянського господарства, який регулюється Цивільним кодексом 

України, Земельним кодексом України, Сімейним кодексом України, Законом 

України «Про особисте селянське господарство» та іншими нормативним 

актами. 

В основі цих відносин перебуває приватна власність фізичних осіб. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про особисте селянське господарство» до 

майна, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, 

належать земельні ділянки, жилі будинки, господарські будівлі та споруди, 

сільськогосподарська техніка, інвентар та обладнання, транспортні засоби, 

сільськогосподарські та свійські тварини і птиця, бджолосім’ї, багаторічні 

насадження, вироблена сільськогосподарська продукція, продукти її переробки 

та інше майно, набуте у власність членами господарства в установленому 

законом порядку. Наведений перелік майнових об’єктів є невичерпним, адже 

громадяни можуть придбавати способами, що не заборонені законом, та 

використовувати у своїй діяльності будь-яке інше майно, необхідне їм для 
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ведення особистого селянського господарства. Окремі види майна можуть 

створюватися працею самих членів господарства, бути результатом їх 

діяльності (виготовлена продукція, продукти її переробки). Склад та кількість 

майна, що може бути у їх власності та користуванні не обмежується, крім 

випадків, передбачених законом. 

Специфічними майновими об’єктами, що використовуються для ведення 

особистого селянського господарства, є живі організми: сільськогосподарські 

та свійські тварини, птиця, бджолосім’ї, багаторічні насадження (сади, 

виноградники, ягідники). Причому тварини можуть виступати як у вигляді 

майна, що є засобом виробництва (робоча худоба), так і у вигляді 

сільськогосподарської продукції (продуктивна худоба). Відповідно до ст. 180 

Цивільного кодексу України тварини є особливим об’єктом цивільних прав. На 

них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом. 

Правила поводження з тваринами встановлюються законом [424]. 

Майно, яке використовується для ведення особистого селянського 

господарства, може бути: 1) власністю однієї особи; 2) спільною частк овою 

власністю осіб, що ведуть особисте селянське господарство; 3) спільною 

сумісною власністю його членів. 

Особи, які ведуть особисте селянське господарство, володіють і 

користуються майном спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між 

ними. Розпорядження майном, що є у спільній власності, здійснюється за 

згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом. У разі вчинення 

одним із співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном 

вважається, що він вчинений за згодою всіх співвласників, якщо інше не 

встановлено законом. Згода співвласників на вчинення правочину щодо 

розпорядження спільним майном, який підлягає нотаріальному посвідченню та 

(або) державній реєстрації, має бути висловлена письмово і нотаріально 

посвідчена. Співвласники мають право уповноважити одного з них на вчинення 

правочинів щодо розпорядження спільним майном. Кожен із співвласників має 

право на виділ у натурі частки спільного майна, а також на його поділ. В обох 
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випадках вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної 

сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлене домовленістю між 

ними, законом або рішенням суду. 

Спільна власність визнається частковою, якщо договором або законом не 

встановлена спільна сумісна власність. Між співвласниками в особистому 

селянському господарстві майнові відносини можуть ґрунтуватися також і на 

підставі права спільної часткової власності. Відповідно до ст. 356 Цивільного 

кодексу України власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з 

них у праві власності є спільною частковою власністю. Частки у праві спільної 

часткової власності вважаються рівними, якщо інше не встановлено за 

домовленістю співвласників або законом. Якщо розмір часток не встановлений, 

він може визначатися з урахуванням трудової участі або участі коштами у 

придбання спільного майна. Право спільної часткової власності здійснюється 

співвласниками за їхньою згодою. Співвласник має право самостійно 

розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності. У разі 

продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне 

право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, 

та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів. 

Співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній 

частковій власності. Якщо виділ у натурі частки із спільного майна не 

допускається згідно із законом або є неможливим, співвласник, який бажає 

виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої 

матеріальної компенсації вартості його частки. Майно, що є у спільній 

частковій власності осіб, що ведуть особисте селянське господарство, може 

бути поділене в натурі за домовленістю між ними. 

У разі визнання на підставі рішення суду громадянина, що веде особисте 

селянське господарство боржником, і відсутності у нього коштів, достатніх для 

задоволення вимог стягувана, відбувається примусове виконання судового 

рішення шляхом звернення стягнення на майно боржника. Відповідно до ст. 52 

Закону України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. звернення 
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стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні та примусовій 

реалізації. Стягнення за виконавчими документами звертається насамперед на 

кошти боржника та інші цінності. У разі відсутності у боржника коштів та 

цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувана, стягнення звертається 

також на інше майно. Звернення стягнення на будинок, квартиру, земельну 

ділянку, інше нерухоме майно фізичної особи проводиться у разі відсутності в 

боржника достатніх коштів чи рухомого майна. 

Не допускається звернення стягнення на майно, зазначене у «Переліку видів 

майна громадян, на які не може бути звернуто стягнення за виконавчими 

документами», що міститься у додатку до Закону. Зокрема, до такого майна 

належать: носильні речі та предмети домашнього вжитку, необхідні 

боржникові і особам, які перебувають на його утриманні; продукти харчування 

- з розрахунку на три місяці; паливо, для приготування їжі та обігрівання 

приміщення протягом шести місяців; одна корова, а у разі відсутності корови - 

одна телиця; якщо немає ні корови, ні телиці - одна коза, вівця чи свиня - в 

осіб, які займаються сільським господарством; корм для худоби, який не 

підлягає вилученню в кількості, необхідній для годівлі худоби до початку її 

вигону на пасовище або до збору нових кормів; насіння, необхідне для чергової 

сівби (осінньої і весняної), та не знятий урожай - в осіб, які займаються 

сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення); 

інструменти, необхідні для особистих професійних занять. 

Підстави припинення права власності на майно, в тому числі і осіб, що 

ведуть особисте селянське господарство, визначаються гл. 25 Цивільного 

кодексу України. 

Важлива частина режимно-правового регулювання майнових відносин в 

сучасному агропромисловому комплексі пов’язана із прагненням України до 

вступу в Європейський Союз, оскільки це передбачає невідкладне приведення 

вітчизняного законодавства у відповідність з нормами СОТ, зокрема, у сфері 

режимно-правового регулювання аграрних відносин.  

Таким чином, намагаючись вибудувати класифікацію майнових правових 
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режимів в агропромисловому комплексі слід виходити одночасно з двох 

підстав. Перша – це належність режимів до аграрної галузі державного 

управління, друга – функціональна специфіка адміністративно-правових 

режимів. 

 Варто підкреслити, що усі досліджувані режими поділяються не режими 

звичайного функціонування і ті, які пов’язані  з подоланням ситуацій 

надзвичайного характеру. Так, у результаті проведеного аналізу можна зробити 

висновок про те, що  у цьому відношенні функціональні аграрні  режими 

поділяються на режими нормального функціонування, надзвичайні, а також ті, 

які мають змішаний характер, тобто одночасно об’єднують у собі 

регламентацію нормального функціонування і заходи щодо подолання 

надзвичайних ситуацій (карантинів, емідемій, епізоотій). При цьому, кожен з 

них, як правило має декілька елементів, а саме визначення і закріплення 

найбільш важливих чинників даного режиму, а також його багатосуб’єктну 

конкретизацію відповідно до галузевих та міжгалузевих спроможностей. 

 

Висновки до розділу 3 

 

 Сучасні дослідження юридичної науки змушують по новому підходити 

до питання механізму адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі, який є складовою  частиною забезпечення 

розвитку і підтримки аграрного сектору економіки Української держави. Тому 

вважаємо за необхідне дослідження даної категорії розпочати з основних ознак 

нормативних засобів забезпечення відповідних процесів. На підставі такого 

розуміння сформульовано основні чинники адміністративно-правового 

регулювання в агропромисловому комплексі: виникло як наслідок необхідності 

управління процесами забезпечення потреб суспільства в 

сільськогосподарській продукції; потребує високого рівня розвитку 

управлінських, інформаційних, соціально-економічних та політико-правових 

ресурсів його забезпечення; тягне за собою підвищення ролі публічного 

адміністрування; робить актуальним проблему продовольчої безпеки держави; 
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має імперативний характер забезпечення законності та правопорядку на різних 

рівнях законодавчих та нормативно-правових актів. 

 Запропонована дефініція потребує дослідження системи суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі в 

контексті світового досвіду, який може бути врахований при вдосконаленні 

вітчизняної моделі аграрним сектором економіки. Основою моделі стратегії 

перебудови системи управління аграрним сектором має стати створення 

Національного агентства державної підтримки агропромислового комплексу 

України, якій функціонально підпорядковуватимуться в цій сфері  всі суб’єкти 

публічної адміністрації агропромислового комплексу (органи виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, інші суб’єкти яким ці повноваження 

делеговані та можливі окремі юридичні й фізичні особи. Вказане агентство є 

самостійною структурою публічної адміністрації, не підпорядковується ні 

уряду, ні міністерствам, а лише контролюється ними у стратегічних питаннях 

управління та підзвітна Верховній Раді (щорічна звітність, затвердження 

стратегії, підтримка агропромислового комплексу, короткострокових та 

довгострокових програм, заслуховування на Верховній Раді, громадських 

обговорень тощо, періодичність яких має чітко визначений характер та 

обґрунтованість). 

 В основу її роботи мають бути покладені принципи децентралізації, 

адміністративної та фінансової самостійності. Адміністративна самостійність 

означатиме право на прийняття рішень власної компетенції: самостійність у 

внутрішній організації та регламенту відповідної діяльності, самостійність у 

створенні  служб та інших структур, самостійна кадрова політика, фінансова 

самостійність полягає в наявності власного майна та власних коштів, виділених 

з держбюджету та недержавних фондів. Крім того, Національне агентство 

підтримки агропромислового комплексу України має бути органом публічного 

адміністрування галузевої компетенції тобто має право виконувати лише ті 

функції, які прямо зазначаються в актах про її створення. У зв’язку з цим 

Національне агентство підтримки агропромислового комплексу України є 
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суб’єктом публічного права, яке зобов’язане забезпечувати не тільки публічні 

інтереси а й приватні інтереси сільгоспвиробників та інших суб’єктів. Отже на 

неї повинні бути покладені розпорядчі повноваження стосовно приватних та 

юридичних осіб незалежно від форм власності. Це агентство має бути наділено 

контрольно-наглядовими  та координаційними функціями, правом самостійно 

приймати не тільки індивідуальні акти, але й загальні акти, у тому числі і 

режимного адміністративно-правового регулювання. 

 Під поняттям правових режимів у сфері агропромислового комплексу 

слід розуміти самостійний, законодавчовизначений  комплексний правовий 

інститут, що складається із сукупності організаційно-забезпечувальних заходів, 

спрямованих на встановлення оптимального з точки зору держави ефективного 

функціонування аграрно-промислових відносин, належного виконання 

компетентними органами своїх зобов’язань на засадах непорушності майнових 

прав сільгоспвиробників всіх форм власності. При цьому для правового 

режиму регулювання майнових відносин в агропромисловому комплексі 

притаманна  низка характерних ознак:1) основною метою функціонування 

такого правового режиму є забезпечення продовольчої безпеки держави; 

імперативна детальна регламентація майнового статусу всіх суб’єктів 

сільськогосподарської інфраструктури; встановлення та подальша 

регламентація виключно законодавчими нормативно-правовими актами а 

також забезпечення державою; пов’язаність із введенням деяких додаткових 

правил або винятків із загальнообов’язкових норм; 2) за його допомогою 

держава у специфічний спосіб регламентую конкретну групу адміністративно-

правових і аграрно-управлінських відносин; зміст цих правовідносин 

спрямовується на захист публічно-приватних інтересів і гарантування в Україні 

з боку держави і суспільства підтримки аграрного сектору економіки; 3) є 

особливим порядком правового регулювання, що складається із сукупності 

юридичних засобів і характеризується складовими, що зумовлюють особливу 

спрямованість режимного регулювання – імперативність; створює визначений 

ступінь відповідальності певних суб’єктів за порушення режимних правил  у 
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сільському господарстві; здійснює систему контрольно-наглядових заходів 

управлінсько-аграрного спрямування тощо. 

 При цьому наглядово-контрольні функції в агропромисловому комплексі 

пов’язуються перш за все з тим, що контролюючі органи, будучи складовою 

частиною державного апарату виступають від імені і за дорученням держави та 

здійснюють нагляд і контроль над додержанням законності у досліджуваній 

сфері діяльності. Суттєвою особливістю діяльності контрольно-наглядових 

органів, що функціонують у сфері агропромислового комплексу, є той факт, що 

сфера контрольної діяльності і владних повноважень останніх поширюється на 

об’єкти не залежно від їх підпорядкованості та форми власності. Тобто, 

незалежно від того хто володіє, користується або розпоряджається правами на 

сільськогосподарське майно він може стати об’єктом контрольно-наглядової 

діяльності з боку компетентних органів або інших інституцій. Їх кількість 

досить значна, а до переліку контрольно-наглядових органів в 

агропромисловому комплексі можна віднести: Антимонопольний комітет 

України, Державну податкову службу України, Державну митну службу, 

Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, Український інститут експертизи сортів рослин, Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України а також 

чисельні спеціалізовані органи місцевого самоврядування, громадських 

організацій, відповідні інституції судової гілки влади тощо. 
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РОЗДІЛ 4  

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АГПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

УКРАЇНИ 

 

4.1. Правові засади адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства з питань сільського господарства 

 

Невід’ємним складником публічного управління в АПК є встановлення 

адміністративної відповідальності за вчинення тих чи інших адміністративних 

правопорушень і забезпечення реалізації заходів останніх. Вагомими 

підставами для адміністративної відповідальності за порушення законодавства 

в агропромисловій сфері служать процеси, що мають місце в матеріальному й 

духовному житті соціуму. На нинішньому етапі розвитку вітчизняного 

суспільства необхідність у процесі подолання порушень прав суб’єктів 

сільськогосподарської діяльності зумовлена насамперед потребами язаконних 

прав та інтересів їх власників, створення умов для розвитку вітчизняного 

аграрного сектору, дотримання законодавства щодо добросовісної конкуренції 

в підприємницькій діяльності й у стимулюванні сільськогосподарського 

виробника. Адже для того, щоб АПК дійсно відігравав суттєву роль у житті 

соціуму у забезпеченні його активного розвитку, потрібна надійна система  

правової охорони АПК (в тому числі й адміністративно-правової) й 

ефективного йог захисту. За сучасних умов існуюча проблема адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства з питань, що стосуються 

сільськогосподарської діяльності  потребує більш глибокого, всестороннього, 

комплексного й порівняльного вивчення для з’ясування її специфіки. Саме 

наведеним і зумовлено існування в Україні нагальної потреби вжиття 

законодавчих і правозастосовних заходів зі створення ефективної системи 

охорони й захисту аграрної власності, в якій одну з головних ролей мають 

відігравати адміністративний примус і адміністративна відповідальність за 
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недотримання законодавства в агропромисловій сфері. 

Адміністративна відповідальність це складне й багатогранне явище, що 

охоплює адміністративно-правові норми, адміністративно-правові відносини, 

норми, що містять адміністративні санкції за правопорушення з їх 

статистичними елементами (об’єктом, об’єктивною стороною, суб’єктом і 

суб’єктивною стороною), діяльність правозастосовних органів та їх посадових 

осіб та ін. Зрозуміти і пізнати всі аспекти адміністративної відповідальності 

можливо лише за умови ґрунтовного аналізу її структури. Але при цьому 

зауважимо, що поняття «адміністративна відповідальність», її зміст та обсяг 

йще й дотепер залишаються одними з найбільш суперечливих питань 

української адміністративно-правової науки [214, с. 17].  

У цілому погоджуючись з існуючими тлумаченнями категорії 

«адміністративна відповідальність», вважаємо, що її дефініція повинна 

об’єднувати в собі елементи, на які робиться наголос у наведених прикладах: 

це і вид суспільних правовідносин, і реакція на правопорушення, і застосування 

відповідних санкцій, і обов’язок зазнати обмежень унаслідок застосування 

санкцій, і прояв примусового методу державного управління. Як бачимо, у 

стислому трактуванні цієї категорії неможливо охопити всі елементи й ознаки, 

що характеризують адміністративну відповідальність. Ми поділяємо думку 

вчених, які стверджують, що сформулювати розглядуване поняття можна  лише 

на підставі існуючих у науці різноманітних його дефініцій [441, с. 25]. Але всі 

ці визначення утворюють цілісну категорію не за допомогою їх механічного 

поєднання, а шляхом синтезу, за якого кожне з них повинно суттєво 

доповнюватися, розвивати й конкретизувати інше. Дефініція «адміністративна 

відповідальність» повинна синтезувати два основних визначення. Перше 

полягає в характеристиці адміністративної відповідальності як об’єктивної 

категорії, яка свідчить про реагування держави на те чи інше адміністративне 

правопорушення, друге – у значенні суб’єктивно-особистісної категорії, що 

становить собою сукупність прав особи, яка зазнає покарання.  

З нашої точки зору, широке тлумачення адміністративної 
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відповідальності дозволяє розкрити її місце в системі публічного 

адміністрування. Саме в такій якості вона має здатність належним чином  

впливати на різні сфери життя соціуму, в тому числі й на агропромислову 

сферу цього комплексу. Під поняттям «адміністративна відповідальність» 

потрібно мати на увазі всі заходи адміністративно-правового впливу, що 

вживаються до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. Ці заходи 

впливу реалізуються у правовідносинах, виникаючих і об’єктивно існуючих з 

моменту скоєння адміністративного правопорушення. Інакше кажучи, в 

адміністративно-процесуальні правоохоронні відносини, що тривають 

протягом відповідного свого проміжку часу й охоплюють всі основні стадії 

провадження у справах про розглядувані правопорушення. Основними 

суб’єктами таких  правовідносин виступають компетентний орган, наділений 

владними юрисдикційними повноваженнями, і правопорушник [211, с. 69]. 

Як прийнято в юридичній доктрині адміністративну відповідальність 

треба розглядати як цілісну правову категорію, причому без її класифікації на 

окремі вид як єдиний правовий інститут. У той же час зауважимо, що подібна 

дискредитація все ж таки може бути здійснена для суто практичних потреб з 

метою: (а) чіткого окреслення кола суб’єктів адміністративної 

відповідальності; (б) належного розкриття специфіки підстав її виникнення для 

різних суб’єктів; (в) правильного уявлення обсягу останніх; (г) більш точного 

розуміння специфіки правової регламентації адміністративної відповідальності 

різних її суб’єктів; (д) удосконалення у зв’язку з наведеним тих чи інших 

існуючих адміністративно-правових норм [207, с. 6].  

Для розмежування наявних видів адміністративної відповідальності слід 

звернути особливу увагу на такі її класифікаційні ознаки, як суб’єктивний 

склад видів відповідальності, нормативні й фактичні їх підстави, міри 

відповідальності. Згідно з наведеними критеріями досліджувана категорія 

поділяється на адміністративну відповідальність (а) громадян (фізичних осіб), 

(б) посадових осіб, (в) юридичних осіб та інших суб’єктів права (приміром, 

сільхозвиробників, орендарів та ін.). Як одному з видів відповідальності 
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юридичної адміністративній відповідальності притаманні всі ознаки першої. 

Адміністративна відповідальність служить засобом охорони правопорядку і є 

наслідком антигромадських дій, вона завжди відчуває осуд правопорушника і 

вчиненого ним діяння з боку держави і громадськості. Досліджувана 

відповідальність визначена у нормативно-правовій системі й реалізується у 

формах установлених законом, зазнає примусу і негативних наслідків для 

правопорушників. Таким чином застосування адміністративної 

відповідальності - це один з найважливіших засобів державного примусу,  в 

боротьбі з неправомірними діями осіб – як юридичних, тож і фізичних. 

Актуальність питань, пов’язаних з роздробленням концептуальних засад 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері 

сільського господарства не викликає жодного сумніву. Більше того, її роль в 

Україні за останні роки значно зросла. Це, як правильно відзначається в 

юридичній  науковій літературі, стало наслідком насамперед характеру 

кримінальної політики держави, пов’язаного з декриміналізацією окремих 

злочинних діянь і переведенням їх до складу кримінальних проступків та 

адміністративних правопорушень [185, с. 140; 414, с. 300]. Крім того, ринкова 

економіка й розбудова демократичної правової держави докорінно змінили 

соціально-економічні відносини в Україні. Разом із цим соціальні і правові 

інститути набули вагомого, а їх роль значно зросла. Усе зазначене  стосується 

звичайно ж і юридичної відповідальності, в тому числі й відповідальності 

адміністративної. Поява нових сфер господарювання й управління, відчутне 

зростання господарської активності громадян ускладнили суспільні відносини, 

з’явилася потреба всебічного переосмислення соціальної ролі адміністративної 

відповідальності, її сутності, притаманних її рис як важливого правового 

інституту і співвідношення з усіма видами відповідальності юридичної. 

Вагома значущість адміністративної відповідальності підтверджується 

зумовлена ще й інтенсивним розвитком вітчизняної нормативно-правової бази, 

який спостерігається в Україні, що відбувався протягом останнього 

десятиріччя. Головним нормативно-правовим актом, яким регламентується 
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застосування цієї відповідальності в державі, є КУпАП. Цей кодифікований 

правовий акт за останні роки зазнав чимало важливих змін. Він містить низку 

нових складів адміністративних правопорушень, а саме: (а) ухилення від 

відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином, підприємствам, 

установам, організаціям або громадянам (ст. 511); (б) порушення порядку 

здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери й 

атмосферних явищ (ст. 781); (в) недотримання правил використання відходів 

(статті 821-826); (г) порушення законодавства про захист рослин (ст. 831) та ін. 

Доволі висока соціальна значущість інституту адміністративної 

відповідальності для життєдіяльності соціуму вимагає здійснення наукових 

досліджень стосовно його подальшого вдосконалення. Це зумовлено також 

тим, що процес розвитку нормативно-правового регламенту цієї категорії не 

позбавлений низки проблем. Розглянемо їх детальніше.  

Основною слід назвати збереження тенденції дло множинності 

нормативно-правових актів про неї, а саме: чинних КУпАП, інших законів про 

адміністративні порушення (стосовно їх включення в цей Кодекс), що засто-

совуються безпосередньо й Митного кодексу України. 

  Не менш вагомою проблемою нормативно-правової регламентації 

адміністративної відповідальності є наявність нормативно-правових актів, 

якими охоплюється предмет її регулювання в КУпАП, чим фактично 

знецінюється його статус як єдиного кодифікованого нормативно-правового 

акта в цій царині. Наведене стосується, перш за все Закону України «Про 

запобігання корупції», статті 65-69 якого містять положення про 

адміністративну відповідальність за скоєння корупційних діянь та інших 

правопорушень, пов’язаних з корупцією [270]. Аналогічні норми містить і 

Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» у ст. 28 

якого закріплюється адміністративна відповідальність за вчинення 

неправомірних діянь у сфері приватизації. У цьому Законі наведено склади 

протиправних проступків, санкції застосовувані за їх вчинення, а також 

перелічено суб’єктів адміністравної відповідальності в цій царині [341].  
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Нарешті, має місце значна кількість прийнятих документів з питань 

адміністративної відповідальності, що в тій чи іншій мірі суперечить 

конституційним приписам. Ідеться про право органів місцевого 

самоврядування встановлювати правила, за порушення яких передбачена така 

відповідальність, що  регламентовано у ст. 5 КУпАП «Повноваження місцевих 

рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається 

адміністративна відповідальність». Відповідно до неї сільські, селищні, міські й 

обласні ради вправі:  

- приймати рішення з питань боротьби зі стихійним лихом та епідеміями,  

епізоотіями, порушення яких тягне відповідальність за ст. 107 КУпАП 

«Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних 

вимог»; 

-  установлювати правила благоустрою, додержання чистоти й порядку на 

територіях населених пунктів, за недотримання яких настає відповідальність за 

ст. 152 КУпАП «Порушення правил благоустрою територій міст та інших 

населених пунктів»; 

- установлювати  правила торгівлі на ринках, за порушення яких  

передбачено відповідальність за ст. 159 КУпАП «Порушення правил торгівлі 

на ринках»; 

- установлювати правила додержання тиші в населених пунктах і 

громадських місцях,  недотримання яких тягне відповідальність за ст. 182 

КУпАП «Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів 

щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання 

тиші в населених пунктах і громадських місцях».  

Тож одним із актуальних завдань сучасного правотворення є вирішення  

наведених питань. Необхідно відповідно до сучасних соціально-політичних 

реалій визначити роль інституту адміністративної відповідальності, встановити 

її ознаки в системі всіх видів юридичної відповідальності та запропонувати 

перспективні напрями удосконалення законодавства з досліджуваної 

проблематики. 
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Особливо, на нашу думку, це стосується адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері сільського господарства 

АПК. Адже від успішного вирішення проблеми адміністративно-правового 

захисту права  власності на об’єкти аграрного сектору залежить не лише 

ефективність реалізації завдань публічного адміністрування в цій царині, а й 

збереження і примноження аграрно-промислового капіталуУкраїни, зростання 

її міжнародного авторитету, ступінь розвитку її цивілізованості, врешті-решт, і 

рівень демократичності українського суспільства. Без урегулювання 

концептуальних питань адміністративної відповідальності за порушення зако-

нодавства у сфері сільскогосподарства  взагалі неможливий прогрес країни. І 

саме тому сфера АПК викликає підвищену заінтересованість з боку споживачів 

результатів сільськогосподарської діяльності, підприємців, бізнесменів, різного 

рівня аграріїв та ін. Водночас об’єкти сільськогосподарської діяльності все 

більше починають цікавити й тих осіб, які бажають неправомірно скористатися 

чужою власністю, для чого розробляють усе нові й більш хитромудрі способи 

вчинення правопорушень рейдерського спрямування. 

Висловлюємо впевненість, що саме за таких умов заходи  

адміністративного впливу допомагають своєчасно реагувати на прояви 

рейдерства й запобігати можливому їх учиненню. Ось чому проблема 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства в царині АПК  

вимагає поглибленого, всестороннього й комплексного вивчення цього виду 

юридичної відповідальності й виявлення її специфіки. Станом на сьогодні в 

Україні спостерігається невідкладна потреба термінового втілення в життя 

законодавчих і правозастосовних заходів, спрямованих на створення якомога 

ефективнішої системи охорони й захисту сільськогосподарської власності, 

важливе місце в якій належить відігравати адміністративному примусу й  

адміністративній відповідальності за порушення законодавства в АПК як 

одному з видів такого примусу. При цьому пізнання поняття й сутності 

останньої не є можливим без усвідомлення тих теоретичних положень, що 

розкривають функціональний зміст адміністративної відповідальності. 
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Наголосимо, що між ними існує тісна діалектична спільність схожих ознак і 

рис. Адміністративна відповідальність, передбачена КУпАП за недотримання 

законодавства у сфері АПК, застосовується, зокрема, в разі: (а) порушення прав  

земельної власності, (б) здійснення дій, як актів недобросовісної конкуренції, 

(в) незаконне розповсюдження примірників відеограм, комп’ютерних програм, 

баз реєстраційних даних, (г) недотримання законодавства, що регулює 

виробництво сільськогосподарської  продукції, експорт та імпорт сировини й 

обладнання для цього.  

 Так у чому ж полягає адміністративна відповідальність? За останні роки 

ситуація зі з’ясуванням її загальних ознак дещо ускладнилася наявністю так 

званих позитивної (проспективної) й негативної (ретроспективної) 

відповідальності. Сутність позитивної відповідальності полягає в обов’язку 

суб’єкта діяти відповідно до норм права й добровільно визначати для себе 

такий вибір  [436, с. 7]. Якщо ж ідеться про негативну ретроспективну 

(юридичну) відповідальність, мається на увазі відповідальність за вже вчинені 

діяння, їх негативні наслідки й порушення певних норм  [81, с. 6]. На відміну 

від юридичної відповідальності позитивної, ретроспективна становить собою 

разову реакцію на не правове діяння і його наслідки. І якщо питання про 

існування позитивної юридичної відповідальність все ще залишається 

предметом жвавої дискусії, то серед науковців наявність негативної (ретроспе-

ктивної) юридичної відповідальності за правопорушення, ними не 

заперечується, хоча до визначення цього поняття також немає однозначного 

підходу. З нашої точки зору, є сенс підтримати позицію тих учених, які 

вважають, що юридичну відповідальність можна розглядати тільки в 

ретроспективному розумінні, адже вона завжди є реакцією на той чи інший 

протиправнийй вчинок. Відповідальність згідно із загальновживаним її 

трактуванням становить собою необхідність, обов’язок нести відповідь за 

щось, розуміти значення своїх дій, вчинків, потребу поруки за когось [404, с. 

201]. Така полісемантичність розглядуваного явища спричинила брак у межах 

юриспруденції одностайного загальновизнаного встановлення сутност 
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юридичної відповідальності.  

Найсуттєвішою ознакою останньої є те, що вона завжди є заходом  

примусу з боку держави. Ще однією її рисою слід вважати те, що вона 

становить собою негативне реагування (санкцію) за винне порушення особою  

правових загальнообов’язкових  приписів. Названа ознака відіграє вагому роль 

має суттєве значення при відмежуванні юридичної відповідальності від інших 

форм державного правового примусу. Зокрема, вона завжди пов’язана з осудом 

правопорушника та його діяння. А це, у свою чергу, надзвичайно важливо для 

пізнання сутності будь-якої юридичної відповідальності. Оскільки вона є 

одним з найбільш поширених видів відповідальності суспільної, установити 

риси, які точно характеризували б таке об’ємне поняття, не просте завдання. 

Адже у  різних правових галузях вона знаходить свій прояв по-різному, а її 

види суттєво різняться між собою. Ось чому навети однозначне трактування 

категорії «юридична відповідальність» як поняття, властивості якого дозволили 

б одночасно усвідомити всі її види, які не вступали при цьому в суперечність з 

особливостями жодного з них, доволі складно. 

Отже, повторимось, що одним з видів юридичної відповідальності є 

відповідальність адміністративна. Ось чому при розгляді поняття й сутності 

останньої  обов’язково потрібно брати  до уваги загальні риси і властивості 

юридичної відповідальності. Водночас адміністративна відповідальність, як 

видове явище, має свою специфіку, пов’язану з підставою її виникнення, з 

характером заходів її впливу на особу і процедурою застосування. Вона може 

тлумачитися як обов’язок особи, яка вчинила передбачене нормою 

адміністративного права правопорушення, зазнати обтяжливих наслідків, що 

мають особистий, майновий чи інший характер [227, с. 109]. 

Отже, з огляду на загальну дефініцію категорії «юридична 

відповідальність» адміністративна відповідальність за свідоме недотримання 

законодавства у сфері сільського господарства в цілому становить собою 

застосування законодавчо передбачених санкцій за вчинення адміністративного 

правопорушення в царині АПК України. 
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Будучи явищем правової дійсності й одним з видів юридичної 

відповідальності, адміністративна відповідальність має такі ознаки: по-перше, 

ті, що властиві відповідальності юридичній у цілому (вони є основними); по-

друге, ті, що відмежовують відповідальність адміністративну від інших видів 

відповідальності юридичної (похідні) [106, с. 74].  

Назвемо далі основні риси адміністративної відповідальності:  

- вони є засобом охорони встановленого державою порядку;  

- вона нормативно визначена й полягає у здійсненні (реалізації) санкцій 

правових норм;  

- становить собою наслідок протиправного антигромадського діяння;  

- зазнає осуду правопорушника і скоєного ним протизаконної дії з боку 

держави і громадськості;  

- має негативні для правопорушника моральні чи матеріальні наслідки і 

пов’язана з примусом; 

- знаходить свою реалізацію в певних процесуальних формах.  

Водночас, адміністративна відповідальність  має також похідні ознаки, 

що полягають у наступному:  

а) її підставою виступає не тільки адміністративний проступок 

(правопорушення) а й недотримання правових норм інших галузей права у 

прямо передбачених чинним законодавством випадках;  

б) її завданням є застосування до правопорушників адміністративних 

стягнень (про це йдеться у ст. 23 КУпАП зазначено);  

в) притягати до адміністративної відповідальності мають право низка  

державних органів та їх посадовці (як-то, органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, державні інспекції, суди (ст. 213 КУпАП)). 

Вичерпний перелік  цих органів надано в статтях 218-2449 цього Кодексу; 

г) чинне законодавство про адміністративні правопорушення закріплює 

особливий порядок притягнення винних до адміністративної відповідальності, 

що полягає у складанні протоколу, збиранні й оцінювання доказів, винесенні 

відповідної постанови та ін.;  
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д) розглядувана відповідальність регламентується адміністративно-

правовими нормами, в яких наводиться перелік адміністративних стягнень, а 

також указуються органи, що вправі їх застосовувати;  

е) установлювати адміністративну відповідальність мають право: (а) 

Верховна Рада, Президент і Кабінет Міністрів України; (б) міністерства, на 

яких покладено функції щодо затвердження загальнообов’язкових правил 

(приміром, затверджує правила сільськогосподарської діяльності Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; (в) державні 

адміністрації районні, районні в містах, обласні, в містах Києві і Севастополі, 

які приймають рішення щодо адміністративної відповідальності за 

недотримання таких правил (наприклад, з питань боротьби зі стихійними 

лихами, епідеміями, епізоотіями тощо) і затверджують ті із них, за порушення 

яких КУпАП передбачає таку відповідальність (зокрема, положення статей 152, 

159, 182). 

Таким чином, адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства у сфері сільськогосподарської діяльності включає, всі властиві 

юридичній відповідальності основні ознаки, зокрема: 

- вона є державно-правовим примусом (виконання загальних правил 

накладання адміністративних стягнень за адміністративні правопорушення під 

час їх застосування виявляються в неухильному додержанні принципів 

верховенства права, законності, індивідуалізації відповідальності тощо);  

- вона нормативно виражена й виявляється в застосуванні й реалізації 

санкцій правових норм за порушення законодавства у сфері АПК (у заходах 

адміністративної відповідальності міститься підсумкова правова оцінка 

вчиненого проступку суб’єктом правопорушення, яка конкретизується в 

рішенні суду при застосуванні адміністративних стягнень); 

- ця відповідальність має чітку підставу - правопорушення;  

- вона накладається в суворо встановленому процесуальному порядку (у 

разі порушення майнових чи немайнових прав суб’єктів права інтелектуальної 

власності на належні їм об’єкти інтелектуальної власності суд застосовує 
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правові норми, що визначають обсяг, межі й підстави адміністративної 

відповідальності, зміст і процесуальні форми реалізації конкретних 

адміністративних стягнень);  

- вона пов’язана з обтяжливими наслідками майнового, морального, 

особистісного та іншого характеру для правопорушника (спричиняє настання 

несприятливих наслідків для правопорушника прав інтелектуальної власності 

шляхом накладення штрафу й конфіскації, позбавлення чи обмеження його 

прав). 

Адміністративна відповідальність має також тільки їй притаманні 

специфічні ознаки. Для неї характерним є те, що підставою для її застосування 

служить особливий вид правопорушення — адміністративний проступок. 

Реалізація цієї відповідальності полягає  у використанні відповідних видів  

адміністративних стягнень, які є особливими за змістом й відрізняються від 

таких заходів, як приміром кримінальне покарання, дисциплінарний вплив, 

майнова відповідальність тощо [234, с. 78-82]. Повторимось, що 

адміністративні стягнення за законодавством мають право накладати низка 

органів, перелік яких наводить КУпАП, а також деякі інші законодавчі акти. 

Адміністративні стягнення, як правило, накладаються судами (суддями), 

незважаючи на що адміністративну відповідальність слід вважати все-таки 

позасудовим видом правової відповідальності. Варто зауважити, що 

правопорушники не підпорядковуються органам державного управління та їх 

посадовцям, які застосовують адміністративні стягнення. Притягнення 

правопорушників до адміністративної відповідальності становить собою 

специфічний порядок покарання, який  суттєво відрізняється від кримінального 

й цивільного процесів і дисциплінарного провадження. Є сенс ще раз 

підкреслити, що адміністративна відповідальність регламентується 

нормативними положеннями адміністративного права. У них наводяться повні 

переліки адміністративних проступків, адміністративних стягнень, а також 

спеціальних органів та їх посадових осіб, які мають уповноваження їх 

застосовувати, і детально впорядковується розглядуваний нами вид 
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провадження. Усе наведене в сукупності  і становить нормативне підгрунття 

адміністративної відповідальності. 

Важливо відмітити, що адміністративній відповідальності водночас 

притаманна низка  особливих ознак, що пов’язані з підставою її виникнення, а 

також з характером заходів її впливу і процедурою застосування. Ці риси якраз 

і допомагають її виділити від інших видів відповідальності. Передусім 

найбільш важливою її рисою є те, що ця відповідальність найчастіше має місце 

в позасудових процесуальних формах. Існує низка державних органів та їх 

посадовців, які мають право застосовувати адміністративні стягнення на осіб, 

що порушили законність у сфері АПК. Як підкреслюють науковці-правники, це 

можна пояснити особливостями адміністративних правопорушень, а саме їх 

незначною небезпекою й поширеністю, а також потребою своєчасного 

карального впливу на правопорушника [408, с. 40]. Неохідно констатувати, що 

в процесі  судової реформи процесуальні гарантії судового оскарження й 

судової форми накладення адміністративної відповідальності значно 

розширились. 

Специфічною рисою адміністративної відповідальності є те, що вона 

застосовується за скоєння адміністративного правопорушення, причому, як 

правило щодо осіб, службово не підпорядкованих органу, який вживає цей вид 

покарання. Представники адміністративно-правової доктрини не висловлюють 

однозначного розуміння поняття природи адміністративного проступку. Як 

доводив О. В. Чуприна досліджуваний вид відповідальності має місце, якщо 

відповідний суб’єкт порушив свої адміністративно-правові обов’язки [432, с. 

7]. При цьому природу такого обов’язку він вбачає в тому, що за своїм 

характером ця відповідальність виражена в нормах адміністративного права. 

Аналогічну точку зору (хіба що в більш категоричній формі) має О. В. 

Савицький, який звернув при цьому особливу увагу на те, що здійснення 

санкцій адміністративно-правових норм є об’єднуючою основою адміністра-

тивної відповідальності. Саме цим можна пояснити, що поняття  

адміністративного проступку та інших подібних правопорушень, за які 
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накладається різна міра адміністративної відповідальності. Отже, це поняття 

пов’язано з порушенням організуючої й виконавчо-розпорядчої діяльності 

відповідних державних органів [381, с. 6]. 

Таким чином, адміністративні правопорушення стосуються насамперед 

царини. Вони виявляють свій вираз у порушенні або в недотриманні 

адміністративно-правових приписів, що регламентують різні галузі 

держуправління. Безумовно, адміністративне право складають норми, що 

забороняють діяння, за порушення яких установлено адміністративну 

відповідальність. 

Адміністративним правом охороняються як, власне, адміністративні 

правовідносини, так і правовідносини, що регулюються іншими галузями 

права. Яскравим прикладом цього можуть служити аграрне й земельне  право, 

які регулюють аграрно-земельні відносини, але останні охороняється також 

нормами адміністративного і кримінального права. У сучасній науці 

адміністративного права переважає думка, що норми адміністративного права 

передбачають склади адміністративних правопорушень (суспільно шкідливих 

діянь) незалежно від того, які суспільні відносини порушено, - регульовані 

цивільним, податковим, фінансовим чи адміністративним правом [192, с. 93]. 

Сутність адміністративного правопорушення полягає в тому, що воно є 

порушенням певних інтересів, яке заподіює шкоду встановленим державою 

правовідносинам у різних сферах правового регулювання. Об’єктивно такі 

заборони встановлюються у нормах адміністративного права під загрозою 

застосування адміністративної відповідальності. Тому при порушенні норм 

адміністративного права, відповідальність є реалізацією адміністративно-

правової санкції. 

Адміністративно-правова охорона сільськогосподарських відносин 

формується на дезінтеграційних засадах. А яку норму слід застосовувати в разі 

виявлення правопорушення у сфері аграрних відносин - норму КУпАП чи 

норми якихось інших законів? Запитання вбачається не таким уже і простим. 

Адже різні державні органи можуть по-різному кваліфікувати одне й те саме 
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правопорушення, що не сприяє ні єдності практики застосування 

адміністративного законодавства, ні надійності захисту права аграрної 

власності. Водночас, наявність у вітчизняному законодавстві адміністративної 

відповідальності за порушення прав на об’єкти аграрної власності, а також 

існування форм реалізації захисту цих прав  та адміністративно-правового 

механізму для цього має й позитивні моменти, які, з нашого погляду, 

охоплюють: (а) оперативність розгляду справ, що сприяє об’єктивним 

можливостям якомога швидше відновлювати порушені права; (б) існуючий в 

законодавстві порядок, спрямований на розвязання спорів, що мають місце, як 

правило, на стадії оформлення прав на такі об’єкти земельної власності, як 

аграрні моделі, винаходи, торговельні марки (знаки для товарів і 

послуг)сільськогосподарські зразки та ін.; в) розгляд справи  на підставі 

спеціальної процедури – більш спрощеної порівняно із цивільним 

судочинством, що виключає низку процесуальних дій.  

Притягнення до адміністративної відповідальності є обов’язком 

державних органів. Перелік органів (посадових осіб), уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, наведено у ст. 213 

КУпАП [140]. У зв’язку зі специфічністю об’єктів агропромислової власності, 

законодавець обмежив коло осіб, уповноважених розглядати такі справи. До 

винних за незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності 

застосовують адміністративні стягнення, передбачені у ст. 24 КУпАП. 

Законодавчим підгрунттям актів, що регламентують питання 

адміністративної відповідальності, є Конституція України, яка має найвищу 

юридичну силу. Відомо, що закони та інші нормативно-правові акти 

приймають на підставі саме Конституції, а тому вони повинні відповідати їй. У 

статтях, які зобов’язують громадян виконувати конституційні норми, приписи 

законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів щодо охорони прав 

агропромислової власності містяться вимоги й обов’язки, що реалізуються 

шляхом установлення й застосування адміністративної відповідальності. 

Основним джерелом норм, які закріплюють адміністративну відповідальність 
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за незаконне використання об’єктів сільськогосподарської сфери, є КУпАП, у 

якому наводиться перелік адміністративних проступків, а також перелік 

адміністративних стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати. Норми 

про адміністративну відповідальність за порушення прав агропромислової  

власності містяться у главі 9 («Адміністративні правопорушення у сільському 

господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил»), зокрема, у ст. 107 

[140].  

Вважаємо, що адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства у сфері сільськогосподарської й ветеринарно-санітарної 

медицини є відповідальністю за окремий вид правопорушень, а тому їй 

властиві всі ознаки і принципи цілісного інституту адміністративної 

відповідальності. Завершуючи аналітичний огляд теоретичних положень, що 

стосуються проблеми адміністративної відповідальності і які було розглянуто 

доктриною адміністративного права, можемо сформулювати поняття адміні-

стративної відповідальності й порушення законодавства у сфері сільського 

господарства та порушення ветеринарно-санітарних правил. З урахуванням 

поняття «юридична відповідальність» у цілому й наведених ознак 

відповідальності адміністративної за порушення прав сільськогосподарського й 

ветеринарного законодавства, останню можна визначити як реалізацію 

адміністративно-правової санкції, яка виявляється в застосуванні судом 

(іншими органами)  до винної особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення у сфері АПК, покарання, передбаченого КУпАП та іншими 

законодавчими актами згідно з визначеною законом процедурою. При цьому 

процес удосконалення законодавства в цій царині ще триває й вимагає 

подальшого реформування згідно з вимогами і стандартами Євросоюзу.  

При вступі України на Європейський шлях економічного розвитку 

збільшилися й потреби до відповідних стандартів, серед яких можна виділити 

стандарти якості й обсягів виробітку продукції сільськогосподарського 

призначення. На жаль, маючи значний потенціал у виробництві такої продукції, 

Україна не в змозі повною мірою здійснити заходи з його реалізації, 
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підтвердженням чого є стан аграрного розвитку європейських країн, який у 

рази перевищує рівень розвитку українського агросектору. У зв’язку із цим 

актуальним постає питання пошуку недоліків у площині публічного 

адміністрування галузі АПК. Отже, доцільно здійснити поглиблений аналіз 

заходів державного впливу на правопорушника в досліджуваній царині, що 

реалізується в державному примусі і знаходить свій відбиток в 

адміністративній відповідальності. 

При визначенні категорії «адміністративна відповідальність» варто 

наголосити на тому, що чинний КУпАП не містить її легальної дефініції, проте, 

зазначає, що її мірою є адміністративне стягнення [140]. Юридичний зміст 

цього поняття розкрито І. Л. Бородіним та В. А. Бортником, які сформулювали  

адміністративну відповідальність через призму застосування повноважним 

суб’єктом заходів примусового характеру до правопорушника [59, с. 27]. 

Схожої позиції дотримується й Р. Я. Заяць, який наголосивши на ознаках 

адміністративної відповідальності, дійшов висновку про її публічно-

обов’язковий характер, широке коло її суб’єктів, про те, що не існує відносин 

підпорядкування між владним суб’єктом та особою, яка притягується до 

відповідальності [59, с. 19]. Словник юридичних термінів під адміністративною 

відповідальністю розуміє реалізацію адміністративних санкцій до фізичних і 

юридичних осіб, які вчинили правопорушення [388]. Отже, беручи в сукупності 

головні ознаки адміністративної відповідальності, доктринальні й етимологічні 

підходи до її тлумачення, пропонуємо під цим поняттям розуміти захід 

державного впливу, що полягає в обов’язку уповноваженого суб’єкта публічної 

влади застосувати до особи-правопорушника невигідних наслідків правового 

характеру - адміністративних стягнень. 

Як випливає з Основного Закону, в Україні визнається й діє принцип 

верховенства права (ст. 8) [157]. Дійсний зміст цієї правової категорії 

продовжує ставати предметом жвавих дискусій на законодавчому й 

доктринальному рівнях. Конституційний Суд України стосовно цього питання 

висловився доволі лаконічно, підкресливши, що принципом верховенства права 
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є не що інше, як панування права в суспільстві, й зазначивши, що кожен без 

винятку закон повинен відповідати таким структурним елементам верховенства 

права, як соціальна справедливість, свобода й рівність [370]. Безспірно, що ці 

елементи є вкрай важливими для з’ясування змісту поняття «верховенство 

права». Проте, на нашу думку, найбільш влучною й системною є концепція 

запропонована в доповіді Європейської комісії «За демократію через права» 

(Венеціанська комісія) щодо верховенства права й затверджена на восьмому 

пленарному засіданні 25-26 березня 2011 р. Розкривши принцип верховенства 

права через такі складники як законність, правова визначеність, заборона 

свавілля, доступ до правосуддя, дотримання прав і свобод людини, заборона 

дискримінації й рівність перед законом [95], Комісія окреслила всю повноту і 

взаємопов’язаність його структурних елементів, що складаються в єдину 

систему, яка має стати основним орієнтиром для політики будь-якої 

демократичної країни, а також підтвердила тезу, що усунення одного з 

елементів цієї системи взаємовиключає останню в цілому. У цьому аспекті 

належну увагу слід звернути на принцип правової визначеності, адже саме від 

нього залежить, наскільки правильно тим чи іншим суб’єктом буде 

витлумачено конкретно норму, а значить і її виправданість та ефективність. 

Цим і зумовлюється нагальна потреба дослідження існуючих норм, що 

окреслюють відповідальність у сфері АПК України. Аналіз наявних норм слід 

розпочати з нормативно-правового акта, що має найвищу юридичну силу - з 

Конституції України. У ній містяться положення, згідно з яким на кожного 

покладено обов’язок не заподіювати шкоду природі (ст. 66) [157]. Важливим 

актом, що встановлює юридичну відповідальність необхідно визнати також 

чинний КУпАП. Зокрема, в таких його розділах, як: (а) адміністративні 

правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення (глава 5), йдеться 

про норми, пов’язані з охороною від забруднення сільськогосподарської 

продукції, перевищення гранично допустимих норм використання добрив та 

хімічних препаратів; (б) адміністративні правопорушення у сфері охорони 

природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини 



300 

 

(глава 7), де йдеться про псування й забруднення сільськогосподарських земель 

і порушення правил їх використання, правил охорони водних ресурсів, 

водокористування, пошкодження сінокосів і пасовищних угідь, самовільне 

сінокосіння й пасіння худоби, збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, 

ягід, випалювання рослинності чи її залишків та нарешті порушення 

законодавства у сфері рослинництва і тваринництва; (в) правопорушення у 

сільському господарстві (глава 9), де розглядуються наявні правопорушення, 

що стосуються заподіяння шкоди встановленому порядку ведення господарства 

[140]. 

Серед спеціальних нормативних актів, до яких відсилає КУпАП, варто 

визначити: Кодекс України «Про надра» від 27 липня 1994 р., Земельний 

кодекс України від 25 жовтня 2001 р.; Закони України «Про фермерське 

господарство» від 19 червня 2003 р., «Про захист рослин» від 14 жовтня 1998 

р., «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 

використання неякісної та небезпечної продукції» від 14 січня 2000 р., «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 

23 грудня 1997 р. та ін. 

На додаток до зазначеного акцентуємо увагу на тому, що існуючі в 

законодавчих актах норми не мають системного характеру, вони містять 

чималу кількість бланкетних диспозицій, які відсилають до спеціальних 

нормативних актів, а через їх хаотичне розташування  досить складно 

встановити реальний зміст того чи іншого правопорушення. За своїм 

характером наявність чисельних бланкетних диспозицій зумовлюється 

неможливістю того чи іншого законодавчого акта увібрати в себе чималий 

обсяг спеціальних інструкцій, технічних правил та експлуатаційних норм. 

Проте, в такому разі доречно вести мову про поняття розумності використання 

цієї законодавчої конструкції і про потребу проведення процедури 

систематизації законодавства, яке стосується заходів адміністративного впливу, 

застосовуваних до осіб-правопорушників. Сумніви викликає також доцільність 

існування норм, предметом регулювання яких є тотожні чи однорідні суспільні 
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відносини в різних розділах закону. Так, ст. 831 КУпАП  має назву «Порушення 

законодавства про захист рослин» , у той час, у ст. 104 цього ж Кодексу 

визначено відповідальність за знищення зібраного врожаю, порушення правил 

ведення рослинного господарства. 

Динамічний характер розвитку суспільних відносин, що регулюються 

адміністративним правом, не дозволяє остаточно згрупувати всі наявні 

адміністративно-правові норми в єдиному кодифікованому акті, а тому 

доцільно систематизацію проводити в межах уже існуючих нормативних актів. 

Що ж стосується предмета нашого дослідження такими актами насамперед є 

КУпАП, КАСУ, Податковий кодекс України й Закон України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Ідеться 

про систематизацію норм, що стосуються відповідальності за порушення 

рослинного і тваринного законодавства, оподаткування за операціями із 

сільськогосподарського товарами й послугами, вилучення дублюючих КУпАП 

норми, що містять відповідальність за порушення санітарного законодавства та 

ін. 

В контексті недосконалості нормативного забезпечення сфери АПК з 

точки зору адміністративно-правового регулювання слушною вбачається  

думка Н.А. Берлач, яка взагалі наголошує на тому, що немає спеціалізованих 

актів, що врегульовували б конкретні нормативи в сільському господарстві, за 

порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, серед яких 

вона виділяє в тому числі й норми щодо органічної продукції [50, с. 114].  

На підтримку позиції О. А. Фінчук, яка пропонує узагальнити наявну 

нормативну базу з питань правового регулювання діяльності АПК і 

сформулювати у проекті Кодексу Україні про адміністративні проступки 

окремий розділ, що міститиме відповідальність за порушення аграрного 

законодавства [415, с. 62-63], зазначимо, що такий крок законодавця дозволить 

вирішити чималу кількість існуючих проблем. Перш за все, це дублювання 

норм, їх безсистемність, наявність колізій і прогалин та низки інших недоліків, 

до яких змушені звертатися і правозастосовувач, і суб’єкт господарювання, 
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адже цим створюється плутанина для них обох. Проте, варто розуміти, що при 

формулюванні окремого розділу цього Кодексу увага законодавця має 

спрямовуватися більшою мірою на забезпечення невідворотності 

відповідальності, а не на  розмір конкретної санкції. 

Заходи адміністративного впливу для успішної реалізації повинні 

підтримуватися належним рівнем нормативного забезпечення. Одне з 

первинних питань такого забезпечення лежить у межах повноважень 

державних органів, уповноважених здійснювати нагляд і контроль за 

порушенням аграрного законодавства. Проаналізувавши відповідні норми 

КУпАП можемо виділити такого суб’єкта, як центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду в АПК [443]. Саме щодо 

нього існує проблема, що межує з принципом правової визначеності. Згідно зі 

ст. 244 цього Кодексу від імені цього органу мають право розглядати справи 

про адміністративні правопорушення й накладати адміністративні стягнення  

права такі суб’єкти, як Головний державний інспектор сільського господарства 

України, головні державні інспектори сільського господарства та їх заступники 

в АРК, в областях, містах Києв і Севастополь старші державні інспектори 

сільського господарства, державні інспектори сільського господарства [443].  

Однак, за постановою КМУ № 422 у зв’язку з проведенням політики 

оптимізації центральних органів виконавчої влади Державна інспекція 

сільського господарства була ліквідована, а її функції розподілено між   

Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру й Державною 

службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів [328]. 

На першу покладено повноваження з нагляду й контролю в АПК в частині 

дотримання земельного законодавства, використання й охорони земель усіх 

форм власності й родючості ґрунтів [286]. Друга здійснює: (а) функції щодо 

реєстрації й обліку машин, їх експлуатації, технічного стану; (б) контроль за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів і про рекламу в цій 

царині, за якістю зерна і продуктів його переробки, за додержанням заходів 

біологічної й генетичної безпеки, що стосується сільськогосподарських рослин 
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під час створення, дослідження і практичного використання генетично 

модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах 

та організаціях АПК незалежно від їх підпорядкування й форми власності; (в) 

радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднення 

сільськогосподарської продукції і продуктів харчування у сфері охорони 

насінництва й розсаднцтва тощо [298]. Крім того, наказом Мінагрополітики № 

866 відбулися істотні зміни щодо органів, уповноважених здійснювати функції 

контролю за порушенням законодавства у сфері насінництва й розсадництва: 

відбулася реорганізація Української насіннєвої інспекції й Української 

державної помологічно-ампелографічної інспекції, які приєдналися до 

Державної інспекції сільського господарства, яка стала правонаступником їх 

прав та обов’язків, а Головна державна інспекція захисту рослин стала 

частиною Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Проте 

остання також була реорганізована в Державну службу з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту прав споживачів [356]. Проведений аналіз 

чинного законодавства заставив звернути увагу на недосконалості, а саме: 

чинний КУпАП містить застарілі положення про державних інспекторів і не 

визначає й не надає чіткого розмежування між органами, які наразі 

уповноважені накладати стягнення на правопорушників у сфері АПК. Існуюча 

норма оперує конструкцією «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері нагляду (контролю) в АПК», ставлячи акцент на 

єдиному органі й нехтуючи рішенням уповноважених суб’єктів щодо 

реорганізації владних і розподілу контрольно-наглядових повноважень в АПК. 

Спираючись на наведене, пропонуємо викласти ст. 244 КУпАП у такій 

редакції: 

а) у ст. 244 КУпАП Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері нагляду та контролю у сфері геодезії картографії та 

кадастру, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель, а також 

про адміністративні правопорушення передбачені статтями 54-56; 
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  б) у п. 1 ч. 2 ст. 244 слова «головний державний інспектор сільського 

господарства України» замінити на «головний державний інспектор у сфері 

державного контролю за використанням та охороною земель» 

в) у п. 2 ч. 2 ст. 244 слова «головні державні інспектори сільського 

господарства» замінити на «головні державні інспектори у сфері державного 

контролю за використанням та охороною земель» 

г) у п. 3 ч. 2 ст. 244 слова «старші державні інспектори сільського 

господарства» замінити на «старші державні інспектори у сфері державного 

контролю за використанням та охороною земель». 

Пропонуємо також доповнити главу 17 КУпАП статтею 24422 під назвою 

«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

контролю за безпечністю харчових продуктів та захисту споживачів» з таким 

змістом: «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері контролю за безпечністю харчових продуктів та захисту споживачів 

розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

порушенням законодавства у сфері порядку й умов ведення насінництва й 

розсадництва, правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і 

техніки безпеки, невиконання вимог посадових осіб, які здійснюють державний 

контроль у сферах охорони навколишнього природнього середовища, 

використання природних ресурсів, радіаційної безпеки й охорони природних 

ресурсів» (1041, 108, 1885). Від імені зазначеного Центрального органу 

розглядати справи про адміністративні правопорушення мають право його 

керівник та уповноважені ним посадові особи. 

Підсумувавши наведені міркування, доходимо висновку про першочергове 

значення публічного адміністрування для агропромислової сфери України. 

Заходи адміністративного стягнення, у свою чергу, виступають регулятором 

суспільних відносин, вони є реакцією держави на вчинене правопорушення й 

покликані забезпечити реалізацію основних принципів верховенства права. 

Проте юридична конструкція наявних норм, що визначають конкретні 

стягнення й окреслюють коло повноважень державних органів у сфері АПК, 
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далека до ідеальної і, звичайно, ж вимагає оновлення й удосконалення. У 

межах діяльності уповноважених суб’єктів реалізується міра ефективності 

державної політики у цілому, а запорука високого рівня нормативного 

забезпечення опікуючих АПК суб’єктів є гарантією посилення модернізаційних 

процесів і наближення до показників світових лідерів з виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

 

4.2. Визначення підстав адміністративної відповідальності за 

порушення сільськогосподарського законодавства 

 

Основною підставою для застосування адміністративної відповідальності за 

певні порушення у сільському господарстві виступає однорідна група останніх 

- це адміністративні правопорушення у сільськогогосподарській сфері й 

порушення ветеринарних правил. Вони мають схожі ознаки, що випливають зі 

специфіки самої галузі сільськогосподарської діяльності. Саме ці ознаки й 

допомогають розмежувати їх між собою й відмежовувати від інших 

правопорушень. На наше переконання без конкретного розуміння сутності 

категорії «адміністративне правопорушення» в царині сільського господарства 

неможливо ефективно вирішити завдання публічного управління у  цій сфері, 

адже саме зміст цього поняття  й визначає подальші напрямки правого 

регулювання в останній і служить підґрунтям для законодавчого закріплення 

тих чи інших протиправних діянь. 

У той же час наголосимо, що належне розкриття конструції 

«адміністративне правопорушення у сфері сільського господарства» вимагає 

передусім особливої уваги до усвідомлення загальнотеоретичного поняття й 

ознак такого правопорушення, яке ще задовго до законодавчого закріплення 

його дефініції в теорії адміністративного права активно розроблялося багатьма 

вченими. Питання тлумачення категорії «адміністративне правопорушення»  

залишається вельми актуальним і сьогодні і відіграє вагому роль не тільки в 

теоретичному, а й у практичному аспектах. Важливість такого спрямування 



306 

 

дослідження зумовлена тим, що від якості трактування поняття 

«адміністративне правопорушення» залежить вирішення таких визначальних 

питань адміністративного права, як-то: підстави адміністративної 

відповідальності, окреслення кола її суб’єктів, кваліфікація адміністративних 

правопорушень,  застосування адміністративних стягнень за їх учинення та ін. 

 Будь-яке адміністративне правопорушення, будучи явищем реальної 

дійсності, скоюється конкретною особою (або групою осіб) у певному місці, в 

той чи інший час і суперечить чинній правовій нормі, характеризуючись точно 

встановленими ознаками. У той же час, усі правопорушення обовязково мають 

відповідні загальні, що у свою чергу вимагає чіткого формулювання категорії 

«адміністративне правопорушення». Нинішня ж адміністративно-правова 

наука, а також законодавство і юридична практика містять два різні підходи до 

розуміння сутності і змісту цього поняття. Згідно з першим підходом - це 

порушення юридичних норм з боку адміністрації або органу державної влади, 

зміст якого полягає в суперечності між адміністрацією і громадянином,  

відповідно, державний владний орган як суб’єкт, представником якого 

виступає той чи інший посадовець, несе адміністративну відповідальність за 

вчинені дії останнім або за бездіяльність в рамках покладених на нього 

функціональних обов’язків [216, с. 8; 407, с. 7].  

 

За другим підходом - це порушення громадянином адміністративних 

розпоряджень, тобто діяння, за вчинення якого пе-редбачено адміністративний 

порядок накладення стягнення [123, с. 36; 428, с. 9].  

У цьому разі йдеться про те, що суб'єкт, як фізична або юридична особа, 

вчинив протиправне діяння щодо правових приписів законодавства у сфері 

сільського господарства, які охороняються законом, а тому підлягає 

адміністративному покаранню у виді штрафу чи іншого виду стягнення. 

Стаття 9 Кодексу Уrраїни про адміністративні правопорушення тлумачить 

поняття «адміністративне правопорушення» як протиправну, винну (умисну 

або необережну) дію або бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за 
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яку законом передбачено адміністративну відповідальність [140]. Наведена в 

Кодексі дефініція цього загального терміна розкриває його матеріальний зміст, 

юридичну природу й соціальну сутність, проаналізувавши які можемо 

сформулювати основні ознаки адміністративного правопорушення, в тому 

числі і правопорушення в сільському господарстві. Теоретики 

адміністративного права визнають будь-яке протиправне діяння 

адміністративним правопорушенням, якщо в сукупності воно містить усі без 

винятку об’єктивні й суб’єктивні ознаки, що відрізняють його від правомірної 

поведінки, а також від інших правопорушень (зокрема, дисциплінарних 

проступків, цивільно-правових деліктів, злочинів). Об’єктивними ознаками 

адміністративного правопорушення вважається його суспільна шкідливість, 

протиправність і караність, а суб’єктивними - винність і суб’єктність. Тільки 

встановлення всіх цих ознак можна кваліфікувати діяння особи як 

адміністративний проступок і вирішувати  питання про притягнення її до 

адміністративної відповідальності. На нашу думку, названі ознаки притаманні 

також усім адміністративним правопорушенням у сфері сільськогосподарської 

діяльності. 

Найбільш істотнішою обєктивною ознакою адміністративних право-

порушень у досліджуваній галузі є їх суспільна шкідливість. Сутність 

останньої складає порушення сільськогосподарського закондавства й 

заподіяння матеріальної чи нематеріальної шкоди або створення загрози її 

заподіяння суб’єктам тих суспільних відносин, які склалися з приводу 

використання результатів сільськогосподарської діяльності і які охороняються 

законодавством про адміністративну відповідальність. Суспільна шкідливість 

адміністративного правопорушення полягає у тому, що ним наноситься шкода 

охоронюваним певними нормами суспільним відносинам, а саме: державному і 

громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, установленому 

порядку управління тощо [228, с. 136].  

 Подібна шкода може бути як матеріальною, так і моральною, 

організаційною та ін. Дія або бездіяльність відповідного суб’єкта заподіює або 
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створює загрозу заподіяння шкоди матеріального, морального, організаційного 

чи іншого характеру об’єктам адміністративно-правової охорони. У даному 

разі це посягання на порядок аграрного управління (наприклад, потрава посівів, 

зіпсування або знищення зібраного врожаю колективних 

сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи 

фермерських господарств).  

Суспільна шкідливість у подібних випадках виступає об’єктивною 

властивістю таких правопорушень і реальним порушенням відносин 

сільськогосподарського правопорядку, становлячи собою «руйнування 

управлінського порядку щодо аграрних правовідносин». Поява, зміна або 

втрата розглянутої ознаки такого діяння пояснюється об’єктивними 

закономірностями розвитку суспільства, нерозривним їх зв’язком з тими 

соціально-аграрними процесами, що мають місце в соціумі. В адміністративно-

правовій доктрині нині домінує позиція про суспільну шкідливість як 

обов’язкову ознаку будь-якого адміністративного правопору-шення. А ось 

порівняльний аналіз адміністративних і кримінальних правопорушень у 

сільськогогосподарській сфері  переконливо свідчить, що суспільна 

шкідливість адміністративних правопорушень не є рівною значно більшій 

суспільній небезпечності злочину. 

Незважаючи на те, що зараз серед теоретиків-адміністративістів  дуже 

рідко спостерігаються суперечки стосовно природи й матеріальних 

властивостей адміністративного правопорушення, аспект суспільної небезпеки 

і шкідливості останнього все ще продовжує бути дискусійним. Деякі з 

науковців (приміром, Ю. П. Битяк, Т. О. Коломоєць, О. М. Якуба та ін.) 

виключають суспільну небезпеку з числа ознак адміністративного проступку, 

дехто з учених визнають її активне поширення як на злочини, так і на 

адміністративні правопорушення. Наприклад,  В. М. Поцілуйко переконує, що 

суспільна небезпека адміністративних проступків завдає шкоди суспільним 

відносинам, оскільки в лінгвістичному значенні термін «небезпечний» означає 

шкідливий, здатний завдати шкоду [262, с. 225].  
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 З нашого погляду, адміністративне правопорушення обовязково треба 

відносити до суспільно шкідливих діянь з певною мірою небезпеки, хоча й 

меншою аніж та, що знаходить свій прояв у злочинному посяганні. Адмініст-

ративні правопорушення КУпАП не називає суспільно небезпечними, а оперує 

такими конструкціями, як «настання шкідливих наслідків», «діяння, що посягає 

на...», «завдана шкода» та ін. Вважаємо, що саме це й дозволяє характеризувати 

розглядуване правопорушення як суспільно шкідливе. Іншими словами, саме 

шкода є невід’ємною ознакою кожного адміністративного правопорушення. 

Вид шкоди можна розрізняти за об’єктом, розміром та іншими ознаками, але 

вчинене правопорушення завжди завдає шкоду соціальну. 

Оцінювання суспільної шкідливості адміністративних порушень 

сільськогосподарського спрямування є можливим на двох рівнях: (а) на 

законодавчому, адже станом на сьогодні законодавець уже вніс більшу частину 

складів цих правопорушень до КУпАП (статті 104, 1041, 105 - у тій частині яка 

стосується безпосередньо сільського господарства, і статті 164, 1641 – 1643 - 

порушення порядку здійснення господарської діяльності) і (б) на 

правозастосовному рівні, коли суб’єкти публічного управління оцінюють  

ступінь суспільної шкідливості в конкретному випадку порушення 

сільськогосподарського законодавства.  

Суспільна шкідливість належить до оціночних понять. Критерієм її ступеня 

виступають такі об’єктивні й суб’єктивні ознаки складу адміністративного 

правопорушення в сільськогосподарській царині, як конкретний об’єкт 

сільгоспдіяльності (тобто, результат роботи сільгоспвиробників), наслідки і 

спосіб учинення адмінправопорушення, мотив і мета його скоєння, форма вини 

порушника. Нанесена правопорушенням шкода в галузі сільського 

господарства оцінюється санкцією правової норми. Про високу міру останньої 

свідчать значні суми штрафів з твердою нижньою межею, а про незначну міру 

завданої правопорушенням шкоди - штрафи невеликих розмірів. Варто 

підкреслити, що лише оцінювання всієї сукупності названих ознак здатне 

розкрити сутність цього протиправного діяння – його об’єктивну й реальну 
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шкідливість. 

Досліджувані в даній науковій роботі адміністративні правопорушення у 

сфері сільського господарства, які безпосередньо завдають шкоду, знаходять 

свій прояв у реальному, матеріальному підсумку (їх ще йменують як 

«правопорушення з матеріальним складом»). Це, приміром, порушення 

порядку й умов ведення насінництва й розсадництва (ст. 1041 КУпАП), 

порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів (ст. 105 КУпАП). Ті 

ж адмінправопорушення, що містять лише небезпеку або можливість 

спричинення шкоди й посягають на правову форму, вважаються формальними. 

Такими є й порушення (невиконання) загальнообов’язкових правил, стосовно 

порядку ввезення в Україну й вивезення з неї, транзит через її територію, 

вивезення з карантипнних зон або ввезення до них об’єктів (товарів) 

регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю (ст. 106 КУпАП).   

Характер неправомірного діяння як повторність або грубе порушення  

звичайно ж впливають на міру суспільної шкідливості останнього, а також 

обумовлюють посилення адміністративної відповідальності. Важлива роль 

суспільної шкідловості як матеріальної ознаки адміністративного 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності полягає в тому, що вона є 

основним об’єктивним критерієм визнання діяння адміністративно 

протиправним. А це, у свою чергу, дозволяє диференціювати межу між ними й 

іншими правопорушеннями (зокрема, злочином). Інакше кажучи, суспільна 

шкідливість адмінправопорушення є однією із загальних засад індивідуалізації 

адміністративної відповідальності й покарання а також визначати наявність 

підстав для звільнення від адміністративної відповідальності. 

Протиправність адміністративних правопорушень у 

сільськогосподарській галузі виступає юридичною формою вираження їх 

суспільної шкідливості. Вона вказує на незаконність таких діянь і на заборону 

їх у законодавстві про адміністративну відповідальність. Поняття 

«протиправність» становить собою внутрішню властивість будь-якого 

адміністративного проступку, що консолідує як негативну оцінку певного 
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діяння з боку законодавця як репрезентатора держави, так і, власне, факт 

нівеляції правового припису, що детермінує відповідне ставлення до особи-

деліквента [131, с. 20].  

 Ця вагома ознака протиправності адміністративного правопорушення 

випливає з факту його заборони законодавством, як такого, що завдає шкоду 

або створює загрозу її спричинення. Протиправність, як правило вирізняє 

адмінправопорушення як юридичний факт з низки інших, нехай і 

неправомірних дій (або бездіяльності), на вчинення яких законом не 

встановлено жодних правових заборон. Розглядуване нами поняття охоплює як 

шкідливі вчинки, що наносять шкоду охоронюваним правом відносинам, 

правам і законним інте-ресам особи, так і шкідливі посягання, що містять лише 

потенційну небезпеку, можливість або загрозу спричинення шкоди. 

Будучи важливою ознакою адміністративного правопорушення у сфері 

сільського господарства, протиправність передбачає пряму вказівку на це в 

законі, чим  виключається можливість притягнення будь-якої особи до 

адміністративної відповідальності за діяння, не передбачені законодавством 

про адміністративні проступки. Адміністративним же правопорушенням, 

підкреслимо, визнається тільки таке протиправне винне діяння, за яке 

законодавством передбачено такий особливий вид державного примусу, як 

адміністративна відповідальність. Таким чином, протиправність 

адміністративного правопорушення означає порушення установлених 

державою загальнообов’язкових правил. Адміністративне правопорушення 

може виражатися як у протиправній дії, так і в протиправній бездіяльності. У 

першому випадку вчиняється дія, заборонена законом, у другому ж 

правопорушник вдається до бездіяльності, хоча закон вимагає від нього 

відповідних активних дій.  

Ознака протиправності безпосередньо вказкує на те, що порушується чітко 

встановлене в певному законі право, або ж на те, що його порушення 

конкретно прописано у спеціальному законодавчому акті. Спеціальними 

законодавчими та нормативними актами, які визначають основні правила в 
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сільському господарстві є «Про основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції» [336], «Про схвалення 

стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року» [352]. 

Адміністративна протиправність тісно пов’язана з суспільною 

шкідливістю і є об’єктивним проявом реальної шкідливості діяння для 

суспільних відносин, що склалися у сфері сільського господарства та її 

законодавчої оцінки. До того ж, адміністративна протиправність є юридичною 

ознакою суспільної шкідливості, і саме її ступінь визначає об’єктивні межі 

протиправності, за якими вже виникає питання про криміналізацію даного 

діяння [246, с. 232].  

Виділення адміністративної протиправності як обов’язкової ознаки 

адміністративного правопорушення є конкретним вираженням принципу 

законності в адміністративному праві, оскільки адміністративній 

відповідальності підлягає лише особа, що вчинила суспільно шкідливе діяння 

(суб’єкт проступку), тобто акт конкретної, свідомої та вольової поведінки у 

формі дії або бездіяльності, яке суперечить адміністративно-правовій нормі. 

Завдяки наявності такої ознаки адміністративних правопорушень у сфері 

сільського господарства, як протиправність, з-поміж всіх можливих людських 

вчинків у зазначеній сфері виокремлюються ті проступки, які визнаються 

адміністративно караними і становлять предмет правового регулювання 

адміністративного права. Крім того, функція адміністративної протиправності 

полягає в її значенні для розмежування адміністративних правопорушень у 

сфері сільського господарства від суміжних адміністративних правопорушень. 

Ще однією обов’язковою, ознакою адміністративних правопорушень у 

сфері сільського господарства, що виявляється в момент скоєння 

правопорушення і відбиває його внутрішній психологічний зміст, є наявність 

вини. Таким чином, адміністративне правопорушення є не тільки суспільно-

шкідливим, протиправним, а й винним діянням, тобто таким, що є результатом 

прояву волі і розуму правопорушника. Винність передбачає наявність у особи 

відповідного власного психічного ставлення до відповідного вчинку та його 
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наслідків. Важливе юридичне значення мають форми вини. Діючи умисно, 

правопорушник усвідомлює протиправний характер свого діяння, передбачає і 

бажає (прямий умисел) або свідомо допускає (непрямий умисел) настання 

шкідливих наслідків. Адміністративне правопорушення може бути вчинене і з 

необережності. Необережність проявляється у вигляді самовпевненості або 

недбалості. Самовпевненість полягає в тому, що особа передбачає настання 

проти-правного, шкідливого наслідку, але легковажно розраховує на його 

відвернення. Недбалість полягає в тому, що особа не передбачає можливості 

настання протиправних наслідків, хоча за цих обставин повинна була і могла їх 

передбачити. 

 В цій ознаці втілено найважливіший принцип адміністративного 

права - принцип суб’єктивного інкримінування, тобто відповідальності тільки 

за наявності вини, що випливає зі ст. 62 Конституції України. Вина є психічним 

ставленням особи до вчинюваної нею дії або бездіяльності та їх наслідків, 

виражене у випадках порушення прав інтелектуальної власності у формі 

умислу. Вина визначає саму наявність суб’єктивної сторони складу 

адміністративного правопорушення і значною мірою її зміст [143, с. 96].  

Адміністративне правопорушення у сфері сільського господарства являє 

собою єдність об’єктивного і суб’єктивного: діяння і психічного (свідомого і 

вольового) ставлення до нього. Як діяння не може бути розкрито поза зв’язком 

з психічним ставленням особи до нього, так і зміст психічного ставлення (вини) 

не може бути визначено поза, зв’язком із характером діяння: результатом 

сільськогосподарської діяльності, на який особа посягає, способом посягання, 

наслідками та іншими його об’єктивними ознаками. Вина значною мірою 

визначає характер діяння і ступінь його тяжкості і є важливим критерієм 

визнання його адміністративним правопорушенням. Вина інколи зветься 

другою матеріальною ознакою адміністративного правопорушення і є його 

обов’язковою суб’єктивною властивістю. Без вини нема проступку, а отже, і не 

може бути адміністративного впливу, за той або інший вчинок, спрямований 

проти інтелектуальної власності. 
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Таким чином, наявність вини правопорушника в тій або іншій формі є 

важливою і необхідною ознакою адміністративного правопорушення, що 

сприяє полегшенню та уточненню кваліфікації, зумовлює об’єктивність 

підходу при визначенні міри та виду обтяження, що покладається на винного. 

Важливою ознакою адміністративного правопорушення у сфері 

сільського господарства є його адміністративна караність, під якою розуміють 

загрозу застосування у належних випадках покарання за дане правопорушення, 

що міститься в адміністративно-правових санкціях. Конкретне діяння (дія чи 

бездіяльність) може бути визнане адміністративним правопорушенням тільки в 

тому випадку, якщо за його вчинення законодавством передбачена 

адміністративна відповідальність [431, с. 152].  

Як зазначалося вище, адміністративний проступок характеризується 

внутрішньою ознакою - протиправністю. Це означає, що певне діяння 

визначене законодавцем як заборонене і в законодавчому акті зазначене як 

адміністративний проступок. Якщо певна особа вчиняє дії, заборонені нормами 

права, або не діє відповідно до правового акту, має місце про-типравне діяння, 

що тягне за собою застосування адміністративного покарання - стягнення. 

Йдеться про зовнішню ознаку проступку - караність. Караність за своєю суттю, 

випливає із суспільної шкідливості та адміністративної протиправної діяння: 

воно тому і стає адміністративно караним, оскільки є суспільно шкідливим і 

передбаченим адміністративним законодавством як правопорушення. 

Дана ознака дозволяє відмежувати правопорушення від інших 

протиправних вчинків, здійснення яких не спричинює застосування 

адміністративних стягнень. Крім того, слід зазначити, що ознака 

адміністративної караності тісно пов’язана з юридичними наслідками 

застосування заходів адміністративної відповідальності. Відповідно до ст. 39 

КУпАП, «Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з 

дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного 

правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана 

адміністративній відповідальності» [140]. Цей, так званий, стан 
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адміністративної караності є юридично однозначним: якщо протягом терміну 

його дії (один рік) особа повторно вчинить однорідне адміністративне 

правопорушення, то це розцінюватиметься як обставина, обтяжуюча 

адміністративну відповідальність. Наявність такої обставини, як правило, 

спричиняє накладення більшого штрафу в межах санкції норми Особливої 

частини КУпАП або застосування до порушника жорсткішого виду 

адміністративного покарання, якщо така альтернатива, знову-таки, передбачена 

санкцією відповідної статті. 

Таким чином, стан адміністративної караності є мірою адміністративного 

попередження, оскільки не тягне за собою негативних наслідків для 

правопорушника, а виконує лише превентивну функцію, тобто спрямований на 

попередження повторного здійснення особою адміністративних 

правопорушень. 

Без наявності адміністративно-правової санкції неможливо вести 

боротьбу з будь-якими правопорушеннями [151, с. 163]. 

 Однак це не означає, що передбачене у санкції покарання обов’язково має 

бути застосоване до особи, яка вчинила діяння, сформульоване в диспозиції 

певної статті. Визнана правопорушником особа, може бути звільнена від 

адміністративної відповідальності. У деяких випадках наявність усіх ознак 

адміністративного правопорушення в діянні особи ще не означає, що це діяння 

автоматично спричиняє адміністративну відповідальність, передбачену 

КУпАП. Так, наприклад, відповідно до ст. 18 КУпАП, діяння, яке містить усі 

ознаки адміністративного правопорушення, не є таким у випадку, якщо воно 

було вчинене в стані крайньої необхідності. Караність, як ознака 

адміністративного проступку, передбачена санкцією ст. 106-2 КУпАП у вигляді 

конкретного виду стягнення: штраф і конфіскація незаконно вирощуваних 

наркотичних рослин. У деяких випадках, зокрема у випадках крайньої 

необхідності, наявність всіх ознак адміністративного проступку може не 

тягнути за собою виникнення адміністративної відповідальності. Стосовно 

порушення правил сільськогосподарського законодавства, крайня необхідність 
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може проявлятись у таких випадках: у разі грубого порушення механізаторами 

правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки 

(ст. 108 КУпАП). При цьому, можуть застосуватися до винних осіб як 

накладання штрафу, або позбавлення права керування зазначеними машинами 

на строк до одного місяця. 

І останньою ознакою цього виду адміністративних правопорушень є їх 

суб’єктність. Адміністративні правопорушення у сфері сільського господарства  

- це діяння, вчинені суб’єктом правопорушення, оскільки не кожна особа, яка 

вчинила суспільно шкідливе адміністративно-протиправне діяння, підлягає 

адміністративній відповідальності [416, с. 112].  

 Вона повинна усвідомлювати власні дії і керувати ними, досягти певного 

віку тощо. Без цього особа не може бути визнана правопорушником, а вчинене 

нею суспільно-шкідливе діяння - адміністративним правопорушенням. Поняття 

суб’єктності адміністративних правопорушень у сфері сільського господарства 

має важливе значення у контексті розвитку теорії адміністративних проступків, 

удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності з їх запобігання, а 

також забезпечення узгодженості заходів адміністративного примусу з 

характером відповідних правопорушень. 

Юридична характеристика суб'єктності адміністративних правопорушень у 

сфері сільського господарства дозволяє визначити соціально-правову сутність 

їх суб’єктів, виявити причини та умови, які сприяють розвитку 

адміністративної деліктності у сфері сільського господарства, адже, правильне 

визначення правового статусу суб’єкта даного адміністративного 

правопорушення, встановлення рівня та напрямків його професійної 

підготовки, соціального, майнового стану, а також особистих інтересів і 

вподобань сприяє повній та об’єктивній кваліфікації адміністративних 

правопорушень, учинених учасниками відносин у сфері, що досліджується. 

Іншими словами, поняття «суб’єктність адміністративного правопорушення у 

сфері сільського господарства» відповідає на питання не лише про те, хто може 

вчинити те або інше правопорушення за конкретних обставин, але і в якому 
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соціа-льно-правовому статусі з використанням яких професійних, особистих і 

службових властивостей може формуватися протиправна поведінка 

конкретного учасника правовідносин сільськогосподарського спрямування.  

Особливість адміністративного законодавства про сільське господарство 

полягає в тому, що її нормами передбачено, як адміністративну 

відповідальність за вчинення незаконних дій щодо об’єктів 

сільськогосподарської діяльності, так і захист майнових інтересів суб’єктів 

сільськогосподарської власності, права яких порушено такими діями. У зв’язку 

з тим, що правовідносини щодо окремих об’єктів сільськогосподарської 

власності регулюються спеціальними законами, при провадженні в 

адміністративній справі слід керуватися положеннями того спеціального 

закону, яким передбачено охорону правовласників на об’єкти 

сільськогосподарського виробництва. 

Таким чином, для здійснення кваліфікації адміністративного 

правопорушення у сфері сільського господарства необхідна наявність чітко 

виражених його ознак. З практичної точки зору має місце більш детальна 

регламентація кола об’єктів, стосовно яких здійснюються правопорушення та 

за які суб’єкт правопорушення несе адміністративну відповідальність. У 

зв’язку з правопорушеннями, що посягають на об’єкти сільського 

господарства, можна виділити коло питань, стосовно яких здійснюється 

правозахисна діяльність. Насамперед мова йде про спори, пов’язані з правом 

власності на майнові об’єкти, про визнання реєстраційного документу  

недійсним тощо. Зазвичай дані питання вирішуються в адміністративному або 

судовому порядку. Вони розглядаються у спеціально створених суб’єктах 

публічного адміністрування, які відповідають за охорону та забезпечення 

аграрного правопорядку, таким органом є адміністративні комісії при 

виконавчих органах сільських, селищних рад, виконавчі комітети сільських, 

селищних рад, Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері карантину рослин, Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері нагляду  (контролю) в агропромисловому 
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комплексі (Головні та старші державні інспектори сільського господарства,  ст. 

244 КУпАП) 

Враховуючи вищезазначене та виходячи з наведених ознак, - вважаємо, що 

адміністративне правопорушення у сфері сільського господарства можна 

визначити як передбачене законодавством про адміністративну 

відповідальність суспільно шкідливе, протиправне, винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб’єктом таких протиправних діянь, які посягають на 

порядок ведення сільського господарства, як-то: потреба посівів, зіпсування 

або знищення врожаю сільськогосподарських культур, невиконання вимог 

щодо насінництва та розсадництва, фітосанітарних заходів, охорони посівів 

снотворного маку чи конопель, їх незаконний посів тощо.  

Вчинення особою адміністративного порушення у сфері сільського 

господарства, що містить склад адміністративного порушення є підставою для 

притягнення її до адміністративної відповідальності та застосовування до неї 

відповідних адміністративних стягнень в залежності від виду правопорушення 

щодо конкретних об’єктів аграрного сектору, відповідальність за порушення 

правил та вимог, які встановлено законодавством. 

 

4.3. Юридичний склад адміністративного правопорушення  

сільськогосподарського законодавства 

 

Для здійснення правомірної кваліфікації адміністративних 

правопорушень у сільському господарстві важливе значення має 

характеристика об’єктивних ознак їх юридичних складів. Всім складам 

адміністративних правопорушень у сільському господарстві (ст.ст. 104, 1041, 

105, 106, 1061, 1062, 107, 1071, 1072, 108, 18827), як й іншим адміністративним 

правопорушенням, притаманні такі елементи, як об’єктивні ознаки (їх складає 

сукупність родового об’єкта та об’єктивної сторони складів цих 

адміністративних правопорушень) і суб’єктивні ознаки (сукупність відповідних 

суб’єктів та суб’єктивної сторони), які у своїй єдності утворюють склади 
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адміністративних правопорушень цієї групи. 

 Характеристику об’єктивних ознак складів адміністративних 

правопорушень у сільському господарстві доцільно розпочати з розкриття їх 

родового об’єкту - того, на що посягає правопорушник і чому завдає або може 

завдати шкоди. Проблема об’єкту адміністративного правопорушення 

справедливо вважається однією з найважливіших у науці адміністративного 

права, адже його відсутність виключає правопорушення, а зміст прямо впливає 

на суспільну шкідливість діяння. Саме об’єкт дозволяє визначити соціальну 

сутність адміністративного правопорушення, з’ясувати його суспільно 

шкідливі наслідки та механізм спричинення шкоди, сприяє правильній кваліфі-

кації діяння, а також відмежуванню його від суміжних суспільно шкідливих 

діянь. Вчення про об’єкт адміністративного правопорушення у вітчизняній 

юридичній науці є розробленим досить глибоко та детально. І, не зважаючи на 

існування різних поглядів щодо вирішення питань, пов’язаних з визначенням 

цього поняття [51; 85; 170; 411 та ін.], домінуючою у сучасній адміністративно-

правовій доктрині є точка зору тих дослідників, котрі визнають в якості 

загального об’єкта всіх складів адміністративних правопорушень, що визначені 

КУпАП, охоронювані ним суспільні відносини, порушенням яких завдається 

суспільна Шкода або створюється загроза її заподіяння. Саме такий підхід до 

формулювання сутності загального об’єкта адміністративних правопорушень є 

найпоширенішим і загальновизнаним авторами сучасної наукової і навчальної 

літератури з адміністративного права [11, с. 13; 20, с. 128; 177, с. 212 та ін.] та 

сучасних науково-практичних коментарів КУпАП [223, с. 317 та ін.].  

У той же час одним з найбільш проблемних у вітчизняній науці 

адміністративного права залишаються питання, які постають перед юридичною 

практикою під час нормотворчої діяльності щодо вдосконалення структури 

Особливої частини КУпАП з урахуванням особливостей родового об’єкта 

окремих видів адміністративних правопорушень. Це стосується і родового 

об’єкту правопорушень у сфері сільського господарства, оскільки правильне 

його встановлення сприятиме з’ясуванню характеру і ступеню суспільної 
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шкідливості цієї групи адміністративних правопорушень, а у підсумку - їх 

безпомилковій кваліфікації. 

Між тим родовий об’єкт адміністративних правопорушень у сфері 

сільського господарства все ще залишається предметом жвавих наукових 

дискусій. Законодавець помістив склади цих суспільно шкідливих діянь до 

чотирьох різних глав (6, 9, 12 та 15) закону про адміністративну 

відповідальність. Але очевидно, що родові об’єкти складів адміністративних 

правопорушень, зазначених у ст.ст. 47, 48, 49, 50 (у частині, що стосується 

об’єктів сільськогосподарської діяльності), 104, 104-1, 105, 106, 1061, 1062, 107, 

1071, 1072, 108 КУпАП виходять за межі родових об’єктів складів 

адміністративних правопорушень, що посягають на власність (ст. 50  КУпАП), 

адміністративних правопорушень ветеринарно-санітарних правил (ст. 1071) та 

адміністративних правопорушень в галузі торгівлі, громадського харчування, 

сфери послуг, галузі фінансів і підприємницькій діяльності (ст.ст. 1563 (у 

частині, що стосується об’єктів сільського господарства), 164, 1643, 1644, 1645, 

1648, 1649 та 16413). На нашу ж думку, зазначені склади адміністративних 

правопорушень мають власний єдиний родовий об’єкт - суспільні відносини 

пов’язані із функціонуванням об’єктів сільського господарства, що взяті під 

охорону законом про адміністративну відповідальність. Категорія «відносини 

сільськогосподарської власності» широко використовується в чинному 

законодавстві, і на нашу думку являє собою сукупність таких суспільних 

відносин, які складаються між визначеними законодавством суб’єктами з 

приводу охорони  результатів (продукції сільськогосподарської діяльності). 

Наразі представниками науки адміністративного права розроблені і специфічні 

ознаки цих відносин, до яких належать: спеціальний і чітко визначений 

законом їх об’єкт - результат охорони сільськогосподарської власності; їх 

спеціальна підстава виникнення - створення об’єкта сільськогосподарської 

власності або набуття прав на нього у відповідності з вимогами законодавстві; 

поєднання імперативного та диспозитивного елементів під час, визначення 

обсягу прав і обов’язків суб’єктів права сільськогосподарської власності; їх 
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цільовий характер, що виявляється у забезпеченні використання і правової 

охорони об’єктів сільськогосподарської власності. 

Таким чином, на наше переконання, існують достатні юридичні підстави 

для виділення сільськогосподарських відносин в окрему їх самостійну групу. 

Але родовим об’єктом адміністративних правопорушень у сфері сільського 

господарства є не вся їх сукупність, а лише та її частина, яка охороняється 

нормами КУпАП, набуваючи при цьому статус правоохоронних відносин 

сільськогосподарської діяльності. Термін «правоохоронні відносини» був 

уведений до наукового обігу ще радянськими науковцями, продовжує 

використовуватися сучасними дослідниками для характеристики відносин, що 

виникають у зв’язку з порушенням заборонних правових норм особливих 

частин КУпАП та КК України, і підкреслює можливість застосування до 

правопорушника заходів державного примусу та реалізації примусово-карної 

функції держави. 

Отже, родовий об’єкт групи адміністративних правопорушень, що 

досліджуються, складають правоохоронні відносини сільськогосподарської 

діяльності, особливість яких складає низка характерних рис. По-перше, їх 

предметом виступають об’єкти сільськогосподарської власності та діяльності - 

результати практичної діяльності сільгоспвиробників. По-друге, вони є 

продовженням регулятивних правовідносин сільсгосподарської діяльності і 

виникають внаслідок адміністративних правопорушень відповідних норм 

Особливої частини КУпАП, здійснюючи право суб’єкта сільськогосподарської 

діяльності, потерпілого від адміністративного правопорушення, на захист 

примусово і опосередковано діями юрисдикційного органу. По-третє, вони 

спрямовані на притягнення правопорушника до адміністративної 

відповідальності за скоєне. Таким чином, родовим об’єктом складів 

адміністративних правопорушень, визначених у зазначених вище статтях є 

суспільні відносини сільськогосподарської діяльності, які перебувають під 

охороною закону про адміністративну відповідальність. 

Об’єктивна сторона складів адміністративних правопорушень, 
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передбачених ст.ст. 47, 48, 49, 50 (у частині, що стосується об’єктів 

сільськогосподарської діяльності), 104, 1041, 105, 106, 1061, 1062, 107, 1071, 

1072, 108 КУпАП, являє собою сукупність ознак, що характеризують 

порушення правил  сільськогосподарської діяльності як зовні виражену 

поведінку. З практичної точки зору важливість дослідження об’єктивної 

сторони вищезазначених адміністративних правопорушень пояснюється тим, 

що від точного встановлення її елементів залежить правильна кваліфікація цих 

протиправних діянь, а відповідно і рівень дотримання законності у сфері 

сільськогосподарської діяльності. До того ж аналіз рішень Верховного Суду 

України засвідчив, що досить часто помилки припускаються при встановленні 

ознак саме об’єктивної сторони, що призводить до скасування раніше 

прийнятих рішень. При цьому лише акт зовнішньої поведінки людини, який 

виявляється через вчинення суспільно-шкідливого діяння розглядається як 

правопорушення, тому аналіз об’єктивної сторони має важливе значення для 

юридичної оцінки будь-якого адміністративного правопорушення. Об’єктивна 

сторона є досить складним правовим явищем, з яким пов’язують зовнішній бік 

посягання на ті суспільні відносини, що охороняються законом про 

адміністративну відповідальність. Як підтверджує аналіз багатьох наукових 

робіт, дослідження об’єктивної сторони складів адміністративних 

правопорушень у сфері сільського господарства зосереджувалося на формах 

порушення об’єктів сільськогосподарської майнової власності. 

   Але об’єктивна сторона складів цих адміністративних правопорушень є 

значно ширшою і передбачає також порушення інших правил 

сільськогосподарської діяльності. При цьому вченими практично не 

розробляються питання правової оцінки інших прав сільськогосподарської 

власності. Таке ігнорування викликало наукову прогалину у цій галузі 

дослідження та неоднорідне трактування диспозицій ст.ст. 47-50, (у частині, що 

стосується об’єктів сільськогосподарської власності), 104-108, 18827 КУпАП. 

Об’єктивну сторону науковці розуміють як систему передбачених 

адміністративно-правовою нормою ознак, що характеризують зовнішню 
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сторону адміністративного правопорушення. До ознак його об’єктивної 

сторони належать діяння у формі дії або бездіяльності, його суспільно шкідливі 

наслідки та причинний зв’язок між діянням та його наслідками. Але зміст 

об’єктивної сторони адміністративного правопорушення не вичерпується лише 

діянням і результатом, що настав - він може також відбиватися у цілій низці 

ознак, до яких належать місце, час, спосіб, характер, знаряддя та засоби 

вчинення адміністративного правопорушення. Перераховані ознаки прийнято 

поділяти на основні та факультативні. При цьому основними визнаються 

протиправні діяння та їх суспільно шкідливі наслідки. Що ж до 

факультативних ознак, то їх слід виявляти та враховувати під час розгляду 

кожного окремого протиправного діяння, оскільки вони впливають на його 

кваліфікацію у зв’язку з галузевою належністю. 

Зокрема, протиправне діяння в ст. 18827 КУпАП визначене як 

«невиконання законних вимог інспекторів сільського господарства щодо 

усунення порушень нормативних актів, які визначають порядок комплектації 

машин та охорони праці тощо». Із наведеного зрозуміло, що аналізоване нами 

діяння є комплексним проступком, а його склад сформовано з порушень 

заборон, приписів, вимог, що містяться в інших нормативно-правових актах, на 

які посилається ця стаття. Саме тому виникає необхідність ретельного аналізу 

всіх обставин об’єктивної сторони. 

У КУпАП протиправні діяння у сфері сільського господарства визначені 

як «потрава посівів, зіпсуття або знищення врожаю» (ст. 104), «порушення 

порядку та умов ведення насінництва та рослинництва» (ст. 104-1), 

«порушення правил щодо карантину тварин ті інших ветеринарно-санітарних 

правил» (ст. 107). Аналіз диспозицій зазначених статей, переконує, що 

адміністративні правопорушення можуть бути вчинені шляхом псування 

сільськогосподарських та інших земель  (ст. 52) містить невичерпний перелік 

діянь, то постає питання про можливість вчинення цих правопорушень і 

шляхом бездіяльності щодо відповідних об’єктів сільськогосподарської 

власності. 
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У диспозиціях статей, що досліджуються, вітчизняний законодавець, 

використовуючи поняття «невиконання», а також незаконні інші дії,  

«бездіяльність»» тощо, розкриває їх зміст без наведення повного або навіть 

часткового переліку тих противоправних дій, які слід вважати протиправними. 

Отже законодавець не тлумачить цих понять і, на жаль, не були вони 

предметом офіційного тлумачення судовими органами. А відтак, ці ознаки 

стали предметом наукової дискусії, причому не тільки в галузі 

адміністративного права, але й права кримінального і цивільного. Для 

з’ясування ж зазначеного у наведених статтях КУпАП змісту понять, що 

характеризують протиправні діяння слід обов’язково звертатись до відповідних 

спеціальних законів, положення яких взагалі забороняють використання 

певних об’єктів сільськогосподарської діяльності або дозволяють їх викорис-

тання лише за наявності певних підстав переважно режимного характеру. При 

цьому необхідно враховувати, що для кожної групи об’єктів 

сільськогосподарської діяльності законодавцем закріплено відповідні види 

порушень.  

Необхідно також враховувати, що для кожної окремої групи об’єктів 

сільськогосподарської діяльності законодавцем закріплено відповідні види 

порушень. Типовими порушеннями сільського сподарськогог законодавства є: 

вчинення будь-якою особою дій, які порушують правила сільськгосподарської 

діяльності; рейдерство у сільському господарстві; плагіат; порушення митних 

формальностей щодо оформлення сільськогосподарської діяльності; 

нормативних актів  дозвільно-реєстраційного характеру; порушення технічних, 

економічних, санітарних нормативів (стандартів) щодо  сільськогосподарської 

продукції тощо. 

Порушенням правил ведення сільського господарстсва вважається, 

наприклад розголошення без згоди власника комерційної таємниці, інформації 

про нові зразки сільськогосподарської продукції, тваринництва тощо.  При 

цьому під розголошуванням можна розуміти дію або бездіяльність, у результаті 

яких інформація про суть нових зразків в будь-якій можливій формі (усній, 
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письмовій, іншій формі, зокрема з використанням ІТ-технологій) стає відомою 

третім особам. 

Незаконним же використанням торговельної марки (знака для 

сільськогосподарських товарів) визнається несанкціоноване виготовлення, 

застосування, ввезення, пропонування його до продажу, продаж, інше введення 

до цивільного обігу або зберігання з цією метою торговельної марки (знака для 

товарів та послуг), або визначення схожого з ним аж до змішування однорідних 

товарів. Правопорушенням вважатиметься і використання без згоди власника 

як самих зазначених зображень, так і схожих з ними зображень, якщо останні 

використовуються для товарів, однорідних з тими, для яких призначене 

зображення. Авторка, безперечно, згодна із позицією вчених, які стверджують, 

що у кожному законі встановлюється щодо конкретного об’єкта 

сільськогосподарської діяльності певна система захисту. Її недоліком є те, що в 

зазначених законах містяться лише норми стосовно дій, що є порушенням 

системності законодавства з питань адміністративного провадження. 

Відповідно до конструкції об’єктивної сторони правопорушень у сфері 

сільського господарства адміністративна відповідальність за ці 

правопорушення настає також у разі будь-яких інших умисних порушень 

правил сільськогосподарської діяльності. Законодавець не надав визначення 

терміна «інше умисне порушення» і тому це формулювання має відсилочний 

характер. Вважаємо, що такий варіант закріплення об’єктивної сторони має як 

переваги, так і недоліки, оскільки передбачити заздалегідь вичерпний перелік 

протиправних дій не завжди вдається, і у разі вчинення дій, не зазначених 

раніше, необхідно повсякденно вносити доповнення до відповідних законів. 

Позитивним же є те, що таке формулювання дозволяє зберегти незмінними 

матеріальні норми, які передбачають адміністративну відповідальність. Але 

водночас невизначеність формулювання «інше умисне порушення» на практиці 

завдає труднощів, оскільки під час кваліфікації будь-якої протиправної дії 

необхідно звертатися до спеціального закону, яким врегульовано 

правовідносини у сфері сільськогосподарської діяльності та всього 
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агропромислового комплексу. 

Наведене, а також аналіз відповідних статей спеціальних законів щодо 

захисту управління у сфері агропромислового комплексу дозволяє дійти 

висновку, що об’єктивна сторона складів адміністративних правопорушень, 

передбачених раніше наведеними статтями КУпАП, не обмежуються 

зазначеними в законі діями, а мають сприйматися у більш широкому розумінні, 

що обумовлює певні труднощі в їх практичному застосуванні. Законодавець 

залишив відкритим перелік можливих порушень правил  ведення сільського 

господарства, що дозволяє застосовувати ці статті за різних фактичних обста-

вин вчинення адміністративних правопорушень. Очевидно також, що на 

практиці порушення сільськогосподарського законодавства має різні 

економічні, соціальні та правові наслідки, у зв’язку з чим і ступінь їх суспільної 

шкідливості є різною. Виходячи з цього, виникає необхідність диференціації 

адміністративної відповідальності залежно від об’єкта (або групи об’єктів) 

сільськогосподарської діяльності. 

Аналіз об’єктивної сторони адміністративних правопорушень у сфері 

сільського господарства дозволяє говорити про необхідність встановлення 

причинного зв’язку між конкретним протиправним діянням і наслідками, що 

настали в результаті його вчинення. Встановити необхідний причинний зв’язок 

(причинно-наслідкову залежність) між протиправним діянням і результатом, 

що настав, означає проаналізувати фізичні та суспільні властивості результату, 

виявити всі обставини цієї справи, умови, що призводять до цього результату; 

оцінити роль кожної зі з’ясованих обставин, що призвели у сукупності до того 

або іншого результату. Адміністративна відповідальність за правопорушення у 

сфері сільського господарства настає, якщо наслідки у вигляді завдання 

визначеної в законі матеріальної шкоди перебувають у причинному зв’язку з 

порушенням відповідних правил. Особливістю ж причинного зв’язку є те, що 

початком завжди є протиправне діяння, а наслідком - заподіяна таким діянням 

шкода. 

Наведені міркування та аналіз відповідних статей спеціальних законів про 
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сільськогосподарську діяльність дозволяють дійти висновку, що об’єктивна 

сторона адміністративного правопорушення у сфері аграрних відносин не 

обмежена зазначеними у законі діями, а має сприйматися у більш широкому 

розумінні, що обумовлює певні труднощі в їх практичному застосуванні. А 

подальші дослідження щодо адміністративно-правової охорони аграрно-

промислових відносин слід спрямувати на законодавче закріплення 

диференціації адміністративної відповідальності за порушення правил ведення 

сільського господарства. 

Суб’єктивні ознаки складів адміністративних правопорушень у сфері 

сільського господарства являють собою єдність суб’єкту і суб’єктивної 

сторони, а їх специфіка зумовлюється особливостями предмету цих право-

порушень, елементами якого виступають різні об’єкти сільськогосподарської 

діяльності, що активно використовуються підприємства та організаціями в в 

досліджуваній сфері. 

Чинне адміністративне законодавство не надає узагальненого визначення 

суб’єкта адміністративного правопорушення і такого терміна не вживає. Аналіз 

же відповідних статей КУпАП, у тому числі протиправних діянь у сфері 

сільського господарства, дозволяє зробити висновок, що ним є осудна особа, 

що досягла певного віку та виконала описаний у законі склад 

адміністративного правопорушення. Таким чином, суб’єктом даного 

правопорушення є безпосередньо та особа, яка вчинила правопорушення. 

Зазначимо, що чинний КУпАП визнає суб’єктом проступку винятково фізичну 

особу. Про це, зокрема, свідчать нормативно закріплені ознаки. Так, ст. 12 

КУпАП встановлює вік, після досягнення якого настає адміністративна 

відповідальність (16 років); ст. 20 КУпАП передбачає як обов’язкову ознаку 

суб’єкта його осудність; ст. 33 КУпАП вимагає при накладенні стягнення 

враховувати особу правопорушника; ст. 256 КУпАП вимагає, щоб у протоколі 

про адміністративне правопорушення в обов’язковому порядку були відомості 

про особу правопорушника, а також вказується на обов’язок правопорушника 

підписати протокол; ст. 268 КУпАП закріплює за тим, хто скоїв проступок, 
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право виступати рідною мовою тощо. Важко уявити, що перелічені норми 

розраховані на юридичних осіб. Більше того, ст. 27 КУпАП визначає, що 

штраф є грошовим стягненням, яке накладається на громадян і посадових осіб 

за адміністративні правопорушення. Аналізуючи особливості адміністративної 

відповідальності фізичних осіб у сфері сільського господарства можна 

виділити такі види суб’єктів складу адміністративного правопорушення: 

загальний, спеціальний і особливий. 

Тому поряд із визначеними КУпАП в якості суб’єктів таких 

адміністративних правопорушень фізичних осіб є підстави для встановлення 

адміністративної відповідальності за порушення сільськогосподарського 

законодавства для юридичних осіб. На сьогоднішній день проблема визнання 

юридичної особи суб’єктом адміністративного правопорушення залишається 

невирішеною остаточно, хоча вона і активно розробляється фахівцями у галузі 

адміністративного права [155; 156; 238; 240 та ін.].  

Питання дійсно складне, оскільки при визначенні вини юридичної особи 

в якості суб’єкта адміністративного правопорушення у сфері сільського 

господарства необхідно враховувати безліч обставин, до яких, наприклад, 

належать наявність у діях посадових осіб та інших співробітників юридичної 

особи ознак складу адміністративного правопорушення, спосіб формування 

«волі» юридичної особи, спрямованої на його вчинення, виявлення 

безпосереднього носія регулятивного публічно-правового обов’язку, в 

результаті невиконання якого було вчинене правопорушення [451, с. 122], дії 

представника юридичної особи в інтересах юридичної особи або на шкоду їм 

тощо. При цьому сформулювати універсальне визначення вини фізичних і 

юридичних осіб у сфері сільського господарства досить важко, оскільки 

природа вини цих суб’єктів різна, що обумовлено абсолютно різними 

способами формування, виразу і прояву їх інтелектуально-вольових 

характеристик. Крім того, визначення вини організації залежно від вини її 

посадовців або представників може викликати труднощі під час доведення на 

практиці. Для цього необхідно встановити працівників, діяння яких утворюють 
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склад адміністративного правопорушення організації у цілому, а також 

з’ясувати, чи діяли вони у межах власних аграрних повноважень, довести їх 

винність. А у випадку, якщо представником організації постає інша юридична 

особа, процедура доведення ще більше ускладнюється. Юридична особа є 

цілком реальним утворенням, що не обмежується ні своїми учасниками, ні, тим 

більше, працівниками, які у цій якості не мають необхідних прав на її майно, і 

ні за яких обставин не відповідають за її боргами. До того ж, у зв’язку із 

розподілом праці усередині сільськогосподарської організації кожного 

окремого її члена може навіть не виникати усвідомлення неправомірності своїх 

дій, оскільки вона сама собою не утворює певного складу правопорушення. 

Отже, для притягнення юридичної особи до відповідальності за 

адміністративне правопорушення у сільського господарства необхідні 

визначені законом про адміністративну відповідальність умови та порядок 

процесуального провадження. 

Юридична особа може підлягати відповідальності за порушення 

сільськогосподарського законодавства, якщо вона винна у невиконанні або 

неналежному виконанні вимог спеціальних законів, що встановлюють 

обов’язок або заборону на здійснення певної діяльності з об’єктами аграрного 

сектору, винна у провадженні діяльності, забороненої зазначеними законами, 

здійсненні незаконних операцій, невиконанні умов сільськогосподарських 

договорів або інших зобов’язань тощо, якщо адміністративне правопорушення 

вчинено умисно та існує причинний зв’язок між діянням і шкідливими 

наслідками, що настали. Тлумачення юридичної особи в адміністративному 

праві зі зрозумілих причин не вироблено, тому з метою з’ясування цього 

терміну слід звернутися до цивільного законодавства (ст. 80 ЦК України), яким 

визначено, що юридична особа, у першу чергу, - це організація, створена та 

зареєстрована у встановленому законом порядку. При цьому не кожна 

організація вважається юридичною особою. Для набуття статусу юридичної 

особи організації необхідно мати відокремлене майно, нести самостійну 

відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, виступати у 
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цивільному обігу ні суді від власного імені, а також мати самостійний баланс і 

кошторис. Відповідно ж до Господарського кодексу України (далі - ГК 

України), юридична особа вважається створеною (дієздатною) з моменту її 

державної реєстрації (ст. 58 ГК України) [79].  

Остання ознака має важливе значення для визначення юридичної особи 

як суб’єкта адміністративної відповідальності, оскільки до державної реєстрації 

організація не є юридичною особою і, природно, не може розглядатися як 

суб’єкт юридичної відповідальності. 

Отже, адміністративна відповідальність юридичної особи за адміністративні 

правопорушення у сфері сільського господарства насамперед обумовлена 

об’єктивними обставинами: відсутністю можливості обрати інші шляхи 

(засоби) впливу на фізичних осіб з метою перешкоджання вчинення ними 

відповідних правопорушень у сфері діяльності юридичної особи. Між іншим, 

притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності у деяких 

випадках (при наявності корупційних ризиків) може негативно вплинути на 

матеріальні інтереси колективу відповідної організації і це є одним з 

негативних наслідків притягнення до адміністративної відповідальності 

юридичних осіб. У науковій літературі з адміністративного права, а також 

серед практичних працівників існує думка про можливість (припустимість) 

притягнення юридичної особи до юридичної відповідальності навіть у разі 

наявності лише факту адміністративної протиправності. Вважаємо, що така 

думка є помилковою і не відповідає принципам юридичної відповідальності (у 

тому числі адміністративної) її завданням та меті. Подібний підхід може 

призвести до свавілля в галузі адміністративної відповідальності та грубого 

порушення прав і законних інтересів юридичних осіб в агропромисловому 

комплексі. 

Крім того, для притягнення юридичної особи до адміністративної 

відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності необхідні 

визначені законом умови. Юридична особа може підлягати адміністративній 

відповідальності за протиправне винне порушення прав інтелектуальної 
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власності, якщо вона: винна в невиконанні або неналежному виконанні вимог 

спеціальних законів, що встановлюють обов’язок або заборону на провадження 

певної діяльності з об’єктами права інтелектуальної власності; винна в 

провадженні діяльності, забороненої зазначеними законами, здійсненні 

незаконних операцій, невиконанні умов авторських договорів або інших 

зобов’язань тощо; правопорушення вчинене нею умисно та існує причинний 

зв’язок між діянням і шкідливими наслідками, що настали. 

Другою суб’єктивною ознакою складів адміністративних правопорушень 

у сфері сільськогосподарської діяльності є їх суб’єктивна сторона, яка наукою 

адміністративного права визначається як внутрішня сторона адміністративних 

правопорушень, що охоплює психічне ставлення особи до суспільно 

шкідливого діяння, котре нею вчиняється, і до його наслідків [209, с. 63].  

 Суб’єктивна сторона, у свою чергу, має обов’язкові та факультативні 

ознаки. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони адміністративних 

правопорушень є вина. Практичне значення її з’ясування в адміністративних 

правопорушеннях у сфері сільського господарства полягає у необхідності 

доказування умисного заподіяння шкоди відносинам у сільському 

господарстві, а аналіз диспозицій вказаних статей дозволяє дійти висновку про 

наявність безумовного умисного порушення правил ведення сільського 

господарства, що завдало матеріальної шкоди у визначеному законодавством 

розмірі. Умисел може бути прямим (коли особа усвідомлювала суспільно 

шкідливий характер свого діяння, передбачала його суспільно шкідливі 

наслідки і бажала їх настання), або непрямим (якщо особа усвідомлювала 

суспільно шкідливий характер свого діяння, передбачала його суспільно 

шкідливі наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання). Отже, 

винна особа під час порушення правил ведення сільського господарства 

усвідомлювала, що незаконно використовує сільськогосподарські об’єкти. 

Вольовий зміст умислу з’ясовується через ставлення суб’єкта до суспільно 

шкідливого діяння, вчинюваного ним, а його  психологічний момент 

передбачає усвідомлення суб’єктом фактичного змісту вчинюваних ним дій, 
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тобто усвідомлення суспільної шкідливості. Передбачення настання суспільно 

шкідливих наслідків означає уявлення винної особи, хоча б у загальних рисах, 

про шкоду, яку буде завдано її діяннями.  

Факультативними ознаками суб’єктивної сторони складів адміністративних 

правопорушень у сфері сільського господарства є мотив і мета дій винної 

особи. Слід зауважити, що мотив і мету при порушенні сільськогосподарського 

законодавства в КУпАП законодавцем не передбачено, а отже вони не є 

обов’язковими ознаками цих адміністративних правопорушень і не впливають 

на їх кваліфікацію. Ми підтримуємо думку частини дослідників про те, що 

порушення сільськогосподарського законодавства може вчиняться з різних, але 

обов’язково корисливих мотивів: отримання прибутку, призначення на посаду з 

використанням конфлікту інтересів тощо. Про їх корисливість свідчать і 

матеріали проаналізованих нами справ про адміністративні правопорушення, з 

яких не важко переконатися у корисливій спрямованості правопорушень у 

сфері сільського господарства.  

Тобто, винна особа при порушенні сільськогосподарського законодавства 

усвідомлювала, що незаконно використовує відповідні об’єкти аграрного 

сектору, умисно порушує певні приписи і передбачала можливість завдавання 

матеріальної шкоди і бажала або допускала ці наслідки. Передбачення настання 

суспільно шкідливих наслідків означає уявлення винної особи, хоча б у 

загальних рисах, про ту шкоду, якої буде завдано його діяннями.  

Отже, доходимо висновку про те, що в абсолютній більшості випадків 

порушення сільськогосподарського законодавства вчиняється з корисливих 

мотивів. Мета цих адміністративних правопорушень у більшості випадків 

збігається з його мотивами, хоча іноді набуває самостійного значення. Мета 

правопорушення як остаточний результат, до якого прагне правопорушник, 

вчиняючи діяння передбачене вказаними статтями КУпАП - це нажива, 

отримання неправомірної вигоди тощо. Ми вважаємо, що, не впливаючи на 

кваліфікацію у випадку порушення сільськогосподарського законодавства, 

мета повинна враховуватися під час призначення покарання. 
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Тобто, обов’язковими ознаками адміністративних правопорушень у сфері 

сільського господарства є їх суспільна шкідливість (вона виявляється у 

заподіянні шкоди відповідним суспільним відносинам або створенні загрози її 

заподіяння), адміністративна протиправність (протизаконність протиправних 

діянь у сфері сільського господарства, закріплена законом про адміністративну 

відповідальність), караність (загроза застосування адміністративного 

стягнення, визначеного законом про адміністративну відповідальність за 

скоєння такого адміністративного правопорушення) та суб’єктність (вчинення 

протиправного діяння суб’єктом адміністративного правопорушення у сфері 

сільськогог господарства). 

Таким чином, розгляд вини юридичної особи з об’єктивного боку 

дозволяє дійти висновку про те, що вина юридичної особи пов’язана ні з чим 

іншим, як із виходом її за межі відведеної компетентності та дієздатності або 

неналежним розпорядженням ними. В адміністративному праві неналежне 

розпорядження юридичною особою своєю компетентністю дієздатністю може 

розумітися як вина лише за умови оцінки цієї обставини з боку державного 

органу, що накладає адміністративне стягнення. В цьому випадку вина 

юридичної особи аналогічна до звичайної протиправності. Концепція вини в 

суб’єктивному сенсі, коли винність організації визначається на основі винності 

її уповноважених представників (посадовців, працівників), має більшість 

прихильників. Розгляд вини юридичної особи як елементу суб’єктивної 

сторони складу правопорушення за допомогою суб’єктивного підходу дозволяє 

визначити вину юридичної особи через вину її колективу, вірніше, тієї його 

частини, яка, будучи носієм владно-розпорядчої волі призвела до вчинення 

адміністративного правопорушення. Носії владно-розпорядчої (домінуючої) в 

колективі волі - посадовці, винність яких є підґрунтям для визнання організації 

винною і притягнення до адміністративної відповідальності. На нашу думку, 

вибір підходу до вини (у суб’єктивному або об’єктивному сенсі) на сьогодні 

здебільшого залежить від специфіки взаємовідносин, оскільки специфіка 

деяких публічно-правових правовідносин в ряді випадків може обумовити 
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неможливість притягнення до відповідальності при розумінні вини в 

суб’єктивному аспекті. 

Таким чином, юридичні склади правопорушень у сфері сільського 

господарства утворює єдність їх об’єктивних (об’єкт і об’єктивна сторона) та 

суб’єктивних (суб’єкт і суб’єктивна сторона) ознак. Єдиним родовим об’єктом 

цих адміністративних правопорушень є група суспільних 

сільськогосподарських відносин, які перебувають під охороною закону про 

адміністративну відповідальність. Об’єктивну сторону адміністративних 

правопорушень у сфері сільського господарства складає сукупність способів 

порушень відповідних правил. Суб’єктивні ознаки адміністративних 

правопорушень цієї групи представлені їх суб’єктом, а суб’єктивна сторона 

характеризується тим, що вони вчинюються лише умисно, коли винна особа 

усвідомлювала протиправний характер свої дії чи бездіяльності, передбачала її 

шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала їх настання. 

 

4.4.  Особливості адміністративного провадження у справах про 

порушення сільськогосподарського законодавства 

 

Застосування заходів адміністративної відповідальності за правопо-

рушення у сфері сільського господарства здійснюється у формі провадження, 

тобто юрисдикційної діяльності уповноважених суб’єктів, яка полягає у 

застосуванні відповідних правових норм до конкретних фактів вчинення 

певних правопорушень. Наразі, наведене провадження полягає у здійсненні 

уповноваженими державними органами та посадовими особами передбачених 

законом процесуальних дій щодо притягнення осіб, які вчинили 

правопорушення у сфері сільського господарства, до адміністративної 

відповідальності. 

Притягнення до адміністративної відповідальності, відповідно до чинного 

законодавства, є прерогативою виключно державних органів та, в окремих 

випадках, органів місцевого самоврядування, що обумовлює необхідність 
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надання всім процедурам, пов’язаним із вказаною діяльністю, відповідної 

процесуальної форми. Це прямо випливає з вимог ч. 2 ст. 19 Конституції 

України, згідно з якими органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Основним Законом та законами 

України. Притягнення до адміністративної відповідальності фізичних осіб 

здійснюється у формі провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, а юридичних осіб - у процесуальних формах, встановлених 

різноманітними нормативно-правовими актами. 

Поняття провадження у справах про адміністративні правопорушення не 

міститься у чинному законодавстві України, але воно розроблене наукою 

адміністративного права. Частіше за все визначають провадження у справах 

про адміністративне правопорушення як одне із специфічних і важливих 

адміністративно-юрисдикційних проваджень, що входять до адміністративно-

юрисдикційного процесу [75, с. 137].  

Іноді про провадження у справах про адміністративні правопорушення 

говорять як про діяльність уповноважених суб’єктів застосовувати адміністра-

тивні стягнення і сукупністю утворюваних при цьому відносин, що 

регулюються нормами права [213, с. 18].  

  Під провадженням у справах про адміністративні правопорушення 

також розуміють ряд послідовних дій органів державного управління (поса-

дових осіб), юрисдикційних органів, а в окремих випадках - інших суб’єктів, 

які згідно з нормами адміністративного законодавства здійснюють заходи, 

спрямовані на притягнення правопорушника до відповідальності та на 

забезпечення виконання винесеної постанови [162, с. 125; 374, с. 120]. 

О. В. Фазикош вважає, що провадження у справах про адміністративні 

правопорушення може бути одним із самостійних інститутів адміністративно-

процесуального права [413, с. 38]. Подібна різноманітність визначень 

провадження у справах про адміністративні правопорушення пояснюється тим, 

що різні дослідники, маючи спільний об’єкт дослідження - провадження у 
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справах про адміністративні правопорушення, характеризували дане правове 

явище в залежності від предмета власного дослідження. Якщо його предметом 

визнавалася організаційна структура провадження, то провадження у справах 

про адміністративні правопорушення виявлялася сукупністю конкретних 

процесуальних стадій або послідовних дій органів адміністративної юрисдикції 

щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності [226, с. 34].  

 Якщо ж предметом дослідження ставав нормативний зміст провадження, 

то провадження у справах про адміністративні правопорушення 

характеризувалася як встановлена державою система правових норм, що 

регулюють порядок проведення адміністративного розслідування, розгляд і 

винесення рішення у справі про адміністративні правопорушення, повторний 

розгляд постанови (рішення) про накладення адміністративного стягнення та 

виконання постанови по справі [84, с. 5].  

Але, у будь-якому випадку, основними особливостями провадження у 

справі про адміністративні правопорушення є те, що воно виступає одним із 

видів юрисдикційних проваджень (тобто пов’язане із застосуванням до особи 

засобів примусу, що передбачені адміністративним законодавством), 

представляє собою юрисдикційну діяльність компетентних органів (діяльність, 

що пов’язана з виявленням адміністративних проступків та притягненням 

винних до адміністративної відповідальності), та, як і будь-яке інше 

провадження, складається із стадій, кожна з яких має, поряд із загальними, 

власні задачі і цілі. 

Тому, виходячи із вище перерахованих особливостей даного провадження, 

можна надати наступне визначення дефініції «провадження у справах про 

адміністративні правопорушення у сільському господарстві: провадження у 

справах про адміністративні правопорушення у сільському господарстві - це 

один із видів адміністративних юрисдикційних проваджень, що представляє 

собою ряд послідовних дій компетентних органів, передбачених чинним 

законодавством, по виявленню адміністративних правопорушень у 

сільськогосподарській діяльності і притягненні винних до адміністративної 
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відповідальності в процесі адміністративного розслідування, розгляді і 

прийнятті рішення по справі, повторному розгляді і забезпеченні виконання 

постанови (рішення) про накладення адміністративних стягнень. 

Провадження у справах про адміністративні правопорушення, в тому числі 

у сфері сільськогосподарської діяльності, на відміну від інших 

адміністративних проваджень, є найбільш врегульованим нормами 

адміністративного права провадженням. Правові норми, щодо провадження у 

справах про адміністративні правопорушення у своїй більшості сконцентровані 

у КУпАП, яким регулюються: задачі та нормативне регулювання провадження, 

обставин, які виключають провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, і принципи провадження (Глава 18 (ст. 245-253)); підстави, 

порядок оформлення та вимоги до змісту протоколу у справах про 

адміністративні правопорушення (Глава 19 (ст. 254-259); види, підстави, строки 

та порядок застосування процесуальних засобів (Глава 20 (ст. 260-267)); 

особливості правового статусу учасників провадження у справах про 

адміністративні правопорушення (Глава 21 (ст. 268-275)); порядок розгляду 

справ про адміністративні правопорушення (Глава 22 (ст. 276-282)); вимоги до 

змісту постанови по справі (Глава 23 (ст. 283-286)); порядок повторного 

розгляду постанови про накладення окремих видів адміністративних стягнень 

(Розділ V (ст. 298-330)). Але, не дивлячись на достатньо повне регулювання 

процесуальних моментів притягнення винної особи до адміністративної 

відповідальності, необхідно відмітити, що порядок провадження у справах про 

адміністративні правопорушення регулюються не тільки КУпАП, а також і 

іншими законами України, що закріплено в ч. 1 ст. 246 КУпАП. 

Аналіз чинного законодавства дозволяє говорити про існування двох 

видів проваджень у справах про адміністративні правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності: застосування адміністративних стягнень до 

фізичних осіб за правилами КУпАП та застосування адміністративних стягнень 

до юридичних осіб, яке КУпАП не врегульоване. І якщо застосування 

адміністративних стягнень до фізичних осіб, незважаючи на існування певних 
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правових прогалин, все ж таки детально регламентовано КУпАП, то 

застосування стягнень до юридичних осіб має несистематизований характер. 

Більше того, застосування стягнень за порушення різних правових норм 

відповідно має деякі відмінності у порядку накладення стягнень. Однак для 

згаданих груп суб’єктів адміністративного правопорушення провадженням у 

справах про такі правопорушення властиві й певні спільні риси. Тому 

традиційно виділяють наступні стадії провадження у справах про 

адміністративні правопорушення: порушення справи про адміністративне 

правопорушення; розгляд справи про адміністративне правопорушення та 

прийняття рішення; оскарження і опротестування постанови по справі про 

адміністративне правопорушення; виконання рішення, застосування 

адміністративного стягнення [438, с. 74]. Подібна стадійність притаманна і 

провадженням у справах про адміністративні правопорушення у сільському 

господарстві, з урахуванням особливостей складів відповідних 

адміністративних правопорушень. 

Перша стадія - порушення справи про адміністративне правопорушення у 

сільському господарстві - складається з трьох наступних етапів: офіційна 

реєстрація уповноваженим органом (посадовцем) фактичних даних про 

порушення правил ведення сільського господарства, офіційна діяльність 

уповноважених органів для з’ясування обставин даного правопорушення та 

складання протоколу. Значна частина дослідників погоджуються з фактом 

існування початкової стадії провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Проте її назву і зміст розуміють по-різному. Одні автори 

початкову стадію провадження називають стадією порушення справи про 

адміністративне правопорушення [21, с. 144-146; 22, с. 228-229; 25, с. 89-91], 

переносячі тим самим в адміністративний процес положення цивільного, 

господарського та кримінального кодексів. Вони вважають, що в 

адміністративному процесі необхідна наявність процесуального моменту 

порушення адміністративного провадження (також необхідним є 

розслідування) і пропонують у зв’язку з цим розробити положення інституту 
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заяви про адміністративне правопорушення, постанови про порушення 

адміністративного провадження тощо. В. К. Колпаков і В. В. Гордєєв 

виділяють поряд з адміністративним розслідуванням також стадію порушення 

справи [152, с. 211]. 

 Інші ж звертають увагу на те, що справи порушуються складанням 

протоколу про адміністративне правопорушення [56, с. 17; 138, с. 199] і усі 

процесуальні дії, що здійснювалися до цього моменту, передують власне 

адміністративному провадженню, сприяючи створенню умов для якісного та 

ефективного розгляду справи, що порушується [43, с. 72].  

Перша стадія провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, на думку зазначених авторів, починається зі складання 

протоколу і називається стадією порушення справи про адміністративне 

правопорушення. Проте широке коло науковців першою стадією 

адміністративного процесу вважають адміністративне розслідування, 

виділяючи в ній такі етапи: порушення справи, з’ясування фактичних обставин, 

процесуальне оформлення результатів розслідування, направлення матеріалів 

для розгляду за підвідомчістю [23, с. 105-109; 40, с. 13-14; 53, с. 25-26; 134, с. 

79]. Наприклад у кримінальному процесі Німеччини не існує процесуального 

порушення кримінального провадження. Будь-яка процесуальна дія, здійснена 

уповноваженим державним органом (посадовцем) для встановлення події та 

обставин правопорушення, автоматично тягне залучення механізму 

розслідування [196, с. 157]. 

Вважаємо підхід до розгляду моменту складання протоколу про 

адміністративне правопорушення із процесуальним моментом порушення 

справи про адміністративне правопорушення не зовсім коректним, оскільки всі 

процесуальні дії, здійснювані уповноваженим органом до цього моменту, 

виявляються поза провадженням і, як наслідок, поза цією стадією. Зрештою, ці 

дії є не менш процесуально значущими, ніж складання протоколу, і, по суті, 

будь-яка з них може стати актом процесуального порушення справи. Вони 

формують і обслуговують адміністративну юрисдикцію, перебуваючи в 
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нерозривному зв’язку з усіма її стадіями. 

На момент порушення справи про адміністративне правопорушення у 

сільському господарстві не обов’язково мати вичерпні відомості про ознаки 

цього правопорушення. Проте на особливу увагу заслуговують ознаки, що 

дозволяють відмежувати адміністративне правопорушення від злочинів і 

цивільно-правових деліктів. Необхідним елементом порушення справи про 

адміністративне правопорушення є наявність достатніх даних, на основі яких 

встановлюються ознаки адміністративного правопорушення. Сукупність 

фактичних даних, що свідчать про ознаки адміністративного правопорушення, 

дозволяє зробити висновок про достатність підстав порушення справи про 

адміністративне правопорушення. У кожному конкретному випадку питання 

про достатність даних для порушення справи про адміністративне 

правопорушення вирішується уповноваженим посадовцем відповідно до його 

внутрішнього переконання з урахуванням усіх первинних матеріалів [426, с. 

29]. 

У кожному випадку отримання і перевірки інформації про адміністративне 

правопорушення, так само як і безпосереднього виявлення такого 

правопорушення, уповноважений суб’єкт приймає одне з наступних рішень: 

про передачу матеріалів справи на розгляд за підвідомчістю; про подальше 

провадження у справі; про припинення провадження у справі (ст. 247 КУпАП). 

Другий етап стадії порушення провадження у справах про правопорушення 

у сільському господарстві пов’язаний із офіційною діяльністю уповноважених 

суб’єктів зі з’ясування обставин правопорушення. Він нерідко пов’язаний із 

застосуванням заходів адміністративно-процесуального забезпечення. Таким 

чином, тільки після офіційного отримання інформації про адміністративне 

правопорушення починається її перевірка, і якщо вона підтвердиться, то орган 

(посадовець) переходить до другого етапу стадії порушення провадження у 

справі - подальшого з’ясування обставин адміністративного правопорушення, 

або як ще його називають - до адміністративного розслідування. 

Ми цілком поділяємо думку С. М. Алфьорова, який вважає, що 
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адміністративне розслідування є особливою формою порушення справи і тому 

не повинне виділятися окремо [31, с. 76].  

Слід зауважити, що чинне законодавство про адміністративну 

відповідальність не закріплює інституту попередньої перевірки, що, на наш 

погляд, не враховує специфіки провадження у справах про правопорушення у 

сільському господарстві. Особливо це стосується повідомлень і заяв фізичних 

та юридичних осіб, а також матеріалів, отриманих від інших державних 

органів, наприклад від органів ДПС та ДМС України. Ми вважаємо, що 

наявність інституту перевірки інформації про правопорушення, який мав би 

чіткі часові межі, дозволить уникнути прийняття необґрунтованих рішень про 

порушення справи про адміністративне правопорушення і пов’язаних з цим 

негативних наслідків. У випадку легалізації попередньої перевірки інформації 

підставою для порушення адміністративної справи стала б дійсна, а не 

передбачувана наявність делікту. Основною метою цього етапу діяльності 

уповноваженого суб’єкту є оперативне реагування щодо виявлення ознак вчи-

неного правопорушення, з’ясування обставин справи, їх дослідження, фіксація 

у встановленій формі ознак протиправної поведінки і створення умов для 

притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності. Виконання 

вказаних вимог забезпечує можливість об’єктивно оцінити обставини справи, 

встановити ступінь провини правопорушника і правильно кваліфікувати 

вчинене адміністративне правопорушення. 

Друга стадія - розгляд справи про адміністративне правопорушення у 

сільському господарстві - спрямована на аналіз дій, що проводяться суддею у 

межах зазначеної стадії, для вирішення завдань провадження у справах про 

адміністративне правопорушення у сільському господарстві. На цій стадії слід 

виділити чотири етапи, що мають специфічні цілі та завдання та 

характеризуються певною логічною послідовністю і завершенням: підготовка 

до розгляду справи; розгляд справи по суті; прийняття і оформлення рішення у 

справі; оголошення прийнятого рішення. 

Згідно зі ст. 221 КУпАП, справи про адміністративні правопорушення, 
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передбачені ст.ст. 106-1, 106-2 та 244 КУпАП розглядаються судом. Саме тому 

після завершення першої стадії складанням протоколу за справою матеріали в 

порядку, визначеному ст. 257 КУпАП, надсилаються для подальшого розгляду 

до відповідного суду. 

На першому, підготовчому етапі суддя, до якого надійшла справа, 

з’ясовує питання, зазначені в ст. 278 КУпАП [140]: чи належить до його 

компетенції розгляд цієї справи (оскільки главою 17 КУпАП розгляд справ про 

адміністративні правопорушення віднесено до компетенції 46 органів, то 

перевірка правильності визначення підвідомчості має значення для вчасного і 

правильного вирішення кожної справи); чи правильно складено протокол та 

інші матеріали справи про адміністративне правопорушення (неналежне 

оформлення протоколу про порушення правил ведення сільського господарства 

та інших матеріалів справи свідчить про недостатньо повне дослідження події 

правопорушення і особи, яка його вчинила. Повернення протоколу про 

адміністративне правопорушення може статися, якщо допущені порушення є 

істотними. Істотними слід вважати ті порушення, які призвели до обмеження 

або ускладнення гарантованих законом прав учасників процесу або іншим 

шляхом вплинули чи могли вплинути на всебічність, повноту і об’єктивність 

дослідження обставин справи - наприклад, якщо особі, відносно якої порушено 

справу про адміністративне правопорушення, що не володіє мовою, якою 

ведеться провадження за справою, не наданий перекладач); чи сповіщено осіб, 

які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду 

(правозастосовна практика виявила у КУпАП низку недоліків, зокрема тих, що 

стосуються процедурних питань розгляду справ. Так, необхідна деталізація й 

більш чітке врегулювання процедури сповіщення осіб, відносно яких 

розглядаються справи про адміністративні правопорушення. Ст. 268 КУпАП 

передбачає обов’язкову участь особи, відносно якої ведеться провадження у 

справі про адміністративне правопорушення, у розгляді справи. За відсутності 

цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про 

своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не 
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надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Проте визначення 

терміну «своєчасне» і порядку такого сповіщення в КУпАП не міститься. На 

практиці сповіщення осіб, які беруть участь у розгляді справ про 

адміністративне правопорушення, здійснюється неналежним чином. У 

більшості випадків це роблять усно або через третіх осіб, що не мають 

відповідних повноважень, або в письмовій формі, але без зазначення суті 

справи про адміністративне правопорушення, статті КУпАП, точного часу й 

місця розгляду справи. Лише в деяких справах наявне повідомлення про місце 

та час розгляду справи. У більшості справ немає даних, які б підтверджували, 

що таке повідомлення було надіслане); чи витребувано необхідні додаткові 

матеріали (якщо будуть встановлені обставини, які виключають провадження 

по справі, то справа не повинна розглядатися. Однак, якщо підготовкою справи 

до розгляду займається особа одноособово, а розгляд буде колегіальним, то ця 

особа не вправі припинити розгляд справи. Питання про припинення 

провадження у справі повинно бути прийнято засіданням колегіального органу. 

Якщо ж підготовку до розгляду справи здійснює особа, що розглядає справу 

одноособово, то вона має право на цьому етапі припинити провадження у 

справі); чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і 

адвоката. 

Одним із основних процесуальних документів при розгляді справи про 

адміністративне правопорушення, серед іншого й порушення правил у 

сільському господарстві є протокол. У ньому зазначають усі процесуальні дії, 

які здійснювалися в ході безпосереднього розгляду. Протокол є необхідним 

джерелом інформації для судді вищестоящого суду, і тому його зміст, порядок 

складання і форма повинні точно відповідати вимогам закону [383, с. 38]. Зі 

змісту ст. 281 КУпАП стає зрозумілим, що обов’язковість складання протоколу 

передбачена лише в тому випадку, якщо справа перебуває у провадженні 

колегіального органу. Тому одним із недоліків норм КУпАП, що передбачають 

процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення, є відсутність 
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вказівки на обов’язкове ведення протоколу при розгляді справи про 

адміністративне правопорушення одноосібним органом адміністративної 

юрисдикції. Відсутність законодавчого закріплення обов’язку вести протокол 

не тільки ускладнює роботу, але й може спричинити істотне порушення прав 

особи, щодо якої ведеться провадження у справі. Без протоколу не видається 

можливим прослідкувати порядок розгляду справи. Під час розгляду справи 

про адміністративне порушення правил у сільському господарстві зазвичай 

надаються усні пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про 

адміністративне правопорушення, заявляються клопотання, не виключені 

допит свідків і заслуховування пояснень експерта за висновками. Обсяг 

отримуваних таким чином відомостей може бути значним, а можливість їх 

процесуальної фіксації не передбачена. Більше того, якщо в постанові у справі 

про адміністративне правопорушення зміст цих відомостей буде спотворений, 

процесуальне заперечування такого акта буде ускладненим або неможливим. 

Фіксація процесуальних дій дозволяє судити про дотримання вимог, 

передбачених КУпАП, а також підвищує гарантованість прав громадян в 

адміністративно-юрисдикційному процесі. Практика свідчить, що нерідко 

справи розглядаються без участі осіб, притягуваних до адміністративної 

відповідальності, у них відсутні дані про виклик свідків і потерпілих, 

порушуються терміни розгляду, не зазначається інформація щодо речових 

доказів, можливих відводів та самовідводів, заперечення особи, притягуваної 

до адміністративної відповідальності або її представника чи захисника. Все це 

приводить до втрати інформації, яка може мати важливе значення для 

наглядової інстанції під час перевірки правильності прийнятого судом рішення. 

Винесення однієї з постанов, передбачених ч. 1 ст. 284 КУпАП, є 

кульмінаційним етапом стадії розгляду справи. Постанова виноситься на основі 

застосування норм матеріального і процесуального права. Законодавець 

пред’являє певні вимоги до змісту постанови у справі про адміністративне 

правопорушення (ст. 283 КУпАП). Вважаємо недоцільним зупинятися на їх 

перерахуванні, оскільки зміст цього процесуального документа досить повно 
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викладено у відповідній статті. Слід зауважити, що при розгляді справ про 

правопорушення у сільському господарстві доволі часто одночасно з розглядом 

питання про накладення адміністративного стягнення вирішується питання про 

відшкодування майнової шкоди. За таких обставин є обов’язковим зазначення у 

постанові розміру, порядку і строків відшкодування. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення виноситься у 

випадку, якщо матеріалами справи доведено винність особи у вчиненні 

адміністративного правопорушення, якщо немає обставин, що виключають 

адміністративну відповідальність і відсутні підстави для звільнення особи від 

адміністративної відповідальності. Визначення виду стягнення здійснюється в 

межах, установлених ст.ст. 1041, 105, 106, 1061, 1062 і 108 КУпАП, у точній 

відповідності до законодавства про адміністративні правопорушення і з 

урахуванням принципів законодавства про адміністративні правопорушення. 

Зокрема, за порушення сільського господарського законодавства законодавцем 

у санкції ч. 1 ст. 104 КУпАП передбачене накладення штрафу від одного до 

п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -  від 

трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Недоліком 

практики застосування штрафів щодо зазначеної категорії справ є відсутність 

методики обчислення розмірів штрафів за повторні порушення у сільському 

господарстві. 

Значення постанови про накладення адміністративного стягнення 

обумовлена тим, що цей акт посідає особливе місце серед актів, що видаються 

в процесі провадження [101, с. 34].  

Саме в постанові реалізується рішення судді про застосування стягнення. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення породжує правові 

обов’язки як для правопорушника, так і для державних органів щодо його 

виконання. 

Постанова про припинення провадження у справі про адміністративне 

правопорушення у сільському господарстві виноситься у випадку: наявності 

матеріальних або процесуальних підстав для припинення справи, які 
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передбачено ст. 247 КУпАП; висловлення усного зауваження, що передбачає 

можливість звільнення від адміністративної відповідальності в разі 

малозначності вчиненого правопорушення; припинення провадження у справі 

та передавання матеріалів справи до органу досудового слідства або органу 

дізнання у випадку, якщо в дії (бездіяльності) наявні ознаки злочину; 

недоведення факту вчинення правопорушення або винності особи в його 

вчиненні. 

Зрештою, завершальним етапом зазначеної стадії є оголошення 

постанови [403, с. 181].  

 Слід зазначити, що на практиці не рідко оголошується тільки 

резолютивна частина постанови, що є порушенням норм ст. 285 КУпАП, 

оскільки вона повинна бути оголошена у повному обсязі негайно після 

завершення розгляду справи. Також необхідно провести всі процесуальні дії, 

передбачені адміністративним законодавством. Одним із завдань провадження 

у справах про адміністративні правопорушення у сільському господарстві є  

виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню цих правопорушень. Суд під 

час розгляду справи про адміністративне правопорушення у сільському 

господарстві, встановлює конкретні причини та умови, які сприяють вчиненню 

зазначених правопорушень, і вносить клопотання до відповідних організацій та 

посадових осіб про прийняття заходів щодо усунення зазначених причин і 

умов. 

 На наступній стадії - стадії перегляду постанов у справі про 

адміністративні правопорушення у сільському господарстві проводиться аналіз 

процесуальних дій, спрямованих на відновлення порушених прав і інтересів 

громадян, що охороняються, відзначається факультативний характер цієї стадії 

провадження у справах про порушення правил ведення сільського 

господарства. 

 Підставою стадії перегляду постанови у справі є ст. 55 Конституції 

України, яка гарантує кожній людині право на звернення зі скаргою до 

відповідних органів і на судове оскарження рішень і дій органів державної 
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влади. Реалізація цих конституційних норм у законодавстві здійснюється 

шляхом створення спеціальних процесуальних інститутів, серед інших і стадії 

перегляду постанов, прийнятих у процесі адміністративного провадження. Р. В. 

Ленівський зазначає, що право на оскарження є одним з інструментів 

демократичного контролю щодо поновлення порушеного права і 

справедливості [188, с. 113-114]. 

Про важливість стадії перегляду зазначено і у постанові Пленуму 

Верховного суду України «Про практику розгляду судами скарг на постанови у 

справах про адміністративні правопорушення», в якій мова йде про те, що 

встановлений законом порядок розгляду скарг на постанови у справах про 

адміністративні правопорушення є важливою гарантією забезпечення 

законності в діяльності органів, уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, захисту прав громадян та посадових осіб, 

запобігання правопорушенням, ефективним засобом виховання поваги до 

закону прав і свобод, честі й гідності інших людей [291].  

Отже, існування стадії перегляду постанов у справах про адміністративні 

правопорушення свідчить про демократичність розвитку адміністративного 

процесу в Україні. У той же час, проведений аналіз процесуальної конструкції 

стадії перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст.ст. 512, 1071, 1563 (у частині, що стосується об’єктів 

інтелектуальної власності), 1643, 1646, 1647, 1648, 1649 та 16413 КУпАП, 

свідчить, що глава 24 КУпАП потребує серйозної процесуальної модернізації, 

заповнення наявних прогалин, приведення процесуальних механізмів 

перегляду у відповідність до новітнього процесуального законодавства іншої 

галузевої приналежності. 

Завершальною стадією провадження у справах про адміністративні 

правопорушення у сільському господарстві є стадія виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення, загальні положення застосування якої 

закріплені в Розділі V КУпАП. Її завданнями щодо зазначеної категорії справ є 

забезпечення виконання винесеної постанови, захист законних прав та 
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інтересів фізичних і юридичних осіб у сільському господарстві, профілактика 

адміністративних правопорушень, передбачених чинним законодавством. 

Зазначена стадія є особливим видом правової діяльності уповноважених на те 

органів, і полягає в реалізації адміністративно-правової санкції. Під час цієї 

стадії складаються специфічні адміністративно-процесуальні правовідносини, 

що відрізняються від правовідносин, характерних для інших стадій, об’єктом і 

суб’єктним складом. Крім того зазначимо, що на стадії виконання постанови 

роль суб’єкта адміністративної юрисдикції, який виніс постанову, обмежена 

зверненням постанови до виконання і (за потреби) розглядом питань, 

пов’язаних із виконанням постанови про призначення адміністративного 

стягнення (про відстрочення, припинення виконання постанови, про стягнення 

штрафу, накладеного на неповнолітнього, з його батьків або інших законних 

представників тощо). Після звернення постанови до виконання 

адміністративно- юрисдикційні правовідносини зазнають змін, до них вступає 

інший владний суб’єкт — орган, посадовець, уповноважений виконувати 

винесену постанову [190, с. 49].  

Суть виконання, як стадії, полягає в практичній реалізації 

адміністративного стягнення, призначеного правопорушнику юрисдикційним 

органом (посадовою особою). У процесі виконання постанови особа, яка 

вчинила адміністративне правопорушення, зазнає відповідних збитків та 

обмежень особистого, морального або матеріального характеру [80, с. 147].  

Як уже зазначалося, за порушення правил у сільському господарстві 

основним стягненням є штраф. Ст. 27 КУпАП визначає штраф як грошове 

стягнення. У юридичній літературі також можна зустріти аналогічне 

визначення. Як справедливо відзначають багато фахівців, таке формулювання 

неприпустимо лаконічне, не розкриває вповні правове призначення 

адміністративного штрафу [133, с. 111].  

У зв’язку з цим особливої актуальності набувають визначення цього 

поняття, розроблені доктриною адміністративного права. Необхідно 

відзначити, що законодавство не встановлює єдиного порядку виконання 
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постанови про накладення адміністративного стягнення стосовно штрафу. 

Строки його виконання залежать від низки чинників: добровільності сплати за 

правопорушення штрафної суми, наявності скарги або протесту на постанову, 

наявності чи відсутності постійного заробітку, місця накладення штрафу. Слід 

зауважити, що переважна більшість накладених штрафів за порушення прав на 

об’єкт права інтелектуальної власності залишається невиконаною. Однією з 

причин цього є незнання особи, яка повинна сплатити штраф, про порядок його 

сплати, строки й відповідальність. 

Недоліком практики застосування штрафів щодо зазначеної категорії 

справ є відсутність методики обчислення розмірів штрафів за порушення 

правил у сільському господарстві. Законодавцем встановлено такі межі розміру 

штрафу: від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

- але за яких обставин застосовується та чи інша сума, які чинники впливають 

на її розмір, не зрозуміло. Зазначимо, що суб’єктом правопорушення, 

передбаченого ст. 104 КУпАП, може бути як фізична особа, так і посадова - і, 

безумовно, що посадова особа повинна нести більш суворе покарання, ніж 

фізична. Слід зазначити, що навіть у КК України розміри штрафів зазначені 

диференційовано. Тому, на наш погляд, досить слушною є позиція Т. О. 

Коломоєць, яка пропонує в перспективному адміністративному законодавстві 

передбачити диференційований підхід до визначення розмірів штрафів залежно 

від особи, на яку він накладається: для фізичних осіб, для посадових осіб та 

фізичних осіб-суб’єктів господарювання, для юридичних осіб [148, с. 29].  

Іншим видом адміністративного стягнення, застосовуваного до 

порушників правил ведення сільського господарства, є конфіскація незаконних 

посівів або незаконного вирощування снотворного маку чи конопель, під якою, 

відповідно до ст. 29 КУпАП, розуміють безоплатну передачу предмету у 

власність держави. Слід наголосити, що особливість конфіскації незаконно 

вирощеної продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її 

виготовлення за порушення, полягає в тому, що зазначені конфісковані 

предмети підлягають знищенню або іншій формі утилізації. 
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Таким чином, аналіз галузевого законодавства, яке передбачає виконання 

постанов про накладення адміністративних стягнень за порушення правил в 

сільському господарстві інтелектуальної власності, свідчить, що його 

реалізація на сьогодні є досить проблематичною і потребує відповідного 

удосконалення. 

 

Висновки до розділу 4 

 

 Наявність адміністративної відповідальності за порушення 

сільськогосподарського законодавства та санітарно-ветеринарних правил є 

важливим чинником державно-правового регулювання в агропромисловому 

комплексі України, оскільки від ефективного вирішення проблем захисту 

майнових і земельних прав сільгоспвиробників залежить і рівень забезпечення 

законності і демократії в країні. Адміністративна відповідальність у сільському 

господарстві містить у своїй структурі наступні характеристики: є різновидом 

державного примусу; законодавчо закріплена підстава – порушення певних 

приписів; стягнення накладаються у порядку адміністративного провадження. 

Далі слід зауважити, що досліджуваній категорії властиві інституційні 

особливості, зокрема: застосовується як у позасудових, так і у судових 

процесуальних формах; інститут адміністративної відповідальності за 

порушення сільськогосподарського законодавства виконує функції охорони 

міжгалузевих правовідносин (управлінських, аграрних, земельних, цивільних 

тощо); поширюється на осіб, які не перебувають у службовій та іншій 

підпорядкованості владних структур. На підставі викладеного адміністративну 

відповідальність за порушення сільськогосподарського законодавства можна 

визначити як застосування адміністративно-примусових заходів у судовому та 

позасудовому порядку до винної особи, передбаченого КУпАП та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Юридичною підставою застосування заходів адміністративної 

відповідальності за порушення сільськогосподарського законодавства та 
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ветеринарно-санітарних правил є однорідна група правопорушень, вчинених 

особою умисно або з необережності і за які не передбачена кримінальна 

відповідальність. Об’єктивною ознакою розглядуваного правопорушення 

постає його суспільна шкідливість, вона полягає у завданні шкоди, або 

створенні загрози її заподіяння. Суб’єктом адміністративних правопорушень, 

що охоплюється законодавством, вказує на протиправність таких діянь і 

караність за їх вчинення шляхом застосування передбачених законодавством 

адміністративних стягнень та інших заходів адміністративного примусу до 

винних осіб, які відповідають вимогам правосуб’єктності у справах про 

адміністративні правопорушення у сільському господарстві. На підставі 

вказаних ознак адміністративне правопорушення законодавства про сільське 

господарство можна визначити як передбачене законодавством суспільно 

шкідливе протиправне, винне діяння (дія або бездіяльність) вчинене певними 

суб’єктами, які посягають на галузеві відносини,що охороняються 

адміністративно-правовими заходами, а саме: попередження, припинення, 

стягнення. 

Для правильної кваліфікації адміністративних правопорушень у 

сільському господарстві важливе значення має характеристика елементів, їх 

юридичних складів. Відповідно  до КУпАП всім складам адміністративних 

правопорушень в сільському господарстві (ст.ст. 104, 1041,105, 106, 1061, 1062, 

107, 1071, 1072, 108, 18827), як й іншим адміністративним правопорушенням 

властиві такі основні елементи як об’єктивні ознаки, їх складають: родовий 

об’єкт – предмет посягання; об’єктивна сторона – зовнішні вираження 

протиправної поведінки; суб’єктивні ознаки – відповідні суб’єкти та їх 

психологічне ставлення до суспільно шкідливих діянь і до їх наслідків. При 

цьому варто враховувати, що саме наведені ознаки (елементи) у своїй сутності 

утворюють юридичні склади досліджуваних адміністративних правопорушень. 

З метою удосконалення відповідного понятійного апарату, зазначимо, що 

родовим об’єктом цих адміністративних правовідносин є група аграрних 

відносин, які перебувають під захистом законодавства про адміністративну 
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відповідальність. Предметом цієї групи суспільних правовідносин виступають 

об’єкти сільського господарства та ветеринарної справи. Об’єктивну сторону 

адміністративного правопорушення у даній сфері складає сукупність прийомів 

і способів порушення законодавства з питань сільського господарства. 

Суб’єктивні чинники цієї групи представлені їх суб’єктами переважно 

фізичними особами, а суб’єктивна сторона представляється в тому, що певна 

дія вчиняється умисно або з необережності з метою наживи неправомірної 

вигоди, інших мотивів поведінки. 

Адміністративне провадження у справах про порушення 

сільськогосподарського законодавства здійснюється в певному процесуальному 

порядку, який  полягає у застосуванні процедур щодо притягнення осіб, які 

вчинили правопорушення у цій сфері до адміністративної відповідальності. Під 

провадженням у справах про адміністративні правопорушення у сільському 

господарстві слід розуміти ряд послідовних процесуальних дій компетентних 

органів судової влади, виконавчої влади, посадових осіб передбачених чинним 

законодавством по виявленню адміністративних правопорушень, встановлення 

винних в процесі адміністративного розгляду і виконання постанови (рішення) 

про накладення адміністративних стягнень  а також у забезпеченні законності 

уу даному виді юрисдикційного провадження. 

Характерною рисою адміністративного провадження у справах про 

порушення сільськогосподарського законодавства є його реалізація через 

застосування механізму стадійності. Так, перша стадія порушення справи про 

адміністративну відповідальність у сільському господарстві складається з 

трьох етапів: офіційна реєстрація уповноваженим органом (посадовою особою) 

фактичних даних про відповідне порушення, процесуальна діяльність щодо 

його фіксації та складання протоколу. На другій стадії розгляду справи про 

адміністративне правопорушення та прийняття рішення слід виділити чотири 

етапи: підготовка до розгляду справи, розгляд справи по суті, прийняття і 

оформлення рішення у справі, оголошення прийнятої постанови (рішення). 

Третя стадія розглядуваного правопорушення проявляється в оскарженні 
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постанови (рішення) про накладання відповідного стягнення. Нарешті, четверта 

стадія цього провадження полягає у виконанні постанови (рішення) щодо 

застосування адміністративного стягнення. Отже, аналіз особливостей 

реалізації провадження у справах про порушення сільськогосподарського 

законодавства, яке передбачає низку процедурних вимог, свідчить, що його 

застосування на сьогодні потребує створення ефективного механізму 

запобігання правопорушенням в досліджуваній сфері. Тому, розвиток 

законодавства про адміністративну відповідальність у сільському господарстві 

зумовлює новелу, яка раніше не була властива цим процесам. Мова йде про 

таку новелу, як запровадження  інституту компромісу (мирової угоди), 

розширення суб’єктного складу досліджуваного провадження за рахунок 

власника сільськогосподарського майна, транспортного засобу та інших 

об’єктів, зазначених у ст. 108 КУпАП (зацікавлена особа), надання можливості 

законному представнику мати свого довіреного представника. Компроміс у 

справі про сільськогосподарське  порушення полягає у можливості звільнення 

особи від адміністративної відповідальності шляхом  припинення такого 

провадження за відсутності в діях особи-порушника ознак злочину та з 

урахуванням виконання умов мирової угоди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



354 

 

РОЗДІЛ 5 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ 

 

5.1. Використання досвіду країн ЄС у сфері адміністративно-

правового регулювання агропромислового комплексу 

 

Країни Європейського Союзу є найбільшими світовими імпортерами 

агропродовольчих товарів, а з 2013 р. – і найбільшими експортерами. У 2017 р. 

агропродовольча продукція становила 7,1% усього європейського експорту і 

6,2% всього імпорту ЄС. В основному експорт таких товарів у регіонах 

складається з перероблених продуктів для остаточного споживання. Частка 

сільського господарства в економіці ЄС з часом зменшилася, і наразі складає 

1,5%. У той же час, економічні умови, сільськогосподарські структури, 

виробничі системи в межах його 28 держав-членів ЄС дуже різноманітні. 

Сільське господарство в Євросоюзі займає майже половину загальної площі 

земель, причому майже 60% сільськогосподарських площ є ріллям. На зернові, 

олійні культури, фрукти й овочі, рослини і квіти припадає 56% 

сільгосппродукції, решта - продукція тваринництва, в тому числі молочна, а 

також яловичина, телятина, свинина, птиця і яйця [464].  

Успішне функціонування й розвиток європейського аграрного сектору 

забезпечує вдала й чітка система законодавства, до положень і стандартів якої 

тяжіє й Україна. Загалом же в системі законодавства ЄС можна вирізнити 3 

основні види його джерел: 

1. Джерела міжнародного  права, положення відповідних договорів, 

погоджених членами ЄС, до яких у визначеному порядку приєднуються інші 

учасники. У цьому виді джерел інституційне значення набувать норми 

Європейської спільної аграрної політики (далі-САП), які унормовують 

основоположні приписи реалізації аграрної політики європейської спільноти. 
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2. Приписи інституцій ЄС, до яких відносять регламент, директиву й 

рішення, якими переважно і здійснюється регулювання аграрних відносин. 

Відповідно до положень Договору про ЄС, регламент має загальне 

застосування, після опублікування є обов’язковим у всіх його елементах і має 

пряму дію безпосередньо у всіх державах-членах ЄС. Регламент не потребує 

подальшої імплементації державами членами ЄС для набрання чинності на їх 

території. Директива - це зобов’язуючий нормативний акт що стосується 

певного очікуваного результату. За своєю юридичною природою вона не є 

нормою прямої дії, а скоріше вимогою до держави-члена ЄС вжити заходів для 

досягнення тієї чи іншої мети. Директиви є обов’язковими для кожної держави-

члена ЄС, проте залишають за національної владою свободу вибору форм і 

засобів досягнення відповідного результату. При  цьому не існує обов’язкової 

вимоги до форм їх закріплення в національній системі права [182]. 

 3. Рішення Європейського суду. 

Сільське господарство ЄС є однією зі сфер, у якій запроваджено єдину 

політику. Згідно з ч. 4 ст. 32  Договору про заснування ЄС функціонуванню й 

розвитку спільного ринку сільськогосподарської продукції має сприяти САП як 

найбільш інтегрована поміж політик співтовариства. Початок САП покладено 

Римським договором 25 березня 1957 р. про заснування ЄЕС де 

закріплювалося, що спільний ринок Євросоюзу має охоплювати сільське 

господарство й торгівлю сільськогосподарською продукцією [263].  

САП європейського співтовариства - це напрями діяльності інститутів ЄС 

у галузі сільського господарства. Ця політика реалізується через систему 

інструментів підтримання цін на сільгосппродукцію й субсидіювання 

сільського господарства. До базових принципів механізму САП належить: (а) 

принцип єдності аграрного ринку – вільне пересування товарів між країнами-

учасницями ЄС, установлення єдиних цін, (б) принцип преференції 

співтовариства – захист спільного ринку від імпорту сільгосппродукції з третіх 

країн з метою гарантування доходів європейських товаровиробників, (в) 

принцип фінансової солідарності – витрати на реалізацію САП  мають 
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здійснюватися спільно всіма державами-учасницями на загальних підставах 

незалежно від національних інтересів [157].  

Оскільки державам Європі потрібен стійкий і конкурентоспроможний 

сільськогосподарський сектор для забезпечення виробництва якісної, безпечної 

й доступної продукції, САП сприяє значною мірою досягненню всіх цих цілей , 

так і надалі буде забезпечувати доступ до якісної продукції й сильну підтримку 

унікальної європейської моделі землеробства з посиленням уваги до 

навколишнього природного середовища і клімату, підтримуючи продовження 

переходу до більш стійкого аграрного сектору й розвиток живих сільських 

територій. Правовою основою спільної аграрної політики є Договір про 

функціонування Європейського Союзу. (Treaty on the Functioning of the 

European Union), а наступні 4 регламенти визначають різні елементи роботи 

САП: 

1. Регламент (ЄС) № 1308/2013, регулює спільну організацію ринків 

сільськогосподарської продукції. 

2. Регламент (ЄС) 1307/2013, установлює правила прямих виплат 

фермерам за схемами підтримки в рамках спільної аграрної політики. Захист 

довкілля лежить в основі CAП, а тому для отримання фінансування за Єдиною 

системою платежів фермери повинні дотримуватися різноманітних норм, 

стандартів і правил, що стосуються довкілля, охорони здоров'я, здоров'я 

тварин, рослин, добробуту тварин та утримання земель. Цей принцип відомий 

як «cross compliance». Реформа спільної сільськогосподарської політики на 

період після 2013 р. запровадила ще так звані «green direct payments» - виплати, 

фінансування фермерів, за умови, що вони дотримуються основних 

екологічних правил і використовують технології, сприятливі для клімату й 

навколишнього природного середовища,  докладаючи тим самим зусилля для 

захисту довкілля. Такі заходи допомагають цим суб’єктам інвестувати кошти в 

обладнання чи в технології для ведення господарства екологічно чистими 

способами. Органи держав-членів ЄС мають право обирати з декількох 

варіантів свій вид отримання таких виплат. Вони можуть просто прийняти 

https://ec.europa.eu/info/files/treaty-functioning-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/treaty-functioning-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-establishing-common-organisation-markets-agricultural-products_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1307-2013-direct-payments-farmers-under-support-schemes-within-framework-cap_en
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стандартні версії заходів, основні правила яких викладені в Регламенті, або ж 

обрати еквівалентні методи, подібні тим, які приносять тотожний або більш 

високий рівень користі для клімату й навколишнього природного середовища 

(ст. 43 цього Регламенту). Про свої рішення вони зобов’язані повідомити 

Європейську Комісію, лише після затвердження якою можливе використання 

фермерами інших еквівалентних методів. 

3. Регламент (ЄС) 1305/2013 регламентує підтримку розвитку сільських 

територій. 

4. Регламент (ЄС) 1306/2013 регулює фінансування, управління й 

моніторинг САП. 

На відміну від таких галузей, як транспорт, освіта, все фінансування 

сільського господарства надходить з бюджету Європейського Союзу, тому 

витрати на сільське господарство є найбільшою частиною витрат ЄС.  

Фінансування сільських господарств обчислюються пропорційно до 

оброблюваної ними площі. Однак, у той час як 20% найбільших фермерських 

господарств у ЄС займають 80% усіх сільськогосподарських угідь, більше 

половини бенефіціаріїв, які отримають підтримку, є дуже малими 

господарствами. По всьому ЄС більшість виплат ідуть середнім сімейним 

господарствам, а не  промислово розвиненим сільськогосподарським 

компаніям [458]. Усі держави-члени ЄС обов’язково сплачують основний 

внесок - згадуваний «green direct payments» і кошти для підтримки молодих 

фермерів. Оскільки країни ЄС зобов’язані сплачувати ці платежі, їх часто 

називають обов'язковими платежами. 

Для всіх одержувачів фінансування існує загальнодоступна база даних, 

які доступні протягом 2-х років після здійснення платежу. Це гарантує, що 

громадськість знає, куди її гроші були витрачені. Після цього дворічного 

періоду інформація видаляється, що дозволяє знайти баланс між прозорістю й 

конфіденційністю інформації одержувачів. Наведене відповідає вимогам 

громадськості щодо сталості аграрного сектору. Для забезпечення 

конкурентоспроможності ведення сільського господарства, необхідна 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1305-2013-support-rural-development-european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1306-2013-financing-management-and-monitoring-common-agricultural-policy_en
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підтримка громадськості, в обмін на що споживачі отримують послідовну 

поставку безпечної продукції й доступні ціни.  

Крім того, контроль за аграрним сектором здійснюється відповідно до 

таких положень: 

1. Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС № 882/2004  від 29 

квітня 2004 р. про офіційний контроль, що здійснюється для забезпечення 

перевірки дотримання законодавства про корми та харчові продукти, правил 

охорони здоров'я та добробуту тварин.  

2. Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС 2017/625  від 15 

березня 2017 р. про офіційний контроль та інші офіційні заходи, що 

здійснюються з метою забезпечення застосування законодавства про харчові 

продукти й корми, правил щодо здоров'я і благополуччя тварин, для здоров'я і 

захисту рослин. 

3. Директива Ради 2002/99 / ЄC формує правову основу для всіх правил,  

що регулюють здоров'я тварин, виробництво, переробку, поширення і внесення 

продуктів тваринного походження для споживання їх людиною. 

4. Регламенти (ЄС) № 178/2002, № 852/2004,  № 853/2004;  № 854/2004,   

882/2004, формують правову базу для громадськості і правила охорони 

здоров'я для торгівлі і впровадження в ЄС;  

 

 Інші регламенти регулюють уже вужчі сфери. Розглянемо їх: 

Сільськогосподарська продукція: 

 Регламент ЄС №178/2002 від 28 січня 2002 р., встановлює загальні 

принципи й вимоги законодавства про харчові продукти. 

 Регламент № 852/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29 

квітня 2004 р. містить санітарні правила щодо продуктів харчування. 

 Регламент ЄС № 854/2004, встановлює спеціальні  правила 

організації офіційного контролю за продуктами харчування тваринного 

походження, призначеними для споживання людьми.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32002L0099
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002R0178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32004R0853
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32004R0854
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0882
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 Регламент ЄС № 853/2004 містить спеціальні санітарні правила для 

продуктів харчування тваринного походження. 

 Директива Ради ЄС № 2002/99  від 16 грудня 2002 р. встановлює 

ветеринарні правила що регулюють виробництво, обробку, оптовий продаж і 

вихід на ринок товарів тваринного походження призначених для споживання 

людиною. 

 Директива Ради ЄС № № 96/93 від 17 грудня 1996 р. про 

сертифікацію тварин і продуктів тваринного походження.  

 Регламент Європейського Парламенту й Ради ЄС № 396/2005 від 23 

лютого 2005 р. встановлює максимальний рівень залишків пестицидів у  

харчових продуктах і кормах рослинного та тваринного походження. 

 Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1069/2009 від 

21 жовтня 2009 р. встановлює правила охорони здоров'я стосовно побічних 

продуктів тваринного походження та похідних продуктів, не призначених для 

споживання людиною. 

Тваринництво: 

 Регламент Комісії № 494/98 від 27 лютого 1998 р. затверджує 

детальні правила для запровадження Регламенту Ради ЄС №820/97 щодо 

застосування мінімальних адміністративних санкцій у структурі системи 

ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби. 

 Директива Ради ЄЕС № 2377/90 містить перелік заходів контролю 

окремих речовин та їх залишкового вмісту в живій худобі та продуктах 

тваринного походження.  

 Регламент Ради № 21/2004 від 17 грудня 2003 р. запроваджує 

систему ідентифікації та реєстрації овець і кіз.  

 Регламенти ЄС № 504/2008 і 262/2015 містить ідентифікацію і 

реєстрацію коней. 

 Директива Ради ЄС 71/2008 від 15 липня 2008 р. містить 

ідентифікацію і реєстрацію свиней. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R0504-20141121
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02015R0262-20150303
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 Директива Ради  ЄС № 93/96  від 17 грудня 1996 р. містить 

сертифікацію тварин і продуктів тваринного походження.  

 Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС № 183/2005 від 

12 січня 2005 р. встановлює вимоги до гігієни кормів і вимоги до гібридних 

кормів. 

Молочна продукція 

 Регламент Ради ЄС № 1255/1999 від 17 травня 1999 р. встановлює  

загальну організацію ринку молока й молочних продуктів. 

 Директива Ради ЄС 2001/114 від 20 грудня 2001 р. містить перелік 

видів частково або повністю сухого консервованого молока для споживання 

людьми.  

 Регламент Ради ЄС № 2991/94 від 5 грудня 1994 р., встановлює 

стандарти для пастоподібних жирів. 

 Директива Ради ЄС 16/96 від 19 березня 1996 р. містить статистичні 

дослідження молока та молочних продуктів. 

 Регламент Комісії ЄС № 605/2010, встановлює умови для охорони 

здоров'я тварин і для ветеринарної сертифікації для ввезення в Європейський 

Союз сирого молока, молочних продуктів, призначених для споживання 

людиною. 

Рослинництво: 

Законодавчою основою для секторів зернових, олійних і білкових 

культур є законодавство про спільну організацію ринку сільськогосподарської 

продукції, інтервенції й торгівлі зерновими й рисовими продуктами, а також 

окремі регламенти, зокрема: 

 Директива Ради ЄС № 2001/111 від 20 грудня 2001 р. стосується певних 

видів цукру, призначених для споживання людьми. 

 Директива ЄС 110/2001 містить вимоги до якості меду, який реалізується 

в ЄС (встановлює критерії щодо його складу й маркування меду). 

 Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС № 543/2009 від 18 

червня 2009 р.  стосується статистики врожаїв. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010R0605-20140326
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 Регламент Комісії ЄС № 1881/2006 від 19 грудня 2006 р. встановлює 

вимоги до максимальних рівнів для певних забруднювачів у зернових 

культурах. 

 Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС №1829/2003 від 22 

вересня 2003 р. містить вимоги до генетично модифікованих продуктів 

харчування і кормів. 

 Директива Європейського Парламенту й Ради ЄС 41/2009 від 6 травня 

2009 р. стосується обмеженого використання генетично модифікованих 

мікроорганізмів.  

 Регламент Комісії ЄС № 1121/2008 від 13 листопада 2008 р. встановлює 

стандарти імпортних значень щодо початкової ціни на деякі фрукти й овочі. 

 Постанова ЄС № 828/2009 стосується відкриття й забезпечення 

управління певними тарифними квотами Співтовариства в секторі цукру. 

 Регламент ЄС № 1301/2006 містить спільні правила адміністрування 

імпортних тарифних квот на сільськогосподарську продукцію, що регулюється 

системою імпортних ліцензій. 

 Директива Ради ЄС 111/2001 стосується якості деяких цукрів, 

призначених для споживання людиною. 

 Регулювання впровадження ЄС 2016/1240 про державне втручання та 

допомогу для приватного зберігання зернових. 

 Регламент ЄС № 1067/2008 стосується відкриття й управління тарифними 

квотами Співтовариства для звичайної якісної пшениці (крім її високої якості) з 

третіх країн. 

 Регламент ЄС № 2305/2003 стосується відкриття й забезпечення тарифної 

квоти Співтовариства для імпорту ячменю з третіх країн. 

 Регламент ЄС № 1064/2009 стосується відкриття й забезпечення тарифної 

квоти Співтовариства для імпорту кукурудзи з третіх країн. 

 Положення про впровадження ЄС № 1273/2011 стосується відкриття й 

забезпечення адміністрування деяких тарифних квот на імпорт рису його 

зламу. 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-828-2009-import-and-refining-sugar-products-tariff-heading-1701_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-commission-regulation-1301-2006-laying-down-common-rules-administration-import-tariff-quotas_en
https://ec.europa.eu/info/files/council-directive-2001-111-ec-relating-certain-sugars-intended-human-consumption_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-commission-implementing-regulation-2016-1240-public-intervention-and-aid-private-storage_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1067-2008-opening-and-providing-administration-community-tariff-quotas-common-wheat-quality-other-high-quality-third-countries-and-derogating-council-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-2305-2003-opening-and-providing-administration-community-tariff-quota-imports-barley-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1064-2009-opening-and-providing-administration-community-import-tariff-quota-malting-barley-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-commission-implementing-regulation-1273-2011-opening-and-providing-administration-certain-tariff-quotas-imports-rice-and-broken-rice_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-commission-implementing-regulation-1273-2011-opening-and-providing-administration-certain-tariff-quotas-imports-rice-and-broken-rice_en
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Рибальство 

 Директива Ради ЄС № 88/2006 містить вимоги щодо здоров'я 

тварин, до продуктів аквакультури і також  стосується запобігання й боротьби з 

певними захворюваннями у водних тварин. 

 Рішення Комісії № 177/2009 стосується впровадження Директиви 

2006/88 /ЄС щодо програм спостереження й ліквідації, країн, зон, вільних від 

захворювань.  

 Рішення Комісії ЄС № 221/2010 про затвердження національних 

заходів щодо обмеження впливу деяких захворювань на тварин аквакультури й 

диких водних тварин відповідно до ст. 43 Директиви Ради ЄС № 88/2006. 

 Директива Ради 97/78/ЄС і Директива Ради 91/496/ЄЕС, що 

встановлюють положення, які дозволяють країнам ЄС або Комісії негайно 

вжити заходів у випадку, якщо спалах захворювання становить собою серйозну 

загрозу для здоров'я тварин або здоров'я населення.  

 Делегований Регламент Комісії ЄС №1181/2017 від 2 березня 2017 

р. стосується внесення змін до Делегованого Регламенту ЄС 2017/117 про 

затвердження заходів для збереження рибного господарства, для захисту 

морського середовища в Балтійському морі.  

Однією з так званих візиток ЄС є органічне землеробство. Цей 

сільськогосподарський метод спрямовано на виробництво їжі з використанням 

природних речовин і процесів. Для збереження репутації своєї продукції 

Євросоюз здійснює конкретні кроки для забезпечення безпеки та якості 

харчових продуктів крізь призму маркетингових стандартів і вимог до 

маркування продукції. Із цією метою прийнято такі регламенти:  

 1. Регламент № 66/2010 Європейського Парламенту й Ради ЄС від 

25 листопада 2009 р. регулює питання щодо системи маркування екологічно 

чистої продукції. 

 2. Регламент Ради ЄС № 848/2018 від 30 травня 2018 р. 

стосується органічного виробництва й маркування органічних продуктів. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0088
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009D0177
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010D0221
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31997L0078
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31991L0496
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1181
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1181
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1181
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1181
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 3. Регламент ЄС № 889/2008 містить правила, що регулюють 

органічне виробництво, маркування й контроль. 

 4. Регламент ЄС № 1235/2008 встановлює правила імпорту 

органічних продуктів з третіх країн. 

 5. Постанова ЄС № 203/2012 стосується виконання норм ЄС № 

834/2007 і правил, що регулюють органічне вино. 

 6. Постанова ЄС № 710/2009 стосується впровадження норм ЄС 

№ 834/2007 щодо органічних тварин і морських водоростей. 

 7. Регламент № 470/2009 Європейського Парламенту й Ради ЄС 

від 6 травня 2009 р. регулює процедури Співтовариства щодо встановлення 

лімітів залишків фармакологічно активних речовин у харчових продуктах 

тваринного походження, що скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 2377. 

 Важливе місце в законодавчому регулюванні ЄС займає правовий 

супровід використання технологій генетично модифікованих організмів (далі-

ГМО). Для охорони здоров'я людей, тварин і навколишнього природного 

середовища мають бути забезпечені високі стандарти на рівні ЄС до того, як 

будь-які ГМО вийдуть на ринок. Для цого були прийняті такі законодавчі акти: 

 Директива ЄС № 2001/18  стосується вивільнення ГМО у навколишнє 

середовище. 

 Регламент ЄС 1829/2003 містить перелік генетично модифікованих продуктів 

харчування й кормів. 

 Директива ЄС 2015/412 про внесення змін до Директиви ЄС 2001/18  щодо 

можливості держав-членів обмежувати або забороняти вирощування ГМО на 

своїй території. 

 Регламент ЄС № 1830/2003 стосується відслідкування й маркування ГМО й 

відслідковування продуктів харчування й кормів, вироблених з ГМО. 

 Директива ЄС № 2009/41 стосується використання генетично модифікованих 

мікроорганізмів у закритому режимі. 

 Регламент ЄС № 1946/2003 стосується транскордонного руху ГМО. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1235
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1235
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2009.204.01.0015.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2009.204.01.0015.01.ENG
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Однією з особливостей ЄС стало законодавче врегулювання питання 

нових продуктів харчування, якими визначається їжа, яка не була значною 

мірою спожита людьми в ЄС до 15 травня 1997 р., коли набув чинності перший 

Регламент про нові продукти харчування. Нові продукти харчування можуть 

бути нещодавно розробленими інноваційними продуктами харчування, 

харчовими продуктами, що виробляються з використанням нових технологій і 

виробничих процесів, а також харчовими продуктами, які традиційно 

споживаються за межами ЄС. Приклади нових продуктів включають нові або 

екстракти з існуючих харчових продуктів, сільськогосподарські продукти з 

третіх країн або продукти, отримані за допомогою інноваційного виробництва.  

Новий Регламент ЄС № 2283/2015, що набрав чинності 1 січня 2018 р. й 

Регламент Комісії щодо впровадження Регламенту ЄС № 2017/2470 що містить 

список нових продуктів згідно з Регламентом Європейського Парламенту та 

Ради ЄС № 2015/2283, що стосується нових продуктів, покращують умови, щоб 

підприємства харчової галузі могли легко доставляти на ринок ЄС нові й 

інноваційні продукти, зберігаючи при цьому високий рівень їх безпеки для 

європейських споживачів, що не тільки захищає споживачів, а й сприяє 

інноваціям і забезпечує чесну конкуренцію. 

  

Унормування законодавства України до стандартів ЄС. 

Ціни виробників деяких орієнтованих на експорт сільгосппродукції 

України все ще залишаються значно нижчими цінами на світовому ринку. 

Україна повинна приділяти більше уваги конкурентоспроможності сільського 

господарства й зробити додаткові кроки для сприяння експорту, залучаючи при 

цьому постійні інвестиції в логістику й транспортну систему відповідно до 

зростаючих обсягів експорту. 

Для подальшого розвитку АПК України слід підвищувати попит 

сільгосппродукції у світі, підтримувати курс на виробництво органічної 

продукції, враховуючи запроваджені Євросоюзом безмитні квоти для органіки, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R2283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2470
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а наближення українського законодавства до стандартів ЄС сприятиме 

міжнародній співпраці й розвитку українського аграрного сектору. 

Останні роки в Україні вже прийнято низку законів, державних програм і 

концепцій, які розроблялися за прикладами європейського законодавства, 

зокрема: 

- Закони України «Про оцінку впливу на довкілля» і «Про стратегічну 

екологічну оцінку», прийняті ще у травні 2017 р. й березні 2018 р. (відповідно), 

закріпили правові засади екологічних оцінок у державі. Перший установлює 

принципи оцінювання впливу на навколишнє природне середовище, які 

головною метою мають запобігання заподіянню шкоди довкіллю й 

забезпечення екологічної безпеки, охорону довкілля, ефективне використання й 

відновлення природних ресурсів у процесі прийняття політичних рішень, 

пов'язаних з економічною діяльністю з потенційно значним впливом на 

навколишнє природне середовище.  

Для створення організаційно-економічних умов для ефективного, 

соціально спрямованого розвитку аграрного сектору економіки, стабільного 

забезпечення промисловості сільськогосподарською сировиною, а населення 

високоякісною й безпечною вітчизняною сільгосппродукцією, збільшення 

обсягів виробництва останньої з високою доданою вартістю, посилення 

присутності України на світовому ринку сільськогосподарської продукції і 

продовольства, Кабінетом Міністрів 30 грудня 2015 р. було прийнято 

розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року» за № 1437-р. 

[353].  

Концепція розвитку сільського господарства в Україні, затверджена у 

2015 р. визначає пріоритети розвитку сільських територій у державі до 2025 р. 

Для наближення системи контролю якості харчових продуктів, 

аналогічної до європейської, розпорядженням КМУ «Про схвалення 

Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV Розділу IV Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1437-2015-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/1437-2015-%D1%80
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Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони» в Україні було впроваджено низку регламентів і 

директив, що стосуються санітарних і фітосанітарних заходів, торгівлі  й 

питань, пов’язаних з нею. У грудні 2016 р. КМУ прийняв Національну 

концепцію державної політики у сфері зміни клімату до 2030 року, а в липні 

2018 р. Стратегію низьковуглецевого розвитку  України до 2050 року (SLCD). 

Закон України «Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин» прийнятий українським 

парламентом у травні 2017 р., який діє з квітня 2018 р. регулює  державний 

контроль над державними виробничими потужностями для забезпечення 

бажаного рівня захисту здоров'я людей та інтересів споживачів. 

Закон України «Про безпечність та гігієну кормів», прийнятий 21 грудня 

2017 р., має набути чинності в січні 2020 року, має на меті законодавчо 

закріпити принципи виробництва, його завдання, маркування кормів, 

регулювати відносини між органами виконавчої влади й операторами ринку 

кормів [275]. 

Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових 

продуктів», прийнятий у грудні 2018 р. передбачає розширення організаційної 

мережі для надання інформації споживачам продовольства [318].  

Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції», прийнятий у липні 

2018 р. встановив основні рамки для виробництва органічних харчових 

продуктів і функціонування ринку органічної продукції. Він також визначив 

обов'язки державних органів влади й операторів органічного ринку, 

окресливши подальші напрями державної політики у сфері органічної 

продукції для ринку ЄС.  

Незважаючи на відносне зростання агропромислового виробництва, 

сьогодні в Україні склався специфічний уклад сільськогосподарської діяльності 

– від надзвичайно великих виробників, які вбачають певні ризики в розвитку 
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земельної реформи, до фермерів особистих селянських господарств та інших 

дрібних виробників, для яких державою не створено належних умов для 

саморозвитку, що призводить до втрати робочих місць і занепаду українських 

сіл [71]. 

Одним з найбільш доцільних нововведень стало б впровадження в 

українську аграрну площину вже згадуваного принципу сross-compliance, за 

яким українські аграрії зберігатимуть і використовуватимуть лише дозволені 

або зареєстровані засоби захисту рослин, вестимуть облік їх придбання й 

використання, належним чином ідентифікуватимуть і реєструватимуть тварин, 

сприятимуть запобіганню ерозії ґрунту, збереженню його органічної речовини, 

охороні водних ресурсів, надаючи тим самим впевненість в якості подальшої 

продукції, збільшуючи попит на український продукт на світовому ринку. 

Європейський cross-compliance включає 2  основні елементи. По-перше, 

вимогу дотримуватися аграріями встановлених директивами та іншими 

нормативно-правовими актами правил щодо охорони здоров'я тварин і рослин, 

добробуту тварин і навколишнього природного середовища (Statutory 

Management Requirements), що містяться у харчовому законодавстві (Регламент 

ЄС 178/2002), у Директиві Ради ЄС № 96/22 про заборону гормонів, 

Положеннях про ідентифікацію та реєстрацію свиней, великої рогатої худоби, 

овець і кіз (Регламент ЄС 1760/2000, Директива Ради ЄС № 2008/71, Регламент 

ЄС 21/2004), у Регламенті ЄС № 1107/2009 про засоби захисту рослин та ін. По-

друге, вимогу підтримувати землю в належному сільськогосподарському й 

екологічному стані (Good agricultural and environmental conditions (GAECs)), 

установлені на національному рівні, а не на рівні ЄС [459].  

Завдання вітчизняних профільних органів - унормування вже існуючих й 

розроблення та прийняття низки нових підзаконних актів, які стануть 

аналогами європейських стандартів, в результаті чого фермери отримуватимуть 

субсидії від держави, якщо дотримуватимуться вимог cross-compliance, бо 

інакше очікуватимуть накладення адміністративного стягнення. Отже, 

українському законодавцеві варто виробити механізм створення систем 
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контролю, які запобігатимуть, виявлятимуть і виправлятимуть випадки 

недотримання встановлених вимог.  

Звісно, що система cross-compliance за роки існування в ЄС виявила й 

деякі прогалини, які слід владнати для ефективності і стабільності її 

функціонування в Україні, зокрема: (а) обов'язкові правила SMR та GAEC, 

незважаючи на їх схожість, перевіряються за 2-ма системами управління, що 

часто призводить до неефективності контролю в системах управління й 

додаткового адміністративного навантаження; (б) системою санкцій ЄС не 

забезпечено достатньо узгодженої основи для обчислення адміністративних 

стягнень для фермерів ЄС, які не дотримувалися правил. Застосування 

факторів тяжкості, ступеня, періодичності тощо. при обчисленні штрафних 

санкцій за аналогічні випадки значно відрізнялася у країнах-членах; дрібні 

фермери, як не дивно, не підлягають адміністративному стягненню, якщо вони 

не дотримуються зобов'язань щодо вимог cross-compliance [458]. 

Отже, перед українським законодавцем стоїть завдання розробити закон, 

який закріплював би принципи системи cross-compliance, унормувати існуючі і 

створити нові підзаконні акти, які міститимуть стандарти, правила, вимоги, що 

ставитимуться до здійснюваної аграріями діяльності, систему контролю за їх 

виконанням, механізм надання державних субсидій добросовісним фермерам і 

систему адміністративних санкцій за порушення установлених правил. 

Вітчизняне законодавство наразі не має єдиного нормативно-правового 

акта який регламентував би і питання державної підтримки аграрної сфери. А 

норми, які й так «розкидані» по різних законах і підзаконних нормативно-

правових актах стосуються великих сільгоспвиробників. Розпорядженням КМУ 

від 13 вересня 2017 р. за № 664-р « Про схвалення Концепції розвитку 

фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 

роки» закріплюється норма про підтримку виключно фермерських господарств,  

а ось законодавчого врегулювання підтримки малих і середніх 

сільгоспвиробників ще й дотепер немає.  
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Натомість досвід країн ЄС демонструє механізми, що застосовуються для 

наближення аграрного сектору в напрямку до вільного ринку, враховуючи 

попит на ринку й одночасно перекладаючи акценти на суворі правила охорони 

навколишнього природного середовища й добробуту тварин, яких повинні 

дотримуватися аграрії, аби отримати фінансування. 

 Левову частку (72%) поточного бюджету сільського господарства ЄС 

становить підтримка європейських аграріїв. Хоча правила, що регулюють  

пряме фінансування осанніх, (direct payments), установлюються на рівні ЄС, їх 

упровадження керується безпосередньо кожною державою-членом відповідно 

до принципу "спільного управління", тобто національні органи влади 

відповідають за управління й контроль таких асигнувань фермерам у своїй 

країні. Кожна держава має також певний рівень свободи в наданні такої 

підтримки з урахуванням національних умов ведення господарства, які по 

всьому Європейському Союзу різняться [457], звичайно ж, сільске 

господарство на відміну від інших сфер господарювання залежить від 

природних умов. Це означає, що несприятлива погода або зміни кліматичних 

умов мають величезне значення, отже, фермери лише обмежено контролюють 

над тим, як багато чи мало вирощується в будь-який рік.  

Оскільки сільгосппродукція потребує часу для її отримання, реакція на 

збільшення чи зменшення попиту може зайняти роки. Глобалізація змушує 

ціни на сільськогосподарському ринку бути мінливими, чим додаються 

фермерам певні проблеми. Власне, тому пряме фінансування останніх і 

допомагає зберігати аграрну сферу в усьому ЄС життєздатною. Це відбувається 

завдяки державній підтримці і стабілізації фермерських доходів, адже саме цим 

забезпечується довгострокова економічна життєздатність господарств. Це 

також робить їх менш уразливими до коливань ринку й коливань цін, а також 

більш стійкими до таких непередбачуваних впливів як, наприклад,  погодні 

умови.  

Країни ЄС підтримують конкурентоспроможність і стійкість сільського 

господарства в Європі за рахунок фінансування низки заходів підтримки, 
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включаючи пряме фінансування, через Європейський фонд гарантування 

сільського господарства (EAGF) і Європейський аграрний фонд розвитку 

сільських районів (EAFRD). Як і пряме фінансування, підтримка фермерів  

здійснюється шляхом вжиття ринкових заходів і завдяки програмам розвитку 

сільської місцевості. Якщо ринкові заходи застосовуються, зокрема, в разі 

раптового падіння попиту чи падіння цін через тимчасову надлишкову 

пропозицію на ринку, то програми розвитку сільського господарства 

стосуються таких проектів, як інвестиції в господарства, модернізація, гранти 

для молодих фермерів чи агротуризм. 

Основні положення щодо фінансування містяться в нижченаведених актах:  

 Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС № 1306/2013 стосується 

питань фінансування, управління й моніторингу спільної аграрної політики.  

 Регламент Комісії ЄС № 641/2014 від 16 червня 2014 р. встановлює правила 

застосування Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 

1307/2013 містить правила щодо прямого фінансування фермерів за схемами 

підтримки в рамках САП. 

 Делегований Регламент Комісії ЄС № 639/2014 від 11 березня 2014 р. містить 

доповнення Регламенту Європейського парламенту й Ради ЄС № 1307/2013 

про встановлення правил щодо прямого фінансування фермерів за підтримки в 

рамках спільної сільськогосподарської політики.  

 Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС № 1303/2013 встановлює 

загальні положення Європейського фонду регіонального розвитку, 

Європейського соціального фонду, Фонд «згуртування» (The Cohesion Fund), 

Європейського аграрного фонду розвитку сільських районів і Європейського 

морського й Риболовецького фонду, про спільну стратегією і містить загальні 

положення про Європейські регіональні фонди, Європейський соціальний фонд і 

Фонд «згуртування».  

 Регламент Європейського Парламенту й Ради ЄС № 1305/2013 стосується 

підтримки розвитку сільських районів Європейським Аграрним Фондом 

Розвитку Сільських Районів. 
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 Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС № 1310/2013 встановлює 

певні перехідні положення про підтримку розвитку сільських районів 

Європейським аграрним фондом розвитку сільських районів. 

Держави-члени Євросоюзу несуть самостійно відповідальність за 

здійснення й первинний контроль над виплатами фермерам. Для цього 

державам слід створити мережу взаємопов'язаних баз даних та інтегровану 

систему адміністрування й управління, яка працює в державах-членах 

акредитованими платіжними агенціями. Такі системи дають унікальну 

ідентифікацію для кожного аграрія, для всіх сільськогосподарських земельних 

ділянок і, за потреби - для тварин, а також використовуються для контролю з 

метою забезпечення дотримання вимог і стандартів, передбачених 

положеннями про cross-compliance. Слід наголосити, що про фінансування 

аграріїв може йти мова лише при дотриманні вимог «cross-compliance», серед 

яких: 

1) наявність у власності аграрія законодавчо визначеної національними 

органами мінімуму сільськогосподарської площі; 

2) реальне ведення сільгоспдіяльності на сільськогосподарських угіддях 

або (як альтернатива) утримування землі у стані, придатному для випасу або 

вирощування рослин; 

3) дотримання вимог, передбачених принципом «cross-compliance». 

Держави-члени ЄС можуть поєднувати різні механізми фінансування для 

забезпечення ефективної підтримки фермерів, адаптованої до їх національних 

умов. Деякі підтримки є обов'язковими, а деякі - необов’язковими  Наприклад, 

усі фермери, які мають право на фінансову підтримку, отримують базове 

фінансування (Basic payment) й фінансування за дотримання екологічних вимог 

(Green’ payment), у той час як деякі з них теж можуть претендувати на 

додаткову виплату за принципом підтримки молодих фермерів. Залежно від 

самостійного вибору країни-члени, можуть установлювати доплату за однією 

або декількома добровільними схемами (Voluntary Coupled support, Support in 

natural constraint areas) [457].  
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Загальні умови базового фінансування (Basic payment ): 

1) базове фінансування як необхідна умова для інших механізмів 

фінансування; 

2) за браком максимального відсотка, визначеного як фінансова межа, 

сума оплати залежить від рішення конкретної держави-члена, кількості 

обраних додаткових механізмів та їх фінансових меж. 

У деяких державах-членах ЄС, які приєдналися до Євросоюзу у 2004- 

2012 роках, використовується схема єдиної плати за площу (SAPS). SAPS 

становить собою перехідний захід, що випливає з договорів про приєднання 

цих країн до ЄС. Підтримка виплачується виключно з урахуванням площі, 

задекларованих фермерами.  

Фінансування за дотримання екогічних вимог (Green payment). 

Введення у країна-членах ЄС нового виду фінансової підтримки в рамках 

реформи САП 2013 р. стало ще одним значним кроком у напрямку екологізації. 

Кожна держава повинна виділяти 30% свого прямого фінансування на такий 

вид допомоги. Аграрії отримують фінансування за додержання екологічних 

вимог, якщо вони можуть довести, що дотримуються 3-х обов'язкових умов,  

корисних для довкілля (зокрема, для ґрунту, біорізноманіття і клімату), а саме: 

1) диверсифікація врожаю, що полягає у вирощування більшої 

різноманітності сільськогосподарських культур для  зупинки ерозії ґрунту. 

Конкретно ж ці правила передбачають, що господарства, які мають більше 10 

га орної землі, повинні вирощувати щонайменше 2 культури, тоді як 

вирощування принаймні 3-х культур вимагається від господарств, що мають 

понад 30 га орної землі. Крім того, основна культура не може охоплювати 

більше 75% ріллі;  

2) утримання існуючих луків, співвідношення яких до 

сільськогосподарських угідь установлюються державами-членами на 

національному або регіональному рівнях (з 5-ти відсотковим запасом). Більше 

того, фермери не можуть орати існуючі луки у відповідних чутливих районах, 

адже понад третини сільгоспугідь ЄС є луками, що підлягають захисту; 
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3) фокус на екології полягає в тому, що фермери, які володіють 

орними землями, перевищующими 15 га, з метою збереження й покращання 

біорізноманіття повинні гарантувати, що принаймні 5% їх земель є екологічно 

чистими зонами. Такі зони можуть включати, наприклад, лісисті ділянки, 

тераси, лісисті смуги або посіви, фіксуючі азот, які допомагають поліпшити 

органічну речовину ґрунту.  

Держави-члени можуть дозволити аграріям дотримуватися однієї або 

декількох вищезазначених вимог шляхом застосування ними еквівалентної 

(альтернативної) практики. Ці вимоги включають агроекологічні заходи або 

способи,  які мають еквівалентний або вищий рівень користі для клімату й 

навколишнього природного середовища. Принцип цих методів полягає у 

винагороді фермерів за їх зусилля щодо захисту довкілля й біорізноманіття. 

Загальні правила є такими: 

1) вимоги є обов’язковими для фермерів - екологічна практика, яку слід 

дотримуватися на всіх придатних гектарах землі;  

2) фінансова межа - 30% від обсягу прямого фінансування; 

3) оплата - щорічна встановлена фіксована ставка. Максимальна 

фінансова межа ділиться на кількість придатних гектарів, але держава може 

відступити від загального правила; 

4) якщо аграрій належним чином не виконує вимог, до нього 

застосовується адміністративне стягнення - до 25% від green payment (у 

випадку значних порушень); 

5) три основні обов’язкові вимоги які слід дотримуватися (еквівалентні 

вимоги): (а) диференціація сільськогосподарських культур на ріллі - 2 культури 

на 10-30 га, 3 культури -30 га і вище; виняток становлять господарства, значна 

частина яких вкрита трясинами (луками) або культурами під водою; (б) 

належне утримання існуючих постійних луків; (в) екологічність (виняток - 

господарства, значна частина яких вкрита трясинами (луками) або культурами 

під водою [461]. 
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  Назва (Voluntary coupled support). Після реформи САП у 2003 р., 

взаємозв’язок між отриманням прямого фінансування й виробництвом 

конкретного виду товару було припинено, однак країни-члени все ще можуть 

продовжувати пов'язувати обсяг фінансування з виробництвом певних 

продуктів. Метою цього виду допомоги є підтримка певного рівня виробництва 

в конкретних регіонах або в секторах, які мають труднощі, спричинені 

економічними, соціальними або екологічними чинниками Усі країни-члени ЄС 

(крім Німеччини) застосовують цю схему, хоча обсяг фінансування й коло 

охоплених нею секторів в різних країнах сильно різняться. Загальними 

правилами є такі: 

1) держава-член може самостійно вирішити питання застосування цього 

виду підтримки в будь-який рік; 

2) підтримка може мати місце лише в галузях або регіонах, де ті чи інші  

види господарства або сектори зазнають труднощів через економічні, соціальні 

та / або екологічні причини; 

3) мета - підтримка поточного рівня виробництва;  

4) величина - встановлено національний відсоток, хоча в певних межах: 

(а) до 8% і (б) до 13% як виняток у конкретних ситуаціях або вище 13% (за 

умови погодження Комісією). 

Допомога молодим фермерам (Payment for young farmers). Заохочення 

молоді займатися землеробством є життєво важливим для майбутнього 

сільського господарства й сільських громад. У 2013 р. в країнах ЄС на кожного 

фермера віком до 35 років було 9 віком більше 55 років. Дійсно, більша 

половина всіх очільників господарств старше 55 років, тоді як лише 6,9% 

фермерів до 35 років. Ось чому підтримка молодих фермерів (young farmer 

payment YFP) тобто внесок, що додається до основного платежу, є обов'язковим 

у всіх країнах-членах ЄС. Він надається максимум на 5 років з моменту, коли 

молодий фермер отримав посаду голови фермерського господарства. 

Підтримка господарюючої молоді надається також у рамках програм розвитку 

ЄС у виді допомоги для старту [457]. Загальними правилами є: 
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1) заява на отримання підтримки, що подана вперше; 

2) вік аграрія - до 40 років у рік першої заяви ; 

3) державою-членом самостійний вибір вимог до навчання кандидатів; 

4) надання підтримки  максимум на 5 років; 

5) межа підтримки - до 2% від обсягу прямого фінансування; 

6) сума фінансування залежить від способу розрахунку, обраного 

державою-членом. 

Підтримка дрібних господарств (Small farmers scheme). Понад три 

чверті фермерських господарств у ЄС невеликі - до 10 га, причому більшість із 

них не перевищують 5 га. Для їх фінансування держави-члени можуть 

застосовувати спеціальний механізм – «Small farmers scheme», тобто спрощену 

систему прямого фінансування з наданням одноразової виплати фермерам, які 

вирішили брати в ній участь. Максимальний обсяг фінансування визначається 

на національному рівні, але в будь-якому разі не може перевищувати 1250 євро. 

Механізм підтримки дрібних фермерів включає спрощені адміністративні 

процедури, а фермери-учасники звільняються від виконання умов cross-

compliance, а значить, санкцій і контролю. Ця схема застосовується в 15 країнах 

ЄС (Австрії, Болгарії, Хорватії, Естонії, Греції, Німеччині,Угорщині, Італії, 

Латвії, Мальті, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та Словенії. Загальні 

правила є : 

1) спрощення: (а) звільнення від дотримання принципу «cross-

compliance», екологічних вимог, а значить санкцій і контролю за їх 

невиконання; (б) спрощення адміністративних процедур (менше щорічних 

перевірок про придатність сільгоспугідь); 

2) фінансування: (а) максимальна допомога - 1250 євро; (б) свобода 

держави-члена для розрахунку: одноразова підтримка - 25% від середньої 

виплати на га (максимум 5 га) або середній платіж на одного фермера в державі 

і максимум - 10% національних асигнувань (за винятком деяких випадків) 

[457].  
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Підтримка територій з природними особливостями (Payment for 

areas with natural constraints). Ділянки з природними особливостями - це 

райони, де сільське господарство обмежено природними або іншими 

специфічними умовами. Такі території визначаються країнами-членами на 

підставі біофізичних критеріїв (наприклад, наявність схилів) і можуть 

включати гірські райони, хоча цим і не обмежуються. У цих районах для 

виплат надбавок фермерам використовується до 5% національних асигнувань 

на пряме фінансування. Наразі, правда цей варіант застосовується лише Данією 

(з 2015 р.) і Словенією (з 2017 р.). Підтримка фермерів інших держав-членів у 

цих районах також можлива, але переважно надається через програми розвитку 

сільської місцевості.Загальними правилами є: 

1) підтримка визначених під розвиток сільського господарства територій 

із природними обмеженнями; 

2) самостійно вирішення державами-членами питання фінансування усіх 

чи частини відповідних регіонів; 

3) щорічна підтримка фермерів за кожен га землі, обчислена діленням 

максимальної межі фінансування на всі придатні га; 

4) самостійне встановлення місцевими органами певної площі 

господарства, за яку надаватиметься фінансова допомога; 

5) фінансова межа - до 5% від обсягу прямого фінансування [457].  

Оскільки держави-члени самостійно обирають і контролюють 

застосування визначених ними механізмів фінансування, різні перебуваючі в 

Євросоюзі країни, по-різному управляють аграрною сферою і контролюють її. 

Деякі країни-члени ЄС відійшли від введення фіксованої регіональної ставки. 

Мета основного фінансування, наприклад у ФРН полягає в тому, щоб 

поступово наближувати суму виплати за га угідь в кожному з 13 регіонів 

(включаючи 1-2 провінції) до національної фіксованої ставки. Більше того, 

Німеччина є єдиною державою, яка обрала варіант відмови від жодного 

додаткового механізму підтримки. Щоб стимулювати малі й середні 

господарства, німецька влада (Федеральне міністерство продовольства і 
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сільського господарства - Bundesministerium für ernährung und landwirtschaft) 

використовує перерозподільче фінансування, забезпечуючи виплату надбавки 

для всіх бенефіціаріїв у розмірі 50 євро – за їх перші 30 га і 30 євро - на кожен 

наступний гектар - до 46 га. Найменші фермерські господарства цієї держави 

користуються спрощеною системою підтримки, що становить механізм 

підтримки молодих фермерів, за єдиною ставкою - максимум 1 250 євро на 

ферму. Ця схема знижує адміністративне навантаження на дрібних фермерів, 

зменшує контроль за дотриманням правил і звільняє їх від правил щодо 

екологізації [454].  

Влада ж Латвії все ж  вирішила виділяти 15% прямого фінансування за 

схемою  «Voluntary coupled support» - тобто сума фінансування не пов'язується  

лише з кількістю га землі в певному господарстві, а й з виробництвом 

конкретних продуктів (крохмалю, картоплі, сертифікованого насіння,  

кормових і білкових культур, ячменю тощо) З метою забезпечення 

справедливого  розподілу прямого фінансування між фермерами латвійська 

влада також вирішила зменшувати  на 5% усі суми - більше 150 000 євро на 

господарство для підтримки більш дрібних господарств.  За такої підтримки 

фермери отримують одноразову виплату в розмірі 500 євро і при цьому 

звільняються від додержання вимог «cross-compliance». Національним 

профільним органом, що здійснює управління цією сферою, є Міністерство 

сільського господарства Латвії (Zemkopības ministrija) [455]. 

Влада Франції після реформи 2013 р. вирішила скористатися багатьма 

механізмами фінансування аграріїв. Окрім застосування вищезазначених, 

«Voluntary coupled support» у 11 секторах і нової 25-відсоткової допомоги  

молодим фермерам у перші 5 років господарювання - країна теж використовує 

додаткове національне фінансування, передбачене програмою розвитку 

сільської місцевості, поділеною: на 27 регіональних програм (21 + 5 

найвіддаленіших регіонів + Корсика), національну програму управління 

ризиками в сільському господарстві й національну програму сільської мережі. 

Пріоритети можуть різнитися в різних регіональних програмах. Особливістю 
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Франції серед інших держав-членів ЄС, є дія на її територіях (у 5-х регіонах - 

Гваделупі, Французькій Гайані, Мартиніці, Реюньйоні й Майотті) програми 

підтримки найвіддаленіших районів ЄС, передбаченої Регламентом 

Європейського Парламенту та Ради ЄС 228/2013 від 13 березня 2013 р., що 

встановлює конкретні заходи щодо сільського господарства у найвіддаленіших 

регіонах Євросоюзу. Так, 251,5 млн євро виділяються на надання допомоги 

місцевому виробництву головним чином у формі прямої допомоги фермерам 

на банани (особливо на Мартиніці та Гваделупі) й на цукрову тростину (що 

особливо важливо на Реюніоні). Контроль і фінансування регіональних 

програм здійснюється Міністерством сільського господарства, продовольства 

та лісового господарства Франції (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire 

et de la forêt) [453]. 

 

5.2. Оптимізація інформаційно-правового регулювання 

управлінської діяльності в агропромисловому комплексі  

 

 На сучасному етапі економічного розвитку України аграрний сектор 

відіграє провідну роль, виступаючи інтенсивною рушійною силою економічних 

процесів. Аграрний сектор є місцем роботи майже 403,8 тис. українців, а частка 

сільгосппродукції формує близько 17% ВВП [88]. Будучи однією з провідних 

сфер виробництва, аграрний сектор виробляє товари рослинного і тваринного 

походження. Його ключова роль простежується на 2-х рівнях, що полягають у 

забезпечення населення споживчими продуктами харчування й надання 

промисловості сировини. Попри це, визнаємо той факт, що показники 

виробництва й експорту сільгоспродукції не є конкуренто стабільними 

порівняно з іншими високорозвиненими країнами. Вітчизняна аграрна політика 

дуже віддалена від європейської, що свідчить про необхідність урегулювання 

окремих питань функціонування діяльності у сфері АПК України. З огляду на 

це доцільно проаналізувати існуючу систему інформаційно-правового 
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забезпечення АПК, з’ясувати  її основні недоліки й можливі шляхи вирішення 

існуючих проблем у цій царині. 

Поглибленим аналізом проблем і перспектив розвитку АПК, визначенням 

його сутності й ролі в економіці країни та правового регулювання, основних 

шляхів удосконалення норм законодавства в цій сфері займалися такі науковці, 

як Є. Фурманчук, Н. Костильова, Т. Серебрякова, А. Железняк, А. Лапін, Р. 

Штифанич, С. Мороз, О. Федірець та інші. Незважаючи на те, що актуальні 

проблеми АПК багатьої учених, питання інформаційно-правового забезпечення 

цієї сфери не було досліджене на достатньому рівні, тому вкрай актуальними є 

подальші пошуки в цьому напрямку. 

 Рівень ефективності функціонуванняАПК прямо пов’язується з його 

якісним інформаційним забезпеченням. При визначенні категорії 

«інформаційне забезпечення», слід підкреслити, що у правовій доктрині 

найпоширеною є дефініція цього поняття через процес забезпечення АПК 

інформацією шляхом використання технологій, зу тому числі комп’ютерних. 

Так, під поняттям «інформаційне забезпечення» Є. Фурманчук розуміє процес 

отримання, аналізу, накопичення і зберігання інформації в базах даних з метою 

їх подальшого використання у професійній діяльності [417, с. 76]; Н. 

Костильова, Ю. Мальцева, Д. Шкурин наголошують на тому, що інформаційне 

забезпечення є процесом збирання, аналізу й накопичення інформації, який 

відображає життєдіяльність установи, підприємства чи організації [166, с. 6]. 

Слушною видиться позиція Т. А. Серебрякової, яка тлумачить інформаційне 

забезпечення будь-якої сфери як сукупність інформаційних ресурсів і способів 

їх організації,  необхідних і придатних для реалізації аналітичних процедур, що 

забезпечують процес управління [385, с.79]. 

Чинне законодавство не надає формулювання конструкції 

«інформаційно-правове забезпечення», хоча в абз. 3 ч. 1. ст. 1 Закону України 

«Про інформацію» інформація трактується як будь-які відомості та/або дані, 

що можуть зберігатись на матеріальних носіях чи в електронному виді [318], а 

в абз. 2 ч. 1. ст. 3 закріплюється положення про забезпечення рівних 
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можливостей у створенні, зберіганні, збиранні, одержанні, захисту, охорони й 

поширення інформації [318]. 

Ведучи мову про інформаційно-правове забезпечення діяльності АПК 

визнаємо, що на сьогодні існує чимало підходів до його визначення. Приміром, 

А. Желєзняк і М. Гладиш дотримуються позиції, що забезпечення інформацією 

сфери АПК потрібно розглядати в межах сукупності форм документів, 

нормативної бази й реалізованих рішень, пов’язаних з розвитком сільського 

господарства, забезпеченістю своєчасного виконання всіх процесів в цій 

царині, а також передбаченням майбутніх процесів розвитку сільського 

господарства [100, с. 45]. На нашу думку, таке тлумачення є занадто широким і 

не дає змоги виділити суттєві й необхідні ознаки, що стосуються правової 

регламентації інформаційного забезпечення аграрних структур. Іншої позиції 

дотримується А. Лапін, який суть розглядуваного поняття вбачає у 

супроводженні діяльності аграрного підприємства спеціалізованими службами, 

у формуванні систем збирання, поширення й систематизації інформації [183. с. 

27-28]. Спираючись на наведені  точки зору науковців, сформулюємо авторську 

дефініцію конструкції «інформаційно-правове забезпечення»: це використання 

інформаційно-комунікаційних технологій і комп’ютерних ресурсів, баз і банків 

даних, що складають систему стійкого й налагодженого програмного 

забезпечення, яке функціонує з метою одержання, обробки, збереження й 

поширення інформації для безперервного і сталого державного управління 

всіма сферами АПК України з метою ефективного аграрного виробництва та 

його конкурентоспроможності. Метою інформаційно-правового забезпечення 

діяльності АПК - отримати на базі зібраних початкових даних оброблену й 

узагальнену інформацію, яка має стати гідним підгрунттям для прийняття 

управлінських рішень. Основна мета такого забезпечення полягає в підвищенні 

якості й ефективності діяльності підприємства шляхом їх переходу до 

автоматизованої системи управління. 

При класифікації сфер АПК традиційно прийнято розрізняти 3 

обов’язкові рівні:  
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а) сільське господарство, що виступає первинною одиницею й точкою 

відліку для функціонування аграрного комплексу, оскільки на цю ланку 

покладається завдання з виготовлення сільгосппродукції;  

б) підприємства, які здійснюють матеріально-технічне забезпечення 

аграрного сектору й основним завданням яких є забезпечення 

сільськогосподарської діяльності засобами й матеріалами виробництва; 

в) підприємства, що безпосередньо займаються реалізацією 

сільгосппродукції, що включає в себе її зберігання та транспортування. 

Деякі науковці поруч із зазначеними сферами окремо виділяють ще один 

рівень – інфраструктурний яким передбачається дорожньо-транспортне, 

складське й тарне забезпечення сільського господарства [267, с. 77-83]. 

Наголошуючи на інформаційно-правовому забезпеченні сільського 

господарства, визнаємо, що первинним складником у ньому виступають 

наукові установи, чия діяльність охоплює 2 великих рівні: (а) надання 

інформації суб’єктам агропромислової діяльності, зайнятим на 

сільгосппідприємствах, і (б) формування знань, умінь і навичок у майбутніх 

працівників аграрної сфери. Підтверджуючи цю позицію, Р. В. Штифанич 

пропонує поділяти такі установи на науково-методичні й науково-технічні 

центри аграрної науки [440, с. 102]. На рівні аграрного підприємства ці 

установи покликані здійснювати поширення наукової інформації, консультацій 

при розробленні програм розвитку АПК, провадити тренінги, семінари, 

засідання круглих столів для підвищення рівня наукових знань суб’єктів 

зайнятих на аграрних підприємствах. Реалізуючи функцію з підготовки кадрів 

для аграрної промисловості, такі центри покликані вже на початковому етапі 

закладати глибинні професійні знання щодо сільського господарства майбутнім 

працівникам, формувати в них бажання працювати на благо суспільства й 

держави, заохочувати до сумлінного і професійного ставлення до своєї  

професії.  

Важливим елементом інформаційного забезпечення визначеної 

досліджуваної сфери треба назвати розгалужену систему комп’ютерного 
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забезпечення. Стрімкі процеси розвитку науки й техніки зумовили появу 

багатьох програм, покликаних супроводжувати діяльність підприємства. С. 

Мороз та І. Шрамко серед таких програм виокремлюють: 1С: Підприємство, 

Парус: Підприємство, БЕСТ, Акцент. Агрохолдинги використовують 

корпоративні інформаційні системи, як BAAN, SAP, Oracle Applications, Office 

Tools, Галактика [218, с. 119]. Основною метою наведених програм є 

комплексний супровід усіх управлінських процесів на підприємстві, відхід від 

радянської паперової системи, зниження ризиків втрати інформації, обмін нею 

без суттєвих затрат, спрощений порядок пошуку необхідних даних. 

Розглядаючи другий структурний рівень АПК,  підкреслюємо провідну 

роль моніторингу сільськогосподарської діяльності. Такий моніторинг повинен 

стосуватися насамперед стану земель, оскільки для визначення пріоритетних 

напрямів розвитку технічного забезпечення агропромислової сфери потрібно 

мати інформацію про природні процеси на відповідних територіях, межі й 

обсяги посівних площ, стан родючості земель у конкретному регіоні тощо.  

З метою проведення зазначеного моніторингу у світовому 

інформаційному просторі розроблено низку програм, принцип дії яких 

ґрунтується на супутниковому спостереженні, такі програми отримали назву 

«геоінформаційні системи», серед таких  О. Федірець виділяє: eLeaf, 

MapExpert, Вега, Astrium-Geo, AgroGIS та інші. Однією з найголовніших 

проблем залишається можливість застосування вказаних систем виключно 

крупними агрохолдингами з огляду на великі витрати, пов’язані з належним 

забезпеченням функціонування цих програм [413, с. 307]. 

У чинному Законі «Про державну підтримку сільського господарства 

України» вказано лише 2 напрями державного фінансування аграрного 

сектору: (а) механізм здешевлення кредитів і (б) компенсація лізингових 

платежів. 

В контексті державного забезпечення сільськогосподарських підприємств 

інформаційними технологіями треба відмітити, що Закон «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік» не передбачає видатків на дослідження, 
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прикладні наукові й науково-технічні розробки, виконання робіт за 

державними цільовими програмами й державними замовленнями, підготовку 

наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації й сертифікації 

сільськогосподарської продукції, дослідження й експериментальні розробки у 

сфері АПК. А ось у Законі «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

перелічені видатки передбачалися. Такий крок законодавця варто назвати 

хитрим, безсумнівно він є не виправданим і викликає чимало сумнівів і 

суперечностей. Якщо раніше відбувалося з роками зменшення таких видатків, 

то наразі кошти на це взагалі не виділяються, отже, багато державних 

агрохолдингів фактично позбавлені можливості використовувати 

геоінформаційні системи. 

З’ясовуючи інформаційне забезпечення підприємств, що здійснюють 

реалізацію сільгосппродукції, особливу увагу потрібно приділити таким 

термінам як «логістика» та «маркетинг», які віддзеркалюють сутність їх 

діяльності. З метою просування сільгосппродукції доцільно використовувати 

такі програми, як Google Analytics, Bizagi, Mindmeister, Snappa, Office 365, 

Piktochart, Storify, Buffer та ін.  

Одним зі складників маркетингової системи підприємства є його web-

сайт, що посідає в ньому особливе місце. З огляду на це доцільно зосередити 

увагу на позиціях фахівців: які вживають заходів з підтримки і просування 

цього складника.  Під підтримкою треба розуміти заходи щодо своєчасного 

оновлення інформації на веб-ресурсі, покращання дизайну сайта, розроблення 

актуальних гіперпосилань. Просування передбачає рекламні заходи, 

спрямовані на популяризацію сайта серед користувачів мережі Інтернет. 

У логістичній сфері зарубіжних підприємств, які реалізують продукцію  

сільськогосподарського сектору варто виділити ті, характеризуються високими 

показниками діяльності. Іх діяльнсть поширюється й на Україну, і серед них - 

«Agro-Maas NV», АМАКО, «TERRA FOOD» [437, с. 228-229]. Тісна співпраця із 

названими компаніями сприяє стрімкм процесам підвищення ефективності 

діяльності підприємств, завданням яких є збут зазначеної продукції. 
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Розвиток і використання згаданих інформаційних систем в АПК України 

є виправданим кроком, оскільки вказані розробки іноземних компаній 

посідають чільне місце в аграрній промисловості низки розвинених країн і вже 

довели свою ефективність. Підтвердженням цього виступають показники 

ефективності діяльності аграрного сектору провідних держав світу. 

Важливо приділити увагу питанню баз і банків даних у сфері АПК 

України, адже вони є основними елементами інформаційно-правового 

забезпечення. Тлумачення поняття «база даних» знаходимо в Законі України 

«Про національну програму інформатизації», де під цим терміном розуміється  

іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у 

відповідній предметній галузі [326]. У зв’язку із втратою чинності спільної 

Інструкції Міністерства статистики України й Управління статистики науки, 

інформації та інновацій «Про порядок заповнення звіту про наявність і 

використання банку даних за формою № 4-інф» у вітчизняному законодавстві 

України наразі бракує визначення категорії «банк даних». Попри наведене, 

визначена в Інструкції поняття «банк даних»  залишається придатним  і може 

цілком вільно застосовуватися при з’ясуванні змісту останнього. Згідно з 

названим нормативним актом категорія «банк даних» означає систему 

програмних, мовних, організаційних і технічних засобів, призначених для 

централізованого накопичення інформації, а також сама інформація, що 

зберігається в цих базах, тобто база даних у комплексі з системою управління 

банками даних [126]. З аналізу наданих законодавцем дефініцій понять «банк 

даних», «база даних» справедливо зробити висновок, що категорія «банк 

даних» є ширшою, а «база даних» виступає одним з її провідних елементів. 

У контексті такої аргументації варто перейти до з’ясування ролі баз і 

банків даних для сфери АПК. У цьому аспекті привабливою видиться позиція 

М. Н. Головчинер, яка пропонує всі дані, що містяться у банках даних поділяти 

на 3 сфери - фінансову, матеріальну і трудову.  

Дані, що стосуються трудової сфери, покладаються в основу з’ясування 

загальної чисельності працівників підприємства, інформації про кожного 
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окремого суб’єкта, зайнятого на підприємстві. Підлягають з’ясуванню питання 

професії, освіти, посади, досвіду роботи, інформації про наявність у працівника 

дисциплінарних стягнень тощо [77, с. 129]. Цей вид даних спрямовано на 

з’ясування ролі й цінності кожного окремого працюючого для підприємства, 

нарахування показників його діяльності з метою підвищення її ефективності в 

разі низьких показників, на вжиття відповідних заходів впливу або, навпаки, на 

заохочення й матеріальне стимулювання працівників, які перевищують норми 

виробництва. 

Дані в галузі фінансів більшою мірою регулюють питання, пов’язані з 

транспортними потоками. Прикладами цього може бути вирішення таких 

питань: (а) скільки коштів надійшло на підприємство, (б) з яких джерел вони 

поступають, (в) на яку сферу спрямовані, (г) аналіз використаних і доступних 

фінансів[77, с. 5]. Чітка систематизація названих даних дозволяє посилити 

важелі контролю за фінансовою сферою підприємства, приділити увагу 

проблемним питанням фінансування (зокрема, визначити, яка сфера потребує 

додаткового забезпечення), здійснити розподіл надходження фінансів по 

провідних і необхідних галузях виробництва АПК. 

Матеріальні дані регулюють безпосередньо обіг сировини й сировинних 

ресурсів, установлюють інформацію про строки реалізації товарів і послуг, 

фіксують куди і звідки вони надходять, які матеріали наявні на підприємстві, а 

які необхідно придбати чи оновити [77, с. 5]. У контексті функціонування АПК 

слушно наголосити на важливості цих даних при обранні найоптимальнішої 

системи збуту сільськогосподарської продукції,  при залученні новітніх 

технологічних рішень на підприємство, регулюванні порядку постачання 

технічних ресурсів на підприємство. 

Проаналізувавши нормативну базу, визнаємо, що згідно з розділом III 

Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 

інформаційній підтримці АПК надаються основні пріоритет.  

Специфіка бази даних в аграрному секторі, повноваження щодо її 

ведення й відповідні особливості містяться в законах і підзаконних 
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нормативних актах. Першим у системі таких актів необхідно виділити Закон 

«Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового 

комплексу України», за ст. 23 якого на центральний органом виконавчої влади, 

що реалізує державну аграрну політику, покладено повноваження з 

формування єдиного інформаційного простору з власними засобами 

інформатизації, створення інформаційно-консультативних і дорадчих служб з 

базами даних про технічні засоби для АПК, запасні частини й агрегати до них, 

про їх виробників, технологічну належність, технічну, екологічну, економічну 

та іншу характеристики і про ціну. Крім того, згаданий нормативний акт 

покладає на центральний орган виконавчої влади (далі – ЦОВВ), що реалізує 

державну аграрну політику, повноваження щодо забезпечення, створення й 

розвитку єдиного інформаційного простору в системі інженерно-технічного 

забезпечення аграрного комплексу. Зазначена норма тісно пов’язана з 

наступною, яка надає уповноваженим ЦОВВ суб’єктам, реалізуючим 

контрольно-наглядову політику у сфері АПК право на безперешкодне 

отриманні інформаційних матеріалів з метою виконання покладених на них 

відповідно до закону завдань.  

Розглядуваний Закон також закріплює визначення конструкції 

«міжнародне співробітництво у сфері інженерно-технічного забезпечення 

АПК», а одним зі шляхів здійснення такого співробітництва є створення 

інформаційно-маркетингових центрів для прискорення руху товарів і послуг на 

національні ринки держав. Крім цього, система інженерного забезпечення АПК 

підлягає науковому обслуговуванню, шляхи здійснення якого також закріплені 

у цьому Законі, зокрема йдеться про визначення пріоритетів технічної політики 

та програм розвитку системи інженерно-технічного забезпечення 

агропромислового комплексу; проведення наукових досліджень, дослідно-

конструкторських розробок нових типів технічних засобів і технологій для 

агропромислового комплексу та їх випробування; координація науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт [345]. 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р., № 459 «Про 

затвердження Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України» окреслює роль і місце Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України у питаннях формування 

і реалізації державної політики у сфері аграрної промисловості. З огляду 

безпосередньо на інформаційний аспект цих завдань міністерства, необхідно 

видзначити той факт, що зазначений орган виконавчої влади наділений досить 

широкими повноваженнями у сфері інформаційно-правового забезпечення 

АПК України, зокрема: 

-  ведення інформаційного банку даних про стан ґрунтів земель 

сільськогосподарського призначення;  

- Міністерство визначає склад інформації, що подається для внесення 

до Єдиного державного реєстру тварин;  

- цей орган виконавчої влади забезпечує здійснення заходів, 

спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток сфер агропромислового 

виробництва, сприяє реалізації інвестиційних проектів в аграрному секторі; 

-  відповідно до чинного законодавства цей орган бере участь у 

формуванні й реалізації політики, що стосується інформатизації й технічного 

захисту інформації; 

-  Міністерство виконує повноваження щодо впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, створення інформаційних ресурсів; 

-  Міністерство забезпечує проведення моніторингу аграрного 

продовольчого ринку, створюється й забезпечується постійне функціонування 

системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків 

сільськогосподарської продукції; 

- Міністерство затверджує Положення про організацію взаємообміну 

інформацією про стан земельних відносин між суб’єктами інформаційної 

взаємодії (моніторинг земельних відносин), здійснює організацію й забезпечує 

проведення моніторингу земельних відносин; 
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- з метою організації своєї діяльності Міністерство реалізує 

державну політику стосовно державної таємниці, здійснює захист інформації з 

обмеженим доступом, а також її технічний захист, контроль за її збереженням в 

апараті Мінекономіки в установленому законодавством порядку [302]. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

наділено специфічними правами у сфері інформації, серед яких: (а) отримання 

безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування необхідну для виконання покладених 

на нього завдань документи й матеріали, інформацію, зокрема від органів 

статистики - статистичні дані; (б) користування відповідними інформаційними 

базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та 

іншими технічними засобами; (в) скликання нарад, утворення комісій і робочих 

груп, проведення наукових конференцій і семінарів з питань, що належать до 

компетенції Мінекономіки [302]. 

Окреме місце у системі вертикальних відносин між суб’єктами АПК 

посідає Аграрний фонд (далі – Фонд), який є державною спеціалізованою 

бюджетною установою, уповноваженою реалізовувати цінову політику в 

аграрному секторі економіки. Саме таке визначення Аграрному фонду надає 

постанова КМУ від 6 липня 2005 р. № 543 [273]. Положення зазначеної 

постанови містять повноваження Фонду щодо забезпечення поширення 

інформації про кон’юнктуру аграрного ринку, а також право у встановленому 

законом порядку на одержання інформації від органів виконавчої влади. 

Завершуючи вивчення нормативної бази, що регламентує інформаційну 

складову АПК України, ми схильні визнати, що Мінекономіки України відіграє 

в АПК провідну роль. Попри наявність значного обсягу повноважень у 

Міністерства, проблемним залишається порядок їх реалізації й занадто високий 

рівень централізації. Роблячи акцент на вдосконаленні безпосередньо 

інформаційно-правового забезпечення сфери АПК України, наголосимо на 

слушних позиціях щодо створення інформаційно-консультативного 

обслуговування сільськогосподарських підприємств, що зумовлено потребою 
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безперервного процесу поширення новітніх технологій серед агропромислових 

структур [102, с. 132-138]. Повноваження щодо інформаційно-

консультативного обслуговування повинні належати спеціальним установам з 

чітко окресленою компетенцією, які функціонують на базі Міністерства в 

територіальних підрозділах регіонів. Таким чином, видиться за можливе 

вирішити одразу декілька проблем: по-перше закріпити концепцію 

децентралізації в АПК, по-друге надати Міністерству конкретні механізми 

реалізації своїх повноважень через уповноважені підрозділи. 

Наступною проблемою, що постає при вивченні питання інформаційно-

правового забезпечення АПК є занадто абстрактне формулювання поняття 

«інформація» в нормативній базі та її безсистемний хаотичний характер. 

Одним з напрямків вирішення вказаної проблеми є поділ такої інформації на 

відповідні логічно об’єднані напрями. Ідеться, зокрема, про поділ, 

запропонований О. Кондратьєвою, А. Федоровим, Н. Березенко та О. Слинько, 

а саме: (а) інноваційні технології у сфері тваринництва, (б) модернізація 

інноваційних технологій у рослинництві, (в) соціальний розвиток села 

(кооперація, оподаткування, страхування, кредитування), (г) інновації у 

переробних галузях АПК і (д) нанотехнології в АПК. 

Наявна класифікація покликана врегулювати й систематизувати 

інформаційне забезпечення сільськогосподарської сфери промисловості й 

нівелювати правову невизначеність у питанні забезпечення суб’єктів 

агропромислової діяльності необхідною інформацією. 

Доречною видиться думка А. Гайдуцького, який наполягає на 

необхідності створення регіональних аналітичних центрів [72, с. 35]. 

Погоджуючись у цілому з позицією вченого, проаналізуємо існуючу систему 

аналітичних центрів. Як бачимо, переважна більшість таких центрів, які 

характеризуються високими показниками діяльності, знаходяться у столиці 

України. Відповідно, унеможливлюється або значно зменшується якість 

вивчення обсягів виробництва й реалізації сільськогосподарської продукції в 
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межах регіону, нерозривно з чим пов’язана і проблема щодо отримання даних 

про ті види діяльності, які потрібно розвивати в кожній окремій місцевості. 

З огляду на наведене, привабливою вбачається точка зору щодо 

реформування й розбудови регіональних (аналітичних) центрів управління 

шляхом утворення їх на базі Мінекономіки. З урахуванням конкретних шляхів 

реалізації цієї пропозиції, а  також аналізу існуючої структури Міністерства 

доречно перепрофілювати один з його департаментів у Департамент аналітики 

й забезпечення інвестиційної діяльності. В основу структури цього утворення 

має бути покладено адміністративно-територіальний устрій України й обсяги 

сільськогосподарського виробництва її конкретного регіону.  

Що стосується поліпшення інформаційно-правового забезпечення, тут 

справедливою видиться  думка І. Ю. Іванович, яка пропонує запровадити в 

системі АПК окремий підрозділ із забезпечення інформації інвесторів [121, с. 

230]. Цей погляд є зрозумілим, оскільки ця діяльність не повинна зводитися до 

внутрішнього рівня забезпечення інформацією лише суб’єктів аграрного 

комплексу. Пояснюється така позиція виключно сутністю інвестиційної 

діяльності. Приміром, наявність у потенційного інвестора інформації щодо 

родючості земель регіону, існуючі чи ймовірні проблеми відповідної 

місцевості, інформація щодо успішності чи провалу попередніх інвестицій у 

цей регіон безпосередньо буде виступати джерелом для прискореного 

прийняття рішень і налагодження партнерських відносин із суб’єктами 

аграрного комплексу регіону, а значить і подальша співпраця й нові інвестиції, 

що знаходять своє відображення в підвищенні ефективності діяльності АПК в 

цілому. 

Стрімкий розвиток науково-технічних процесів потребує удосконалення 

й оновлення інформаційних систем у сфері агропромислового сектору. 

Досягнення поставлених цілей зумовлено тим, що запровадження таких систем 

дозволяє своєчасно й оперативно провадити необхідні розрахунки й аналізи, 

отримувати аналітичну інформацію про стан і виробничий потенціал суб’єктів 

агропромислової діяльності [35, с. 15]. Підвищуючи рівень матеріально-
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технічного забезпечення й оновлюючи інформаційні сфери промисловості його 

держава робить певну інвестицію, що в подальшому виявляється у збільшенні 

виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, а витрачені 

кошти компенсуються в рази збільшеними обсягами виробництва. 

Важливе місце в питанні організації й діяльності АПК займає 

управлінський процес, зокрема, система управління аграрною сферою, 

виступаючи ключем для успішного функціонування останньої. Серед органів, 

що становлять управлінську структуру АПК варто виділити таких суб’єктів, як 

Кабінет Міністрів України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господартсва України, департаменти агропромислового розвитку, 

що існують на рівні обласних і районних державних адміністрацій. Названі 

суб’єкти прямо взаємопов’язані відносинами із сільськогосподарськими 

підприємствами. Кабінет Міністрів України реалізує свої повноваження 

безпосередньо Виданням підзаконних актів, що регламентують фінансове 

забезпечення аграрного комплексу, КМУ реалізує свої повноваження. Тут 

варто виокремити постанови Уряду «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у Державному бюджеті для підтримки галузі 

тваринництва» від 7 лютого 2018 р. за № 107, «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 

тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, 

аквакультури (рибництва)», «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у Державному бюджеті для надання фінансової підтримки 

розвитку фермерських господарств» та ін.  

Мінекономіки здійснює безпосереднє керівництво агропромисловою 

сферою, звітує про огляд видатків бюджету у сфері АПК в частині фінансової 

підтримки фермерських господарств, бере участь в обговоренні проектів 

нормативних актів, що стосуються цієї царини, вживає заходів, спрямованих на 

виявлення й усунення проявів корупції. Серед завдань департаментів при 

обласних й районних державних адміністраціях треба виділити:  

- реалізацію державної політики з питань розвитку АПК; 
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-  проведення економічного аналізу його розвитку; 

- забезпечення реалізації державних, розроблення й виконання 

регіональних програм з інноваційно-інвестиційних питань розвитку 

виробництва й сільських територій, координації їх виконання на території 

області; 

-  організацію виконання актів і наказів органів державної влади в 

межах повноважень; 

- розроблення пропозицій і заходів з підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва й покращання роботи 

сільськогосподарських підприємств; 

- забезпечення доступу до публічної інформації; 

- сприяння організації виробництва сировини та продуктів 

харчування; 

- надання допомоги підприємствам з питань додержання правил 

ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності; 

- виявлення причин і фактів непродуктивних витрат і втрат на 

підприємствах, що належать до управління Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства; 

- сприяння розвитку статистики в галузях агропромислового 

виробництва тощо. 

Визначивши провідну роль названих суб’єктів управління, наголосимо, 

що запорукою ефективності їх діяльності є наявність інформації щодо 

підпорядкованих ним суб’єктів аграрного сектору. Як слушно є зауважують С. 

М. Хомовий та О. Ю. Гаврик, недосконала система звітності 

сільськогосподарських підприємств перед суб’єктами, які контролюють 

аграрну сферу, має довільний характер [420, с. 86]. Особливо зазначена 

проблема стосується системи управлінських відносин, а тому вбачається 

доцільним визначити строки, форму, суб’єктів складання звіту й порядок 

подання його  органам управління. Цей документ має містити інформацію про 

витрати, доходи й пільги відповідного підприємства, характер його діяльності, 
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вказівку на проблеми з якими довелося зіткнутися при цьому, а також 

інформацію про інвестиційну діяльність цього підприємства. Отримання 

вказаних даних надасть суб’єктам контролю цілісну картину про 

функціонування аграрного підприємства, дозволить звернути увагу на існуючі 

на ньому прогалини. 

 Слід визнавати важливість системи обміну інформації, адже 

інформаційне забезпечення не зводиться до забезпечення останнього виключно 

підприємства аграрного сектору. Воно є набагато ширшим і одним з вагомих 

структурних елементів, що характеризує конструкцію «інформаційно-правове 

забезпечення сфери АПК». Контролюючі органи забезпечують необхідною 

інформацією підконтрольних суб’єктів - уповноважених працівників 

сільськогосподарських підприємств, які передають і поширюють цю 

інформацію всередині. У свою чергу, звіти, які подаються вищим органам, 

виступають гарантією контролю й ефективності діяльності підприємства. 

Інакше кажучи, йдеться про надання внутрішньої інформації на зовнішній 

рівень і навпаки. 

Таким чином, потрібно запроваджувати певні механізми вирішення 

наявних проблем у сфері функціонування й діяльності АПК України. Одним з 

таких напрямів повинно стати вдосконалення інформаційно-правового 

забезпечення АПК. З’ясувавши наявні проблеми, що лежать у цій площині 

доходимо справедливого висновку про необхідність реформування цієї 

системи, тобто розроблення й оновлення існуючого інформаційно-правового 

забезпечення, адже інформація виступає одним з первинних елементів у 

системі відносин на зовнішньому і внутрішньому рівнях функціонування АПК 

України.Розглянемо це питання більш детально. 

1. Доцільно запровадити налагоджену систему обміну інформацією й 

електронної звітності перед суб’єктами, які здійснюють управління АПК, яка  

вміщатиме вичерпні, всебічні й достовірні дані про діяльність підприємства 

аграрного сектору. Ця інформація має стосуватися перш за все фінансових і 
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матеріально-технічних проблем, що виникають на підприємстві, й повинна 

бути публічною. 

Діяльність АПК неможлива без відповідного матеріально-технічного 

забезпечення. Функціонування аграрного сектору економіки має 

віддзеркалювати необхідний зв’язок між підприємством, що виробляє 

сільськогосподарську продукцію й постачальником ресурсів, необхідних для 

виготовлення, збирання, зберігання й реалізації останньої. 

До суб’єктів, покликаних забезпечувати агровиробників сервісними 

послугами, належать: (а) заводи, які надають послуги із забезпечення технічних 

засобів ремонтних матеріалів, здійснюють ремонтні роботи, роботи з 

обслуговування техноагропарків, модернізацію технічних центрів і прокатних 

пунктів [219, с. 262]; (б) науково-дослідницькі організації, що надають освітні 

послуги суб’єктам аграрної промисловості, формують актуальні шляхи 

розвитку інноваційної сфери сільського господарства, розробляють і 

координують заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації працівників 

аграрної сфери, здійснюють консультативну діяльність підприємств.  

Серед особливих суб’єктів надання послуг треба виділити установи й 

організації, які функціонують з метою одержання прибутку й у своїй діяльності 

керуються Законом України «Про підприємництво». Серед таких підприємств 

виділяють механізовані загони, дилерські пункти, дистриб’юторські організації 

[219, с. 262-263]. Фундаментом діяльності зазначених суб’єктів виступає 

фінансовий складник. Усі вони надають схожий спектр послуг, але попри це, зі 

специфічних учені називають також: (а) вивчення потреб споживачів у 

машинах і послугах, (б) надання інформаційних послуг, (в) організація послуг з 

оренди і прокату. 

2. Наразі необхідним постає оновлення існуючих і залучення новітніх 

інформаційних технологій у сферу АПК. Використання бюджетних коштів для 

врегулювання цієї проблеми є виправданим кроком, оскільки подальше 

підвищення ефективності діяльності підприємства аграрного сектору повністю 
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компенсує понесені державою витрати і його діяльність згодом спрямовується 

на збільшення обсягу державних ресурсів.  

3. Існує потреба в удосконаленні структури органів Мінекономіки 

шляхом перепрофілювання одного з департаментів у Департамент аналітики та 

забезпечення інвестиційної діяльності. У цьому контексті слушною видиться 

точка зору щодо закріплення за територіальними управліннями функції 

поширення серед потенційних інвесторів інформації про діяльність 

підприємства регіону. 

4. Один з теоретичних напрямів удосконалення наявної внутрішньої 

інформаційно-правової бази АПК полягає в можливому розширенні змісту 

категорії «інформація для аграрного сектору» й поділ її на складові елементи в 

межах конкретної підсфери, серед яких як правило, виділяють: (а) інновації у 

сфері тваринництва й рослинництва, (б) модернізацію технічного 

обслуговування, (в) соціальний розвиток села, (г) переробні галузі й 

нанотехнології. 

5. У зв’язку з тим, що чинне законодавство не надає визначення 

конструкції «інформаційно-правове забезпеченню АПК» існує потреба в 

законодавчому її закріпленні. Піід цим поняттям, на нашу думку, слід розуміти 

використання інформаційно-комунікаційних технологій і комп’ютерних 

ресурсів, баз і банків даних, що в сукупності складають систему стійкого й 

налагодженого програмного забезпечення, яке функціонує з метою одержання, 

оброблення, збереження й поширення інформації для безперервного, сталого 

державного управління всіма сферами АПК України для ефективного 

аграрного виробництва та його конкурентоспроможності. 

 

5.3. Перспективи формування правових технологій у діяльності 

органів публічної влади, які опікуються агропромисловим комплексом 

 

 Переходимо до висвітлення питань, пов’язаних з інформаційно-

правовими технологіями (далі - ІПТ), покликаними супроводжувати й 
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регламентувати діяльність агросфери. Отже питання підвищення 

конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для інвестицій і 

збільшення обсягів виробництва прямо пов’язані зі сталим, налагодженим 

розвитком технологічної сфери АПК України - як цілісної системи, так і 

органів, здійснюючих публічне адміністрування агросферою в Україні. 

Завдання цього підрозділу:  

- окреслити нормативне забезпечення інформаційно-правових 

технологій;  

- сформулювати визначення інформаційно-правових технологій в 

АПК як розроблених і підтриманих юридичними нормами методів і способів 

збирання, зберігання, оброблення, пошуку, поширення обліку й перевірки 

достовірності інформації, що використовується для забезпечення інтересів 

споживачів – суб’єктів аграрної економіки; 

- приділити увагу дозвільним процедурам із застосуванням 

відповідних технологій; 

- проаналізувати європейський досвід у цій сфері;  

- надати авторське бачення дозвільного провадження й розвитку ІПТ 

в АПК України;  

- навести конкретні рекомендації щодо впровадження новел 

технологічного плану, що стосуються: (а) змін в матеріально-фінансовому 

забезпеченні АПК України за прикладом досвіду зарубіжних країн, (б) 

законодавчо врегульованого введення кластерної системи інформатизації, (в) 

запровадження в національному законодавстві нормативної бази, якою 

регламентуватиметься отримання дозволів на зайняття певними видами 

господарської діяльності в електронному режимі з використанням 

інформаційно-правових технологій, оскільки дозвільна система має 

функціонувати на засадах стимулювання й заохочення державою суб’єктів 

господарювання до зайняття відповідною діяльністю, що входить у межі 

дозвільного провадження. 
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Проблеми застосування інформаційних агротехнологій, їх стан і 

перспективи розвитку у своїх роботах розглядали Ю. В.  Сагайдак, Т. Г. 

Васильців, В. В. Борщевський, інформаційне забезпечення системи управління 

сільського господарства, особливості інноваційної діяльності в аграрних 

підприємствах, адміністративно-правове регулювання дозвільної процедури в 

господарській діяльності стали предметом уваги таких науковців як А. А. 

Баженова, Ю. О. Легеза та ін. Дослідження цих науковців безсумнівно є 

важливим внеском у формування інформаційної складової розвитку АПК 

України. Водночас проблема запровадження в діяльність органів публічної 

влади новітніх технологій, пов’язаних з інформатизацією сільського 

господарства лишається недостатньо вивченою, свідченням цього слід назвати 

брак повноцінних дисертаційних або монографічних робіт, що стосувалися цієї 

тематики. Ось чому вкрай  актуальним видиться розгляд цих та інших питань у 

контексті євроінтеграційних процесів на Україні й наближення їх до показників 

передових в аграрному секторі держав світу.  

За сучасних умов розвитку світової економіки надзвичайно важливим і 

актуальним є підвищення рівнів виробництва сільськогосподарської продукції. 

З одного боку це пов’язано з необхідністю забезпечення потреб внутрішнього 

ринку країни, з другого ж – при підвищенні виробничого потенціалу 

формується сприятливе середовище для зовнішньої торгівлі й інвестицій у 

сільське господарство України. Визначаючи аграрний сектор як одне з 

основних джерел формування економіки країни, наголосимо на тому, що 

агросфера не може бути відокремлена від держави, оскільки саме за допомогою 

законодавчого регулювання нею здійснюється управління сільським 

господарством країни. Ось чому доходимо справедливого висновку, що 

основний тягар у цьому питанні покладається на органи державної влади й 

органи місцевого самоврядування. З огляду на це доречно й актуально 

запровадити деякі зміни й елементи новітнього інформаційно-правового 

забезпечення серед опікуючих АПК суб’єктів. 
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У правовій доктрині існує чимало підходів до трактування категорії 

«інформаційна технологія». Так, Р. В. Амелін визначає її за допомогою 

сукупності таких складників, як метод, виробничий процес і технічні засоби. 

Причому зазначені елементи повинні об’єднуватися в логічний технологічний 

ланцюг для належного забезпечення накопичення, зберігання, пошуку, аналізу, 

відображення та поширення інформації [34, с. 3]. К. К. Колін, вважає, що 

поняття «інформаційна технологія» полягає в формалізованому вираженні 

наукових поглядів і практичного досвіду, що дозволяє об’єднати часто 

повторювані інформаційні процеси [144, с. 21]. Такий підхід науковця 

зводиться до формулювання інформаційних технологій у широкому значенні, 

тобто під цим поняттям розуміється наукова дисципліна. 

Тлумачний словник з інформатики  інформаційну технологію розкриває 

як сукупність процесів, елементів, методів і пристроїв, що використовуються 

для оброблення інформації [250, с. 355]. Новий словник методичних термінів і 

понять розкриває категорію «інформаційна технологія» трактує через дії й 

формальні процедури, участь у яких беруть люди, обчислювальна техніка й 

через дані про об’єкти і явища, їх оброблення й уявлення в конкретній формі 

[27, с. 90]. 

Переходячи до визначення поняття «правові технології», закцентуємо 

увагу на існуючих основних підходах до нього. Перш за все юридична 

технологія становить собою діяльність уповноваженого суб’єкта з формування 

стійкої системи законодавства на підставі прийнятих правил, існуючих 

прогнозів та обґрунтованого комплексу правотворчих дій [47. с. 8-9]. Чимало 

науковців звертає увагу на потребу розмежування понять «юридична техніка» і 

«правові технології». За критерій їх розмежування Д. Г. Манько пропонує 

брати етимологічний зміст зазначених термінів. Якщо юридична техніка 

містить у собі сукупність прийомів, способів і засобів, необхідних для 

створення нормативного акта, то правова технологія покликана обслуговувати 

цю процедуру [197. с. 18-21]. Отже, при наведенні дефініції категорії 

«юридична технологія», треба зосередити увагу насамперед на самоцілі цього 
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явища, що полягає у формуванні підґрунття для створення нормативного акта, 

який регламентує відповідну сферу суспільних відносин. 

У контексті розвитку інформаційного простору в АПК України доцільно 

сформулювати визначення інформаційно-правових технологій. Взагалі 

інформаційна технологія служить для підтримки й забезпечення інформаційних 

процесів у тійй чи іншій сфері. Наприклад, інформаційне обслуговування 

аграрного підприємства зводиться до підтримання належного рівня 

забезпечення інформацією суб’єктів агропідприємства та інших осіб,  

причетних до агросфери. Що ж стосується правової технології в аграрному 

секторі, тут варто підкреслити складну й багаторівневу структуру інформації, 

що надається з метою встановлення пріоритетних напрямків збирання, 

збереження, накопичення й передачі інформації, що мають місце за 

підтримання практичними і статистичними результатами правових норм, які 

надають інформаційним технологіям загальнообов’язковості й державної 

підтримки, закріплюють загальні правила, якими керуються суб’єкти дорадчої 

діяльності при інформатизації агропідприємства. Отже, інформаційно-правові 

технології в АПК – це розроблені й підтримані юридичними нормами методи і 

способи пошуку, збирання, зберігання, оброблення й поширення обліку й 

перевірки достовірності інформації, що використовується для забезпечення 

інтересів споживачів – суб’єктів аграрної економіки. 

При розгляді нормативного забезпечення інформаційних технологій в 

АПК України, слід звернути увагу на певні нормативні акти, а саме: Закони 

України «Про систему інженерно технічного забезпечення агропромислового 

комплексу України», «Про основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції»; постанова Верховної 

Ради України «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи 

галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного 

простору України» (далі – Постанова). Саме в цих правових документах  

висловлено концепцію управління інформацією в агросфері, визначено 
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суб’єктів технологічного забезпечення, надано рекомендації з подальшого 

розвитку й удосконалення інформаційного простору у сфері АПК України. 

Відповідно до першого вищезазначеного Закону суб’єктами інженерно-

технічного забезпечення виступають технічні й технологічні наукові установи, 

дослідно-конструкторські організації й машино-випробувальні установи, 

агротехсервісні підприємства, інформаційно-консультативні служби й 

навчальні заклади з підготовки та підвищення кваліфікації й атестації 

працівників технічних засобів [346]. Крім цього, Закон наводить чіткий перелік 

суб’єктів державного управління системою технічного забезпечення якими є: 

Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної аграрної політики, й центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує цю політику. Саме на останній покладено повноваження 

щодо створення й розвитку єдиного інформаційного простору в системі АПК. 

Кабінет Міністрів України уповноважений розробляти стратегії державної 

політики в агрокомплексі і схвалювати програми розвитку системи інженерно-

технічного забезпечення АПК, що розробляються центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування державної аграрної політики 

[346]. 

Новоприйнятий Закон указує на загальнообов’язковість використання 

інформаційних баз даних такими суб’єктами, як оператори - особи, які 

виробляють органічну продукцію, слідкують за її обігом і здійснюють 

маркування, й органи сертифікації, уповноважені провадити сертифікацію 

продукції органічного виробництва та її обігу [336]. 

Незважаючи на наявне нормативне забезпечення інформаційного 

складника в АПК України, страждає при цьому реалізація регламентованої 

законом процедури інформаційно-технологічного забезпечення аграрних 

підприємств. Підтвердженням цього є названа раніше Постанова, в якій ідеться 

про невиконання поставленого плану щодо реалізації Закону України «Про 

основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 

роки». З огляду на нестачу й низький рівень  розвитку в Україні  
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інформаційних технологій доречно звернутися до міжнародного досвіду для 

його впровадження при внесенні законодавчих змін.  

Гарним прикладом щодо розглядуваного питання виступають Сполучені 

Штати Америки, де на розвиток інформаційно-технологічного забезпечення 

АПК в бюджет держави закладається близько 7 млрд доларів [452]. Для 

порівняння: у Законі України «Про Державний бюджет на 2020 рік» 

передбачені необхідні витрати на закупівлю матеріально-технічних ресурсів 

для потреб сільськогосподарських товаровиробників і близько 2 млрд грн - на 

забезпечення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогог 

господарства України [284]. Зауважимо, що Держбюджет на 2019 рік теж 

передбачав 1,1 млрд грн на обслуговування сільського господарства [283], що 

свідчить про мінімальне, практично невідчутне зростання державної підтримки 

АПК. Постанова ж КМУ від 7 лютого 2018 р., № 107 взагалі викликає чимало 

суперечливих питань, оскільки цим актом запроваджено ліміт держпідтримки у 

150 млн гр., яка надається виробникам сільськогосподарської продукції [304]. 

Сутність вищевикладеного зводиться до того, що надто низький рівень 

державних інвестицій є однією з найголовніших проблем кризи 

інформаційного забезпечення як органів публічної влади, що здійснюють 

адміністрування агропідприємствами так і сільського господарства взагалі. 

Державна підтримка, повторимось,  є одним з ключових елементів у питанні 

розвитку й функціонування АПК України. 

Аналізуючи досвід Франції як однієї з найрозвиненіших європейських 

країн, назвемо досить привабливою кластерну концепцію побудови в державі 

інформаційної системи АПК. Під кластерами традиційно розуміють об’єднання 

однорідних елементів в окрему незалежну одиницю. Для сфери агрокомплексу 

кластерна система означає не що інше, як об’єднані за відповідною ознакою 

агропідприємства за видом продукції, її обсягами, товарообігом, географічним 

розташуванням. Кластерна система функціонує для налагодження взаємодії 

між підприємствами в їх спільній діяльності, а значить і для збільшення обсягів 

та якості виробництва й посилення конкурентоспроможності на 
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позадержавному рівні. У 2014 р. Франція налічувала понад 70 кластерів, що 

пронизували майже всі сфери економіки країни, в тому числі й сільське 

господарство [456]. Важливим елементом залишається державна підтримка 

кластерів, адже саме держава виступає ініціатором їх створення, забезпечуючи 

відповідні передумови й нормативний базис для їх розвитку.  

Що ж стосується України, то кластерна система в державі зараз не 

розвивається належним чином, хоча її існування повністю й виправдовується, 

про що свідчить успішна міжнародна практика. Серед основних причин 

зазначеної проблеми необхідно визнати: (а) брак нормативного забезпечення 

цього процесу, (б) брак єдиної інформаційної системи в АПК, (в) високий 

рівень корупції в органах публічної влади, і як наслідок - втрата довіри до 

держави з боку приватного сектора агроекономіки, (г) низькі темпи 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, (д) незацікавленість 

органів місцевого самоврядування й органів виконавчої влади в розвитку й 

підтримці кластерів. 

Ілюстрація важливості розвитку інформаційно-правових технологій 

вимагає звернення уваги на дозвільні процедури в АПК. Закон України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» трактує дозвільні 

процедури як сукупність урегульованих правовими нормами відносин між 

дозвільними органами й суб’єктами господарювання, що виникають у зв’язку з 

видачею документів дозвільного характеру, їх переоформленням та 

анулюванням [287]. Закон містить також інформацію про порядок формування 

інформаційної політики з питань, що стосуються дозвільної системи, покладає 

на дозвільні органи повноваження щодо оприлюднення й вільного доступу до 

необхідної суб’єктам господарювання інформації для провадження ними 

господарської діяльності, а обласні державні адміністрації забезпечують 

створення й функціонування веб-сторінок, що містять інформацію, необхідну 

вказаним суб'єктам [287]. У той же час дозвільна система України вимагає змін 

як нормативного, так і організаційного характеру. 
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Необхідність реформування дозвільної системи АПК України Ю. В. 

Сагайдак пояснює таким проблемами, як нестабільність її законодавчої 

регламентації, неефективність заходів організаційно-матеріального 

забезпечення господарської сфери, юридична нерівність деяких дозвільних 

документів на провадження господарської діяльності, брак розгалуженої 

системи дозвільних центрів [382]. Логічне продовження цієї проблематики 

викладено в одній із монографій, автори якої наголошують на таких нагальних 

питаннях дозвільної системи АПК, як-то: (а) недостатній рівень регламентації  

безпеки господарської діяльності суб’єктів сільського господарства, (б) стійка 

ієрархічна корумпованість у системі «влада – бізнес», (в) низька ефективність 

управлінських функцій органів публічної влади, (г) безвідповідальність і 

безконтрольність суб’єктів, що провадять дозвільну діяльність, (д) 

необізнаність господарських підприємств щодо прав та обов’язків суб’єктів, 

уповноважених провадити дозвільну діяльність, тощо [268, с. 47-48]. 

Викладене не дозволяє нам погодитись із цими й іншими проблемами 

дозвільної системи агропідприємств. Саме цим і пояснюється гостра потреба в 

запровадженні інноваційного розвитку в систему законодавчої регламентації 

дозвільної системи в Україні. Однією з таких інновацій може стати проведення 

дозвільних процедур шляхом застосування інформаційно-правових технологій. 

Певний досвід у цій площині має Польща, де запроваджено дію 

централізованих державних порталів, одним з яких є портал ePUAP. 

Особливість використання порталу полягає в заповненні вже готової форми 

електронної декларації, в якій міститься пакет документів  з відомостями и про 

сферу діяльності, яка підпадає під норми дозвільної системи, якою прагне 

займатися суб’єкт господарювання. Посадова особа, отримавши портал на свій 

особистий кабінет, зобов’язана перевірити наявність у ньому всіх необхідних 

документів і присвоїти йому реєстраційний номер. Суб’єкт же отримує 

повідомлення про потребу додати необхідну документацію або ж (у разі 

повного пакету) про початок роботи посадовця і приблизну дату отримання 

дозволу [42, с. 149-151]. Мета цього порталу – створення електронної взаємодії 
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між органом влади і суб’єктом господарської діяльності. Залучення порталу до 

АПК України виправдовується високої результативністю такої системи, про що 

свідчить практика найбільш розвинених європейських країн. 

У традиційному виді процес отримання дозвільного провадження 

складається з таких стадій: (а) порушення справи про надання дозвільного 

провадження, (б) розгляд справи по суті, (в) прийняття рішення, (г) його 

оскарження із суб’єктом подання в разі незгоди, (д) виконання рішення. Ю. О. 

Легеза, окрім зазначених, виділяє також стадію аналізу суб’єктом поданих 

документів з метою отримання дозволу [187. с. 35-39].  

Наявний стан розвитку інформаційно-правового складника АПК України 

дає достатньо підстав вести мову про гостру потребу оновлення існуючих 

технологій і запровадження новітніх, покликаних удосконалити рівень 

інформатизації агропідприємств. Такі технології належить запровадити в 

органах публічної влади, що опікуються сферою АПК, з урахуванням інтересів 

суб’єктів останнього.  

Надаючи конкретні рекомендації із впровадження новел технологічного 

плану, звернімо увагу на такі з них:  

а) доцільно внести зміни до матеріально-фінансового забезпечення АПК 

України за прикладом досвіду зарубіжних країн, і тільки після цього можна 

вести мову про подальше реформування агросектору;  

б) вагому роль може відіграти для українських виробників 

сільськогосподарської продукції кластерна система інформатизації. Ця 

концепція побудови господарства може надати додаткові можливості для 

об’єднання зусиль підприємств схожих галузей і підвищить 

конкурентоспроможність їх продукції на зовнішньому ринку. Оскільки 

існуючи системи не розвиваються, першочерговим завданням законодавця і 

має стати розроблення нормативної бази для цього виду аграрних об’єднань; 

в) з огляду на  існуючі проблеми у сфері дозвільної процедури змін 

потребує наявна дозвільна система АПК України. Оптимальним кроком  

вбачається впровадження в національне законодавство нормативної бази, що 
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регламентуватиме отримання дозволів на зайняття новими видами 

господарської діяльності в електронному режимі з використанням 

інформаційно-правових технологій. Адже дозвільна система має 

функціонувати на засадах стимулювання й заохочення державою суб’єктів 

господарювання до зайняття відповідною діяльністю, яка і входить у межі 

дозвільного провадження. 

При поглибленному вивченні основоположних засад і критеріїв 

запровадження в АПК України інформаційно-правових технологій, 

визначається, насамперед сутність інформації, яка є важливою й необхідною 

для розвитку АПК, критерії її класифікації, а також характеризуються її 

властивості. При цьому приділяється увага питанням організації й 

функціонування державних структур, покликаних здійснювати інформаційне 

забезпечення аграрного комплексу, аналізуються чинна нормативна база, 

практичні розробки науковців, що регламентують і розкривають означену 

проблематику. Крім того, аналізуються проблеми й недоліки інформаційного 

обслуговування сфери АПК, як-то: (а) використання великої частки інформації 

не за призначенням, (б) прийняття управлінського рішення перед 

безпосереднім її отриманням, (в) нестача інформаційних ресурсів тощо. 

Надаємо авторські пропозиції, а саме:  

- закріплення у нормативних актах інформації залежно від сфери її 

використання й поширення;  

- посилення концепції децентралізації для суб’єкта, який надає й 

отримує інформацію предметної спрямованості; 

- реалізація змін в АПК шляхом створення регіональних аналітичних 

центрів або спеціального департаменту з територіальними структурними 

підрозділами на базі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України; 

- посилення відповідальності за порушення інформаційного 

законодавства й безпосередньо самої процедури притягнення до 

відповідальності, тобто, заходи, які застосовуються до правопорушника не 
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повинні обмежуватись і включати (у вузькому розумінні) лише незначне 

матеріальне стягнення,  адже правопорушник має відчути заходи морального 

впливу (серед яких звільнення з посади, переведення на посаду нижчого рівня, 

позбавлення спеціального звання чи рангу), які повинні застосовуватися 

керівником підприємства в обов’язковому порядку з метою превенції 

спеціальної (запобігання правопорушенням з боку особи правопорушника) й  

загальної (запобігання правопорушенням з боку інших осіб) для удосконалення 

інформаційно-правового складника діяльності АПК в цілому. 

Економічна система України заснована на моделі ринкової економіки, 

базисом для якої виступає неприпустимість будь-якого впливу на відносини 

ринку. Отже завданням держави є захист підвалин і принципів ринкових 

відносин. На підставі цього на органи публічної влади покладаються  

повноваження щодо забезпечення й підтримки економічного розвитку країни, 

формування політики - інвестиційної, цінової й податкової, єдності 

економічного простору й вільного переміщення товарів і послуг [158]. 

Агропромисловий комплекс, у свою чергу, виступає важливим елементом 

національної економіки, який формує близько 17 % ВВП країни. Попри високі 

показники виробництва, аграрний сектор економіки України наразі 

поступається в конкуренції провідним країнам Європи. З огляду на стрімкий 

розвиток євроінтеграційних процесів у державі, доцільно переглянути й  

удосконалити первинні складники функціонування аграрного комплексу, 

якими виступають його інформаційне забезпечення і правові засади діяльності. 

Принципові засади інформаційного права, правові режими, сутність 

інформації й інформаційних ресурсів і технологій, їх ознаки і властивості, 

особливості правового регулювання поширення інформації висвітлені такими 

науковцями, як Б. А. Кормич [161, с. 118-121], З. Партико [242, с. 136-137], Т. 

Слінько [387. с. 23-29]. Окремі аспекти засад інформаційно-правової діяльності 

в АПК розглядали Н.  Цифрова [424, с. 72-75], О. Харенко [418. с. 120-121] та 

інші дослідники. Незважаючи на це, явний брак комплексних монографічних 
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чи дисертаційних робіт, що стосуються порушеної тематики вкрай актуальні 

для подальших наукових розробок. 

Як одна з гарантій ефективності належного функціонування національної 

економіки, інформація у сфері АПК виконує подвійну роль. На зовнішньому 

рівні вона надається потенційним інвесторам і споживачам продуктів 

виробництва аграрного сектору. Ця інформація пов’язана передусім з обсягами 

виробництва, особливостями територій, на яких розташовані аграрні 

підприємства, станом і родючістю земель, якістю продукції тощо. Інформація 

на внутрішньому рівні передбачає її поширення, облік, накопичення й 

узагальнення в межах підприємства, що відбувається не тільки для збільшення 

обсягів виробництва, а й для підтримки належного рівня якості продукції. 

Інформаційне забезпечення підприємства в широкомузначенні включає  

такі елементи: (а) спеціальну освіту, пов’язану із сільськогосподарською 

діяльністю, (б) інформаційно-правові заходи для окремих категорій 

працівників, (в) підвищення рівня кваліфікації, (г) збори на підприємствах і 

систематичне й оперативне оприлюднення інформації в офіційних друкованих 

виданнях, на веб-сайтах у мережі Інтернет, на єдиному веб-порталі відкритих 

даних, на інформаційних стендах чи будь-яким іншим способом, під час яких 

уповноважені суб’єкти звітують про стан та обсяги виробництва. Закон 

України «Про доступ до публічної інформації» до названих вище суб’єктів 

відносить не тільки тих осіб, які користуються владними повноваження, а й 

тих, які виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень 

згідно із законом чи договором, а також суб’єктів господарювання, які 

займають домінуюче становище на ринку товарів, послуг, наділені 

спеціальними чи виключними правами або є природними монополістами, 

стосовно інформації щодо умов постачання таких товарів, послуг і цін на них 

[289]. Отже, під інформаційним забезпеченням агрокомплексу слід розуміти 

сукупність усіх видів діяльності уповноважених органів і суб’єктів, завданням 

яких є підготовка кадрів для роботи в аграрній сфері, збірання, облік, 
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накопичення й оприлюднення інформації, що регламентує діяльність 

розглядуваної царини. 

Поняття «інформаційне забезпечення» й «інформаційне обслуговування» 

іноді розглядають як тотожні. Інформаційне обслуговування треба розуміти як 

діяльність, спрямовану на задоволення інформаційних потреб суб’єктів 

агропромисловості. Серед його складових елементів варто виділити: а) дані й 

відомості як об’єкт інформаційного обслуговування агросфери; (б) осіб, 

уповноваженних на здійснення посередницьких функцій щодо надання, обліку, 

збереження й поширення інформації;(в) осіб, які виступають споживачами 

останньої; (г) інформаційні технології; (д) ресурсне забезпечення агросфери. 

Говорячи про важливість і необхідність інформації для розвитку АПК 

доцільно визначити її сутність, простежити критерії класифікації та її 

властивості. Зараз немає однозначного тлумачення терміна «інформація»; 

законодавець теж по-різному його трактує. Закон України «Про 

телекомунікації» формулює інформацію як відомості, подані у виді сигналів, 

звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб. Більш вузьке 

тлумачення цього терміна зустрічаємо в Законі України «Про інформацію», 

відповідно до якого інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть 

бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному виді 

[318].  

У юридичній науковій літературі також склалося чимало підходів до  

визначення терміна «інформація». Так, О. В. Харенко пропонує трактувати 

його залежно від сфери застосування. Отже, визначаючи інформацію як 

економічну категорію, треба розуміти що це продукт праці, предмет обміну, 

об’єкт власності. Причому не вся інформація може бути товаром, це 

стосується, зокрема інформації публічної [418, с. 123-124]. У природничих 

науках інформація трактується як сукупність знань про об’єктивну реальність 

навколишнього світу [129]. Слушною вбачається позиція Т. М. Слінько, яка 

наголошує на 2-х концепціях інформації – атрибутивній та функціональній 

[387. с. 24]. Атрибутивна передбачає об’єктивне існування інформації 
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незалежно від її впорядкування й регулювання відповідними суб’єктами, тобто 

інформація – це атрибут, властивість матерії. Функціональний підхід, навпаки, 

пов’язує існування інформації виключно у зв’язку з її відтворенням і 

передачею, тобто вона існує лише в межах управління [387. с. 25]. 

Запропоновані концепції і дефініції в комплексі визначають важливі 

властивості інформації. 

Досліджуючи цей феномен, З. Партико наголошує на таких властивостях 

інформації: (а) якість, що передбачає поділ інформації залежно від її форми, 

модальності й істинності; (б) кількість як властивість, що визначає її обсяг; (в) 

цінність, що передбачає ступінь досягнення мети за допомогою отриманої 

інформації; (г) достовірність. тобто неспотвореність копії документа його 

оригіналу; (д) складність, що полягає в сукупності знань про алгоритм 

побудови інформації з боку отримувача; (е) новизна інформації, якої бракує у 

банку даних її отримувача; (є) достатність як дотримання правил формальної 

логіки при складанні інформації; (ж) оперативність, що окреслює часові межі її 

отримання; (з) точність, що означає відповідність між реальною дійсністю й 

уявленням автора інформації; (й) зрозумілість, що полягає у розпізнавання 

останньої; (і) репрезентативність як ступінь точності відбиття стану процесів 

[242. с. 137]. 

 Для характеристики властивостей інформації Б. А. Кормич, у свою чергу, 

поділяє останні на загальні і юридичні. Загальні, притаманні будь-якій 

інформації, яка пронизує всі сфери суспільних відносин, юридичні враховують 

і виражають специфіку правового регулювання. До загальних науковець 

відносить: (а) системність інформації; (б) її внутрішню побудову; (в) 

селективність, тобто залежність інформації від процесів її вибору й відбору; (г) 

субстанціональну несамостійність, тобто інформація не може існувати без її 

носія; (д) здатність до трансформації – властивість, що відображає можливості 

інформації безконтрольно поширюватись. Юридичними ознаками вчений 

називає: (а) фізичну невідчужуваність інформації, тобто нерозривний зв’язок 

між інформацією й людиною (у вузькому сенсі право кожного на інформацію); 
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(б) відособлення інформації, що передбачає відокремлення інформації від 

виробника різними способами й передачу її іншим суб’єктам; (в) незалежність 

прав на інформацію, що становить собою законодавчу захищеність інформації, 

що визначається низкою нормативних актів, регулюючих питання 

інформаційного забезпечення країни в цілому, які встановлюють 

відповідальність за порушення інформаційного законодавства; (г) здатність до 

тиражування, тобто інформацію можна копіювати багато разів, при цьому не 

витрачаються її споживчі властивості [452]. 

Окрім зазначених, бажано зосередити увагу на таких властивостях 

інформації, як її вольовий характер. Ця властивість напряму пов’язана з 

необхідністю для суб’єкта, який прагне отримати інформацію, здійснити певні 

дії. Завданням законодавця, у свою чергу має бути створення якомога 

комфортніших умов для реалізації особою свого права на інформацію. 

Нестабільність теж є властивістю, тісно пов’язаною із залежністю зміни 

інформації в конкретних умовах, прикладом чому може бути реорганізація на 

підприємстві чи зміна нормативної бази. 

Переносячись безпосередньо у площину агрокомплексу, визнаємо, що 

важливого значення набув поділ інформації на певні рівні залежно від тих чи 

інших критеріїв. Серед останніх, приміром Н. Г. Циферова виділяє наступні: (а) 

джерело – інформація зовнішня і внутрішня); (б) форма зображення - кодована, 

буквена, цифрова, графічна; (в) можливість використання - достовірна й 

недостовірна; (г) відділи управління – інформація економічна, організаційна, 

технічна, соціальна; (д) роль управління - планова, звітна, статистична, 

контрольна; (е) характер роботи з інформацією - статистична, бухгалтерська, 

оперативна; (є) час її дії - постійна й запроваджена на певний час; (ж) рівень 

переробки  - первинна, проміжна, похідна, підсумкова [424. с. 75].  

Законодавцем також розроблена певна класифікація інформації. 

Наприклад, залежно від сфери людської життєдіяльності, інформація 

поділяється на такі види, як-то: інформація про фізичну особу, статистичну, 

про товар, правова, соціологічна, податкова, науково-технічна, довідково-
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енциклопедичного характеру, про стан довкілля та ін. [318] Залежно від 

порядку доступу до неї – на інформацію відкриту і з обмеженим доступом; 

остання, у свою чергу, поділяється на конфіденційну, таємну та службову 

[157]. 

Первинні правові засади інформаційного забезпечення будь-якої сфери 

суспільних відносин закріплено в Конституції України, якою захист 

інформаційної безпеки проголошується однією з найважливіших функцій 

держави, де кожному гарантується право вільно збирати, зберігати, 

використовувати й поширювати інформацію [157]. У зв’язку з тим, що сфера 

АПК є конкретним видом суспільних відносин, наступні нормативні джерела, 

що містять указівки на правові засади інформаційного забезпечення 

агросектору містяться в законах і підзаконних актах.  

Приміром, у Законі України «Про сільськогосподарську дорадчу 

діяльність» закріплено положення, що інформаційне забезпечення суб’єктів, які 

провадять сільськогосподарську діяльність, є основним завданням дорадчої 

діяльності, тобто сукупністю дій, спрямованих на задоволення потреб 

сільськогосподарських підприємств усіх форм власності й господарювання 

[347]. Закон також називає специфічного суб’єкта, на якого покладається 

функція з проведення збирання, узагальнення й аналізу інформації про 

діяльність суб’єктів дорадчої діяльності [347]. Принципово, що інформація з 

реєстрів дорадників і дорадчих служб є доступною й відкритою для юридичних 

і всіх фізичних осіб [347]. 

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства», 

визначаючи основні форми й види бюджетних дотацій, тобто кошти, що 

виділяються з Держбюджету для надання матеріальної підтримки 

агропідприємствам, підкреслює загальнообов’язковість дотримання порядку й 

форми дотаційного реєстру, що встановлюються на рівні підзаконних 

нормативних актів. Дані з таких реєстрів не є інформацією з обмеженим 

доступом і підлягають щоденному оприлюдненню [285]. 
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Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України» одним з 

обов’язків Мінекономіки  називає забезпечення відкритості й 

загальнодоступності реєстрів сільського господарства (Реєстр суб’єктів 

насінництва та розсадництва, Реєстр органів з оцінки відповідності, Реєстр 

сертифікатів на насіння та садивний матеріал та ін) [302]. 

З поняттям «інформація» межують так звані інформаційні бази даних. У 

наказі Державної податкової адміністрації України «Про затвердження 

Положення про банк даних про сумнівні фінансові операції» інформаційні бази 

даних трактуються як групи взаємопов’язаних задокументованих одиниць 

інформації, об’єднананих в автоматизовані інформаційні системи за певними 

ознаками [295]. Інформаційні бази покликані зберігати й у разі необхідності 

відтворювати відповідну інформацію для того, щоб донести її до користувача.  

Наразі дедалі більше у правовій доктрини наголошується на міжнародних 

інформаційних базах, що використовуються для підтримання належного рівня 

розвитку агрокомплексу. Серед найпопулярніших, як зазначає О. Є Тарабрін 

визнаються CAB Abstracts, Agricola, Agora, Agros та ін. [405, с. 60-62] 

Особливість цих систем полягає у відкритому доступі до них для наукових 

центрів будь-якої країни. За ведення й достовірність інформації відповідають, 

як правило, міжнародні організації, а її джерелом виступають 

сільськогосподарські бібліотеки та тезауруси, діяльність яких прямо 

пов’язується з аграрною сферою. Учений акцентує увагу на таких суб’єктах 

ведення й поширення інформації, як Food and Agriculture Organization, 

International Food Information System, Agricultural Bureau of the British 

Commonwealth та ін. [405, с. 61]. Рівень достовірності й цілісності інформації у 

названих базах не викликає сумнівів, проте проблема криється в комерційній 

спрямованості цих систем. Враховуючи наведене, вважаємо за доцільне 

розробити в Україні власні бази даних, забезпечити їх належний розвиток і 

підтримку, для чого необхідно здійснити певні матеріальні інвестиції. Це 

надасть можливості перш за все подолати інформаційний дефіцит в 
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агрокомплексі країни й налагодити співпрацю на міжнародному рівні, а також 

нівелює інформаційну залежність України від міжнародної спільноти і 

сприятиме розвитку власного інформаційного потенціалу в агросфері.  

Переходячи до переліку пріоритетних напрямків розвитку АПК й 

удосконалення його інформаційно-правового забезпечення, простежимо роль 

органів виконавчої влади в цьому процесі та їх вплив на агрокомплекс України. 

Провідним органом, який формує й реалізує державну аграрну політику у 

сферах сільського господарства, відає питаннями продовольчої безпеки, 

здійснює охорону прав на сорти рослин, тваринництва, насінництва й 

розсадництва [302] є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (далі - Міністерство). У сфері інформаційного 

забезпечення Міністерство має важливі повноваження щодо ведення 

інформаційного банку даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського 

призначення, бере участь у формуванні й реалізації бюджетної, цінової, 

лізингової, інноваційної, інвестиційної, страхової й гендерної політики, 

політики у сфері інформатизації й технічного її захисту, вживає заходи, 

спрямовані на впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій і на створення системи національних інформаційних ресурсів [302]. 

Слід визнати той факт, що діяльність Міністерства, рівень її ефективності 

напрямки пов’язуються з органами, що функціонують на базі Міністерства й 

діяльність яких спрямовується через міністра Мініекономіки (йдеться про 

державні служби й агентства). 

Розглядуваному Міністерству підпорядковані: (а) Державна служба 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; (б) 

Державне агентство лісових ресурсів України; (в) Державне агентство рибного 

господарства України; (г) Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. 

Основними напрямками діяльності Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в інформаційній сфері 

діяльності АПК є: а) поширення інформації про виробництво й реалізацію 
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органічної продукції (сировини), про органічну продукцію й систему гарантій 

та контролю в ЗМІ із залученням заінтересованих сторін; б) організація 

наукової, науково-технічної, інформаційної, видавничої діяльності і 

пропагування досягнень і передового досвіду, що сприяють створенню і 

впровадженню сучасних технологій у сферах, віднесених до компетенції 

Держпродспоживслужби; в) здійснення контролю за достовірністю інформації, 

зазначеної у документах про формування, встановлення й застосування 

державних регульованих цін [298]. 

Державне агентство лісових ресурсів, як один із центральних органів 

виконавчої влади, провадить державну політику у сферах лісового й 

мисливського господарства. Він наділений повноваженнями у сфері 

інформаційного забезпечення агроклмплексу й реалізує їх через голову 

Держлісагенства, який забезпечує дотримання встановленого Міністром 

Мінекономіки порядку ведення обміну інформацією між ним і 

Держлісагентством і своєчасність її подання [282]. Визнаємо той факт, що цей 

орган наділений дуже незначним обсягом повноважень, пов’язаних з 

інформаційним забезпеченням сфери агрокомплексу, через що лісове й 

мисливське господарство позбавляється додаткових інформаційних ресурсів і 

важелів контролю. 

Діяльність Державного агентства рибного господарства України 

спрямована на здійснення державної політики у сфері рибного господарства, 

рибної промисловості, охорони, використання й відтворення водних 

біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту 

рибного господарства [297]. Що стосується інформації у сфері АПК, цей орган 

наділений щодо : (а) запровадження згідно з міжнародними стандартами 

спеціальних форм статистичної звітності в галузі рибного господарства про 

водні біоресурси, (б) забезпечення обміну такою інформацією з тими чи 

іншими міжнародними організаціями відповідно до законодавства й  

міжнародних договорів України; (в) проведення контролю за діяльністю 

галузевої системи науково-технічної інформації; (г) забезпечення 
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встановленого порядку обміну інформацією між Міністерством і 

Держрибагентством і вчасності її подання [297]. 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

реалізує політику у сфері топографо-геодезичної й картографічної діяльності, 

земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, 

державного нагляду (контролю) в АПК в частині дотримання земельного 

законодавства, використання й охорони земель усіх категорій і форм власності, 

а також родючості ґрунтів. Основними завданнями служби у сфері інформації в 

агрокомплексі є: (а) здійснення нагляду за веденням державного обліку й за  

реєстрацією земель, за достовірністю інформації про їх наявність і 

використання; (б) забезпечення інформаційної взаємодії Державного 

земельного кадастру з іншими інформаційними системами; (в) забезпечення 

науково-експертного, інформаційного й методичного проведення 

землевпорядних, землеоціночних робіт; (г) вжиття організаційних заходів щодо 

проведення земельних торгів і здійснення підготовки ліцитаторів; (д) створення 

інформаційної бази даних з питань землеустрою; (е) забезпечення 

встановленого порядку обміну інформацією між Міністерством і 

Держгеокадастром і вчасності її подання [286]. 

Таким чином, з огляду на аналіз повноважень названих вище органів 

виконавчої влади у сфері інформаційного забезпечення діяльності АПК 

України, справедливо дійти висновку про існуючу невпорядкованість 

нормативної регламентації інформаційної сфери. Наприклад, за наявності 

певних повноважень в одного органу, що здійснює й реалізує політику щодо 

інформаційного забезпечення відповідної сфери виробництва агрокомплексу, 

таких повноважень немає в іншого органу, хоча реалізація останніх можлива 

виключно шляхом виконанням конкретною службою чи агентством своїх 

завдань, закріплених у нормативних актах. 

Отже, визначивши за допомогою властивостей інформації та її 

класифікації, її місцев суспільних відносинах є також і вплив на їх систему 

констатуємо, що інформація відчутно впливає й на відносини, виникаючі у 
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сфері аграрного сектору країни. Попри це, існуючі зараз механізми 

інформаційного забезпечення аграрного комплексу віддзеркалюють далеко не 

ідеальну модель, що прямо пов’язано зі значною кількістю невирішених 

проблем і з наявністю прогалин у сфері інформаційної діяльності.  

Погоджуємося з точкою зору О. О. Орлова й В. О. Борисової, які 

наголошують на існуванні нижченаведених проблем і недоліків 

інформаційного обслуговування сфери агрокомплексу: 

- використання великої частки інформації не за призначенням; 

- переоцінка чи недооцінка потенційних джерел інформації; 

- прийняття управлінського рішення перед безпосереднім її отриманням; 

- нестача інформаційних ресурсів; 

- застаріла система паперових технологій збирання, оброблення і обліку 

інформації; 

- хаотичне спрямування значного обсягу інформаційних потоків [229. с. 

40-42].  

На наше переконання, окрім зазначеного необхідно зосередити увагу на 

таких проблемах, як-то: 

- українським законодавством не закріплено різновиди інформації, яка 

регламентує діяльність агрокомплексу; 

- наявність високого рівня централізації в досліджуваних питаннях; 

- безсистемність і хаотичність у розташуванні аналітичних центрів, на які 

покладається основний тягар з інформаційного забезпечення підприємств; 

- підприємства не мають необхідних структур, що передбачають 

консультації й забезпечення інформаційної обізнаності щодо їх інвестиційної 

діяльності; 

- брак систематизованого законодавства з питань реалізації державної 

політики в інформаційній сфері діяльності АПК України; 

- непропорційний розподіл повноважень між органами влади, 

покликаними здійснювати інформаційне забезпечення сфери агрокомплексу. 
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Інформаційно-правові засади виступають невід’ємним елементом, що 

покладається в основу функціонування АПК. Незважаючи на це, сьогодні 

нормативне забезпечення, що стосується основних засад інформаційної 

діяльності, залишається недостатньо врегульованим. Насамперед це 

виявляється в існуючих невирішених проблемах, зумовлених багатьма 

недоліками, серед яких провідне місце посідає нормативний складник 

діяльності агрокомплексу України й безконтрольне становище державних 

структур, що провадять інформаційну політику у сфері АПК. З огляду на це 

пропонуємо запровадити певні зміни і нововведення, а саме:  

1) закріплення в нормативних актах інформації залежно від сфери її 

використання й поширення, а також суб’єкта, який надає й отримує 

інформацію предметної спрямованості; 

2) досягнення концепції належної децентралізації, що реалізується 

шляхом створення регіональних аналітичних центрів або спеціального 

департаменту з територіальними структурними підрозділами на базі 

Мінекономіки;  

3) посилення відповідальності за порушення інформаційного 

законодавства й безпосередньо самої процедури притягнення до неї. Іншими 

словами, заходи, які застосовуються до правопорушника, не повинні 

обмежуватись і включати (у вузькому розумінні) лише незначне матеріальне 

стягнення, адже правопорушник має відчути їх моральний вплив. Серед таких 

заходів: (а) звільнення з посади, (б) переведення на посаду нижчого рівня, (в) 

позбавлення спеціального звання чи рангу. Усі вони повинні застосовуватися 

керівником підприємства в обов’язковому порядку з метою спеціальної 

(запобігання правопорушенням з боку особи правопорушника) й загальної 

превенції (запобігання правопорушенням з боку інших осіб);  

4) створення системи міжнародного співробітництва з провідними 

аграрними країнами;  

5) планування загальнообов’язкового проведення інформаційних заходів 

на підприємстві (засідань круглих столів, конференції, форуми тощо); 
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6) налагодження координації підприємств у межах регіону, обмін 

інформацією й ресурсами;  

7) вжиття заходів щодо належного матеріально-технічного й 

аналітичного забезпечення підприємств; 

8) створення національних інформаційних баз даних. 

 

5.4. Напрями удосконалення законодавчої бази адміністративно-

правового регулювання в агропромисловому комплексі 

 

В сучасній Україні сформована міжгалузева законодавча база для 

виконання завдань публічного управління у сфері агропромислового 

комплексу, яка забезпечує загальне регулювання й особливий порядок  

функціонування відповідних суб’єктів а також являє собою ієрархічну систему 

правових норм аграрного спрямування. Проте, на наш погляд, сучасна реформа 

агропромислового комплексу безумовно потребує розробки нових  

концептуальних основ законодавства у цій сфері. Розв’язання саме цієї 

проблеми а також перспектив його систематизації та удосконалення 

нормативної бази повинна бути спрямована діяльність науковців та практиків у 

сфері державного управління в агропромисловому комплексі. Зазначене 

повинно стати підґрунтям інноваційної державної аграрної політики. Наразі 

розбалансований масив вітчизняного законодавства не сприяє його 

консолідованому, а відповідно і ефективному застосуванню. З наукової точки 

зору, якщо розглянути чинне  законодавство з питань функціонування 

агропромислового комплексу, то в об’єктивного науковця воно навряд чи 

викличе однозначну позитивну оцінку. З одного боку, всі чинні у цій сфері 

науково-правові акти містять численні й досить серйозні протиріччя один з 

одним, а іноді  і з актами іншої галузевої належності. З іншого боку, - сам їх 

«масив» є досить випадковим, бо навряд чи хтось в змозі чітко пояснити 

соціально-економічну обґрунтованість окремих з них. Крім того, зміст деяких 

із них не містить жодного конструктивного регулювання такої важливої час-
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тини сфери агромайнової власності, як реєстраційно-майнові та земельно-

кадастрові процедури. Інакше кажучи, власне «ринок аграрних продуктів» (їх 

майновий обіг) все ще залишається недостатньо регульованим в контексті 

поєднання інтересів людини, суспільства і держави. 

Вочевидь, згідно ст. 85 Конституції України визначення засад 

внутрішньої та зовнішньої політики країни, затвердження загальнодержавних 

програм економічного та соціально-культурного розвитку належить до 

повноважень Верховної Ради України [157]. Реалізація засад державної 

політики, визначеної законодавчим органом відповідно до ст. 2 Закону України 

про Кабінет Міністрів України належить до основних його завдань [360]. 

Питання реалізації державної політики у сфері аграрного сектору економіки та 

внесення пропозицій щодо його формування є безпосереднім завданням 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 

Головною метою політики державного регулювання щодо публічного 

управління у сфері агропромислового комплексу є досягнення максимально 

можливого розвитку всіх галузей сільського господарства  шляхом всебічного 

захисту інтересів сільгоспвиробників незалежно від форми власності та 

стимулювання їх продуктивної діяльності. Одним з головних напрямків 

державної аграрної політики є відповідна законодавча регламентація положень 

спрямованих на розвиток і ефективне функціонування досліджуваного сектору 

економіки. У той же час державно-правове регулювання щодо управління у 

сфері сільського господарства та створена на його основі нормативно-правова 

система виявляє неспроможність розв’язати основні завдання, що ставляться 

перед нею законодавцем і суспільством. При цьому до основних державно-

правових недоліків публічного регулювання у сфері АПК, на нашу думку, слід 

віднести: 

— відсутність Стратегії довгострокового розвитку державно-правового 

регулювання підтримки агропромислового комплексу України; 

- невідповідність частини законів України про сільське господарство 
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положенням чинного законодавства України (насамперед  Закон України «Про 

державну підтримку сільського господарства України); 

- критичне відставання в адаптації законодавчої бази до сучасних 

економічних та політичних умов, зокрема до боротьби з рейдерством, 

задоволення соціально-технологічних потреб ІТ-галузі в агропромисловому 

комплексі тощо; 

- відставання процесу адаптації положень законодавства України у сфері 

агропромислового комплексу відповідно до вимог Угоди про асоціацію 

України з ЄС; 

- недоліки у правовій охороні об’єктів аграрної власності, аграрно-

комерційної таємниці, інноваційних технологій, визначення поняття «цифрове 

землеробство» тощо; 

- відсутність законодавчо встановленої процедури і методики визначення 

розміру матеріальної шкоди за порушення прав майнової власності 

сільгоспвиробників. 

Відповідно до реалій сьогодення, особливу увагу привертає питання про 

необхідність вдосконалення державно-правового регулювання підтримки та 

охорони відносин в агропромисловому комплексі. Його основу в Україні 

складає чинний КУпАП, оскільки саме він призначений охороняти сферу 

сільського господарства та ветеринарних відносин від протиправних посягань. 

При цьому ефективність адміністративно-юрисдикційної політики у сфері 

сільського господарства має базуватися як на досконалій системі регулювання 

правовідносин в аграрному секторі, так і доповнюватися дієвою 

правоохоронною с системою захисту аграрних відносин у, тому числі засобами 

адміністративного примусу. Остання, на жаль, має низку недоліків, що не 

сприяє ефективності державно-правового регулювання у сфері АПК. 

Звертаючись до міжнародного досвіду  у цій сфері, зазначимо, що у 

деяких країнах в межах процедур публічного адміністрування у сфері  аграрних 

відносин прийняті окремі основоположні нормативні акти. В Україні ж 

дискусія стосовно доцільності прийняття окремого основоположного 
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законодавчого акту – Аграрного кодексу України, та про включення до нього 

норм адміністративного характеру останнім часом отримала новий імпульс. 

Появу ідеї про необхідність розробки Стратегія розвитку АПК її автори 

пояснюють, як правило, тим, що саме такий основоположний нормативний акт 

дозволить впорядкувати відносини, що реально склалися у суспільстві (часом 

під впливом певних випадкових та навіть кон’юнктурних факторів) і правильно 

побудувати їх нові елементи, а також сприятиме вирішенню завдань правового 

регулювання і полегшенню застосування законодавства про сільське 

господарство. На нашу думку, з цього приводу існують великі сумніви. 

Проблема полягає в тому, що удосконалення адміністративного законодавства 

вимагає насамперед дотримання принципу наступності в адміністративному 

праві - використання попереднього правового досвіду і забезпечення наявності 

спільних рис у правових нормах, судовій практиці та доктринальних наукових 

положеннях [221, с. 67].  

При цьому визначальну роль щодо забезпечення послідовності розвитку 

в адміністративному праві відіграє наступність в адміністративному зако-

нодавстві - зв’язок між попередніми та новими законодавчими актами, які 

встановлюють караність діяння, а також зв’язок, за яким у новому 

нормативному акті зберігаються всі основні ознаки, що визначають змістовну і 

формальну характеристику законовадства з питань про адміністративну 

відповідальність за порушення сільськогосподарського законодавства. 

Зазначимо, що особливого значення набуває вирішення цього питання в 

контексті законодавства адміністративної відповідальності в сільському 

господарстві, яке розвивалося на основі єдиного кодифікованого акту про 

адміністративну відповідальність, який містив норми, що визначали 

протиправність і караність конкретного діяння. Крім того, статті Особливої 

частини КУпАП мають імперативний характер тільки разом із статтями його 

Загальної частини. Обидві частини КУпАП при цьому утворюють нерозривну 

системну нормативну єдність, і застосування жодної адміністративно-правової 

норми Особливої частини неможливе без звернення до частини Загальної [239, 
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с. 74]. Існуючий нерозривний зв’язок між нормами Загальної і Особливої 

частин КУпАП полягає в тому, що під час вирішення питань, пов’язаних зі 

звільненням від адміністративної відповідальності та покарання, 

застосовуються одночасно норми обох його частин [224, с. 83].  

 У випадку ж можливого розміщення норм про адміністративну 

відповідальність за правопорушення у сфері сільського господарства в 

спеціальному законі (в Аграрному Кодексі України), їх застосування без норм 

Загальної частини КУпАП стане неможливим. Наразі,  саме нормами Загальної 

частини визначаються і підстави адміністративної відповідальності, і чинність 

закону про адміністративну відповідальність у просторі та часі, і суб’єкт 

адміністративного правопорушення, і стадії його вчинення, і види стягнень, і 

ще багато інших питань, без урахування яких неможлива правильна 

кваліфікація відповідних протиправних діянь. 

Отже, запропоноване окремими дослідниками включення норм про 

адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері сільського 

господарства до Аграрного кодексу України, на нашу думку, є недоцільним і 

неправомірним. Більш обґрунтованим нам вбачається традиційне існування 

кодифікованого нормативно-правового акту, що містить усі норми про 

адміністративну відповідальність. А отже і розгляд перспектив удосконалення 

адміністративно-правової охорони аграрних відносин в Україні слід, на наше 

переконання, вести виключно в площині удосконалення чинного законодавства 

про адміністративну відповідальність. У той же час систематизація 

управлінських норм про аграрні відносин, що носять регулятивний, а не охо-

ронний характер, на наш погляд, є можливою. 

Наступним важливим питанням вдосконалення адміністративно-

юрисдикційної діяльності у сфері аграрного сектору вважаємо об’єднання та 

систематизацію відповідних статей у чинному КУпАП. На чисельні порушення 

вимог системності у чинному адміністративному законодавстві України та 

наявності в ньому чисельних системних протиріч фахівцями наголошувалося 

вже неодноразово. В ідеалі законодавство про адміністративну відповідальність 
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повинно бути логічно завершеною, послідовною, внутрішньо єдиною і цільною 

системою норм та інститутів, побудованих і функціонуючих на єдиних 

принципах та спільних засадах, але в реальній дійсності вітчизняному 

законодавству до цього ідеалу ще дуже далеко. Яскравим прикладом дефектів 

системності та системного підходу шкоиодавця, як на етапі розробки і 

прийняття КУпАП ( у 1984 р.), так і під час подальших внесень до нього змін та 

доповнень, є законодавство про відповідальність за правопорушення у сфері 

сільського господарства та ветеринарних правил. Як нами вже зазначалося, 

норми про відповідальність за адміністративні правопорушення у 

досліджуваній  сфері, перебувають у трьох різних главах КУпАП (главі 6 

«Адміністративні правопорушення, що посягають на власність» (ст. 47-50 

«Порушення права державної власності на надра, води, ліси, тваринний світ»), 

главі 9 «Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. 

Порушення ветеринарно-санітарних правил» (ст. 107-1 («Порушення 

законодавства про племінну справу у тваринництві»).  та главі 12 

«Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, 

сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» (ст.ст. 156-3). 

 Наразі постає питання: а чи доцільне розміщення складів 

адміністративних правопорушень, які мають спільний об’єкт посягання - 

суспільні відносини у сфері сільськогосподарській сфері - в різних главах 

КУпАП? Адже законодавець здійснив виокремлення глав в Особливій частині 

КУпАП на підставі родових об’єктів протиправного посягання, розмістивши 

адміністративно-правові норми у різних главах на підставі критерію 

однорідності (однотипності, схожості) тих суспільних відносин, яким 

адміністративним правопорушенням завдається шкода. І, не дивлячись на те, 

що однорідність правовідносин у сфері сільського господарства вже була 

доведена раніше, додамо, що всі аграрні об’єкти, не зважаючи на існуючі певні 

відмінності між ними, об’єднує низка спільних ознак. Зокрема, щодо єдиного 

обєкту регулювання, спільні принципи і правила їх створення та використання, 

набір майнових та особистих прав, які багато у чому взаємопов’язані тощо. 
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Саме тому, ми вважаємо, що, виходячи із системного підходу до законодавства 

про адміністративну відповідальність було б правильним ті статті, які 

передбачають адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері 

сільськогосподарської діяльності, розмістити в одній структурній одиниці - 

окремій главі КУпАП. 

На жаль, питання про необхідність виокремлення адміністративних 

правопорушень у сфері сільського господарства в окрему групу протиправних 

діянь наукою адміністративного права майже не розглядається. При цьому слід 

зазначити, що частина вчених (В. В. Галунько, В. М. Гаращук, С. Г. Стеценко, 

Т. О. Коломоєць, Є. Ю. Соболь, О. Ю. Дрозд, М. Ю. Вихляєв)  та інші не 

вважають обґрунтованим і виправданим вищенаведене розташування норм про 

адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері сільського 

господарства та ветеринарних правил у структурі Особливої частини КУпАП 

та, критично ставлячись до пропозицій об’єднати норми вказаних статей в 

окремій главі, стверджують, що подібні зміни не тільки не сприятимуть 

вирішенню будь-яких функціональних завдань, але й здатні породжувати низку 

проблемних питань.  

Аналіз структури елементів КУпАП дозволяє дійти висновку про те, що 

законодавець розглядає в якості родового об’єкту правопорушень у сфері 

сільського господарства та ветеринарних правил відносин у сфері охорони 

природи та використання земельних ресурсів (глава 7), відносин у галузі 

торгівлі, громадського харчування, в сфері послуг, в галузі фінансів та 

підприємницької діяльності (глава 12), відносини у галузі стандартизації (глава 

13), відносини, що посягають на порядок управління (глава 15). Проте жодна з 

вищезазначених глав Особливої частини КУпАП не здатна повністю об’єднати 

всі об’єкти адміністративних правопорушень у сфері сільського господарства. 

При цьому, не дивлячись на власну подвійну природу, сільське господарство  

являє собою єдиний об’єкт. Її складовим елементам у вигляді результатів 

сільськогосподарської діяльності притаманні загальні, характерні лише для неї 

особливості. У першу чергу це матеріальна природа та неможливість її 



425 

 

фізичного уособлення. Цією їх властивістю зумовлено те, що право 

сільськогосподарського майна являє собою цінність саме в силу його 

природності, під якою слід розуміти принцип належності цього права 

виключно одній особі (фізичній, юридичній) або декільком чітко визначеним у 

відповідності до закону особам. У зв’язку з цим адміністративне законодавство 

у сфері сільського господарства повинно бути спрямоване, насамперед, на 

забезпечення виключності права на об’єкти  сільськогосподарського майна. 

Суспільна шкідливість порушення останнього повинна передбачатися 

незалежно від набору конкретних результатів сільськогосподарської діяльності, 

зафіксованих чинним законодавством. Тому не можна не визнати правоту тих 

авторів, які зазначають, що внаслідок групування статей про адміністративні 

правопорушення у сфері сільського господарства в одному структурному 

елементі закону про адміністративну відповідальність створюється «запас 

законодавчої перспективи» на певний час у майбутньому, який, у випадку 

наповнення поняття «правовий режим аграрної власності» новими об’єктами, 

дозволить і доповнювати закон і новими складами адміністративних 

правопорушень. 

Таким чином, на наше переконання, система і структура Особливої 

частини чинного сьогодні КУпАП не дозволяють об’єднати склади 

адміністративних правопорушень у сфері сільського господарства в одній із 

вже існуючих глав КУпАП без порушення принципу системності розміщення 

адміністративно-правових норм. Але, вважаємо, що об’єднання адмініст-

ративних правопорушень у сфері сільського господарства в одній главі 

сприятиме підвищенню ефективності запобігання таким правопорушенням. У 

зв’язку з цим ми не можемо погодитись із висловленою у літературі тезою, що 

пропозиція, висловлена у юридичній літературі стосовно об’єднання статей про 

адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері  сільського 

господарства не пов’язана з вирішенням головного завдання, яке постає під час 

будь-якого удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність 

- підвищення ефективності його застосування, а виділення в окрему главу цієї 
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групи адміністративних правопорушень «не вирішить головних 

функціональних завдань». 

Безумовно, об’єднання норм не здатне нейтралізувати всі труднощі, 

оскільки існують і проблеми, які, як засвідчує практика, зазвичай виходять на 

перший план - проблеми, пов’язані з особистістю правозастосовальника. Але 

це не означає, що, оскільки існують проблеми правозастосування, то і закон не 

слід удосконалювати. Адже для досягнення дійсно ефективного результату 

удосконалення адміністративно-правової охорони сільськогосподарських 

відносин лише об’єднання відповідних статей закону в окремій главі буде 

недостатньо. Новий структурний елемент КУпАП повинен базуватися на 

сучасній концепції охорони земельних та майнових відносин в АПК і мати 

відповідну структуру, яка б відповідала вимогам сьогодення. 

Що ж до місця цієї глави у структурі Особливої частини КУпАП, то 

вважаємо, що її слід розмістити за главою 7 («Адміністративні 

правопорушення, у сфері охорони природи»). Це пов’язано з комплексною 

природою результатів сільськогосподарської діяльності, а також з 

послідовністю розміщення інституту земельної та майнової власності. 

Виходячи із вищезазначеного, на нашу думку, оптимальним способом 

закріпленням норм, що встановлюють адміністративну відповідальність за 

правопорушення у сфері сільського господарства, буде наступний: доповнення 

Особливої частини КУпАП Главою 9 («Адміністративні правопорушення у 

сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил»), яка 

міститиме наступні склади адміністративних правопорушень: 

Стаття 108-1. Порушення правового становища сільськогосподарських 

підприємств корпоративних типів та їх обєднань. 

Стаття 108-2. Порушення правового становища фермерського 

господарства. 

Стаття 108-3. Порушення правого становища сільськогосподарського 

кооперативу. 

Стаття 108-4. Порушення правового становища державних та 
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комунальних сільскогоподарських підприємств. 

Стаття 108-5. Порушення правового становища аграрних холдінгових 

компаній. 

Стаття 108-6. Порушення правового становища особистого сільського 

господарства. 

Стаття 108-7. Порушення законодавства про вирощування продукції 

рослинництва, вироблення продуктів тваринництва, аквакультури. 

Виробленню ж диспозицій та санкцій вказаних статей мають бути 

присвячені окремі наукові дослідження. 

Важливим напрямом на шляху удосконалення вітчизняної законодавчої 

бази державно-правового регулювання агропромислового комплексу має стати 

реалізація програми сталого розвитку сільських територій та його правового 

забезпечення під яким слід розуміти комплекс суспільних відносин, які 

виникають у звязку з облаштуванням сільських територій, соціальним і 

матеріальним забезпеченням достатнього життєвого рівня сільського населення 

на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства, а також вільного розвитку 

кожного селянина, що передбачає задоволення його потреб матеріального, 

морального, духовного та фізичного характеру. Діяльність держави в цьому 

напрямі здійснюється на основі визначених правових  принципів, а саме: 1) 

принципу приорітетності соціального розвитку сільських територій; принцип 

протекціонізму соціального розвитку села; принцип поєднання місцевих і 

державних інтересів щодо соціального розвитку села; принцип управління 

розвитком сільських територій; принцип взаємної соціальної відповідальності 

громадян, суспільства та держави за послідовний розвиток соціальної сфери 

села; принцип здійснення судового захисту соціальних прав селян, сільських 

громад. Зазначені принципи виводяться або із законодавства про державно-

правове регулювання підтримки соціального розвитку села, або ж із сутності, 

виникаючих соціально-аграрних відносин. 

Принципового значення для удосконалення вітчизняної законодавчої 

бази публічного адміністрування у сфері сільського господарства набуває, на 
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наш погляд, поглиблення міжнародного співробітництва України з провідними 

закордонними відомствами з питань аграрного сектору економіки інших країн, 

гармонійне інтегрування України до міжнародного та європейського аграрного 

простору шляхом адаптації вітчизняних нормативних правових актів з актами, 

насамперед, ЄС, зокрема передбачається адаптація вітчизняного аграрного 

законодавства до вимог якості продукції. Передбачається наблизити вітчизняне 

законодавство щодо якості та безпечності сільськогосподарської продукції 

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 сільськогосподарської продукції та продуктів харчування; 

Регламент Комісії (ЄС) № 1216/2007 від 18 жовтня 2007 р., що визначає 

детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 509/2006 про 

гарантований традиційний склад та спосіб виробництва, забезпечення безпеки 

продукції харчового призначення. 

 Зокрема, Регламент № 178/2002 від 28 січня 2002 р. «Про встановлення 

загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, створення 

Європейського органу з безпеки харчових продуктів і встановлення процедур у 

питаннях, пов’язаних із безпекою харчових продуктів» є обов’язковим для всіх 

країн ЄС, встановлює вимоги безпечності до харчових продуктів та кормів, які 

можуть бути розміщені на ринку ЄС, а також визначає систему швидкого 

повідомлення про наявність ризику для здоров’я людини, пов’язаного з 

харчовим продуктом чи кормом - ІІАЗРР. У разі виявлення загрози, пов’язаної 

з імпортом до ЄС, або коли вантажу відмовлено у пропуску на територію ЄС, 

Комісія відразу повідомляє всі прикордонні інспекційні пости в ЄС, а також 

країну походження такого товару. 

Регламент № 852/2004 від 29 квітня 2004 р. передбачає, що всі продукти, 

які заплановано на експорт до ЄС, мають відповідати положенням цього 

Регламенту Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів для операторів 
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ринку. Його положення мають застосовуватись на всіх стадіях виробництва, 

переробки, транспортування, розповсюдження. 

При цьому безпека продовольства забезпечується впровадженням і 

підтримкою системи НАССР (система аналізу ризиків, небезпечних чинників і 

контролю критичних точок). Відповідно до якої жодне підприємство не може 

розпочати свою діяльність, якщо відсутня розроблена система самоконтролю, 

яка базується на принципах НАССР. 

Впровадження, підтримка та сертифікація системи НАССР проводиться 

для країн ЄС відповідно до вимог Регламенту Європейського Парламенту і 

Ради Європейського Співтовариства № 852/2004 від 29 квітня 2004 р.  

Проведений аналіз свідчить, що останнім часом у науковій юридичній 

літературі, так чи інакше висловлюються думки пов’язані із започаткуванням 

нової Стратегії  державно-правового регулювання підтримки агропромислового 

комплексу України, яка сьогодні є нагальною проблемою суспільного життя. 

Оскільки відповідні процеси відбилися в загальному процесі оновлення 

законодавчого забезпечення діяльності аграрно-правових інститутів щодо 

створення ефективного регулювання досліджуваних відносин. 

У подальшому розв’язання протиріч, які визначають стабільний та 

тривалий розвиток аграрного сектору України на сучасному етапі 

реформування її державно-регулятивних засад, зумовлює необхідність 

наукового аналізу проблем забезпечення публічного адміністрування в АПК  на 

концептуальному рівні з використанням таких прикладних аспектів як 

адміністративно-дозвільні та інформаційно-правові технології. 

Вирішення проблеми створення інноваційних основ Стратегії підтримки 

АПК являє собою певну складність та передбачає попереднє наукове 

опрацювання як теоретико-методологічних питань, так і визначення основних 

напрямків вирішення виключно практичних завдань, а отже забезпечення 

раціонального співвідношення концептуальних підходів до визначення всіх 

змістовних і структурно-функціональних елементів аграрного сектору. 

Комплексне та міжгалузеве різномаїття чинників у стратегічному 
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розумінні проблем адміністрування підтримки агропромислового сектору 

поєднується тими системними змінами, які відбуваються у соціумі, що 

обумовлює більш ширше стратегічне бачення його змісту, дозволяє не   

обмежуватися будь-якими важливими її складниками щодо раціонального 

співвідношення теоретичних та прикладних підходів до визначення (основних 

структурно-стратегічних елементів державно-правового регулювання 

підтримки АПК) низки підсумкових узагальнень. 

 Подальша наукова розробка проблеми державно-правового регулювання 

підтримки АПК передбачає концептуальний підхід, який постає як 

методологічна база теоретико-прикладних досліджень проблем аграрно-

соціальної практики через комплексне використання здобутків філософії права, 

теорії управління, економіки та інших суспільних наук. 

Значення та необхідність застосування державно-правового  методу 

регулювання підтримки у сфері АПК на концептуальному рівні досліджувалися 

багатьма представниками правової науки, зокрема: І.П. Голосниченком, А.П. 

Гетьманом, В.К. Колпаковим, Т.О. Коломоєць, А.М. Стативкою та ін. 

За роки незалежності України накопичено достатній досвід розробки та 

реалізації цільових аграрних програм як на регіональному, так і 

республіканському рівнях. На жаль їх реалізація та виконання не завжди 

досягали своєї мети, а інколи  залишалися взагалі без виконання. 

Підтвердженням цьому є Концепція Державної цільової програми розвитку 

аграрного сектору економіки на період до 2022 року, затвердженої 

розпорядженням КМУ від 30 грудня 2015 року  [159]. Аграрний сектор 

економіки, базовою складовою якого є сільське господарство. 

Необхідно підкреслити, що подібні доктрини за кордоном (Біларусь, 

Казахстан, США та ін.) ухвалюються вищими законодавчими органами та 

міністерствами; крім самих заходів, адміністративно-правову основу їх 

реалізації складають повноваження відповідальних за їх виконання 

компетентних органів та  посадових осіб; вирішуються питання координації 

між виконавцями відповідних програм; визначення джерел фінансування та 
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порядку розподілу матеріально-технічних ресурсів; розподіл контрольно-

наглядових повноважень та оцінки стану програм, які реалізуються.  

Необхідно зазначити, що ці програми мають силу закону, а їх реалізація 

забезпечується органами виконавчої та судової влади, які застосовують заходи 

відповідальності за їх невиконання чи неналежне виконання. 

Складність вирішуваних проблем, їх масштабність та різноплановість 

програмованих заходів, значна кількість виконавців різного рівня та інші 

фактори обумовлюють необхідність створення державно-правових механізмів, 

які забезпечують досягнення відповідних цілей та завдань. Саме тому 

ефективність подібних програм обумовлюється необхідністю їх розробки на 

законодавчому рівні. 

Так, на попередній стадії законодавчої розробки програм у сфері АПК 

належить провести експертно-аналітичні дослідження, які дозволять: 

- націлити програми (стратегії) основоположні, галузеві, міжгалузеві, 

загальнодержавні та міжнародні проблеми, розробку та запровадження 

інноваційних форм і методів державно-правового регулювання підтримки  

агропромислового комплексу; 

- визначити з урахуванням галузевої специфіки критерії відбору 

першочергових, найбільш важливих заходів Стратегії, не допускаючи марних 

витрат міжнародних централізованих та децентралізованих ресурсів на їх 

втілення; 

- забезпечити  систему державно-правового регулювання підтримки АПК 

відповідними програмами, визначити відповідальних виконавців за всіма 

напрямами Стратегії, офіційні формати та періодичність звітності перед 

керівниками Стратегії; 

- аккумулювати джерела фінансування, які забезпечують ефективний 

розподіл бюджетних та позабюджетних коштів; 

- встановити методики оцінки соціально-правової, економічної 

ефективності Стратегії, її програм та окремих елементів; 

- скласти перспективні структурно-функціональні моделі розвитку 
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аграрного сектору залежно від реалізації окремих програмних заходів Стратегії 

в цілому.  

Оцінка ефективності агропромислових програм є однією з найбільш 

складних проблем теорії та практики стратегічно-цільового управління в силу 

багатоаспектної проблематики аграрного сектору. Саме тому, об’єктами 

соціально-правової оцінки є передбачені відповідною Стратегією цілі та 

завдання, які складають певну систему: 

- якісне підвищення рівня публічного управління в АПК; 

- створення соціально-правових передумов стабільного розвитку всіх 

галузей АПК; 

- формування основ аграрно-правової культури населення; 

- забезпечення належних умов діяльності органів управління в 

агропромисловому комплексі та інших уповноважених суб’єктів. 

Безумовно досягнення цілей агропромислової стратегії є результатом 

комплексних умов не тільки, аграрних органів, а й інших органів державної 

влади, громадських обєднань, а також інвестиційних та інноваційних заходів, 

які вживаються суспільством та державою. 

Звідси виходить, що ця робота має бути підпорядкована не вузьким 

галузевим інтересам, а служити як державі, так і всьому суспільству, тому 

потрібно створити відповідну раду або координаційне агентство, асоціацію 

тощо. 

На наш погляд, досягнення публічних і приватних цілей розробки та 

реалізації положень даної Програми  може бути успішним адже тому випадку, 

коли державна аграрна політика буде орієнтуватися на дотримання таких 

принципових вимог організаційно-управлінського, адміністративно-, 

фінансово- та інформаційно-правового характеру: 

- кожне управлінське рішення у сфері АПК має бути науково 

обґрунтованим, відповідати вимогам, які діють в системі публічного 

управління, бути компетентним та комплексним; 

- нормотворча діяльність компетентних органів вимагає врахування 
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аграрних інтересів суспільства, держави двох рівнів – як на централізованому, 

так і на регіональному; 

- розробка комплексу управлінських, адміністративно-правових та 

інформаційно-правових заходів регулювання в АПК має здійснюватися 

паралельно з розробкою механізмів його реалізації з урахуванням процесів 

реформування. 

У зв’язку з цим виникають завдання щодо розвитку 

сільськогосподарського законодавства, з урахуванням критичного осмислення 

вітчизняного та міжнародного досвіду, що є визначальним обґрунтуванням 

Стратегії підтримки АПК України як сукупності понятійних категорій, щодо 

галузевого наукового обґрунтування Стратегії підтримки АПК України не 

тільки як програмного документа Президента та КМУ, але і як сукупності 

понятійних категорій, що відбивають систему стратегічних і тактичних заходів, 

які забезпечують виконання відповідних завдань в досліджуваній сфері. 

Проблеми Стратегії підтримки АПК в Українській державі органічно пов’язані 

з політичними, економічними, соціально-правовими реформами, що потребує 

системного їх осмислення в контексті Концепції національної безпеки України 

як системи поглядів щодо забезпечення продовольчої безпеки громадян – 

носіїв суверенітету та єдиного джерела державної влади і політики. 

У визначенні приорітетів державної аграрної політики є важливим і те, 

що вони вказують на систему загроз і викликів, які перешкоджають 

досягненню цілей  та завдань сталого розвитку. 

Основними напрямами розвитку та реалізації Стратегії підтримки АПК 

України є: 

- забезпечення проведення державної аграрної політики; 

- Удосконалення нормативно-правової бази розробки та реалізації 

Стратегії; 

- Організація виконання цільових регіональних місцевих програм 

реалізації Стратегії; 

- Удосконалення організаційно-управлінської системи забезпечення 
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Стратегії; 

- Забезпечення правового та соціального захисту громадян в аграрному 

секторі; 

- Удосконалення системи контролю та нагляду у сфері реалізації Стратегії, 

в тому числі і за рахунок розширення повноважень громадських формувань. 

Сучасний рівень стратегічних основ обґрунтованості забезпечення  

поступальної підтримки розвитку АПК України з точки зору соціальних та 

державно-правових позицій потребує системного підходу, який постає як 

інноваційна основа, що охоплює собою єдність теоретичних досліджень  і 

потребує аграрної практики, використання даних правової економічної теорії, 

соціології, аграрної та інших наук.  

Процес формування цих рішень передбачає: 

- опрацювання цілей, завдань та перспективних напрямів діяльності всіх 

гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової - у сфері розробки та 

реалізації Стратегії підтримки аграрного сектору економіки України; 

- формування найбільш пріоритетних державних цільових аграрних 

Програм; 

- Визначення правового механізму публічного адміністрування підтримки 

аграрно-промислових процесів; 

- створення системи інформаційного обслуговування суб’єктів реалізації 

аграрної Стратегії за напрямами діяльності відповідно до їх компетенції і у 

рамках владних відносин (підпорядкування за якими публічне адміністрування 

є домінуючим в системі заходів державно-правого регулювання аграрних 

відносин). 

Як підсумок слід зазначити, що основу  Стратегії державно-правового 

регулювання підтримки АПК України слід розуміти як один з основних 

напрямів діяльності органів державної влади, а також недержавних аграрно-

правових інститутів їх взаємодії, які реалізують завдання у сфері 

агропромислового комплексу, а саме: 

- Проведення державних цільових програм, спрямованих на розвиток 
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агропромислової інфраструктури; 

- Формування системи державно-правових та адміністративних заходів із 

забезпечення функціонування АПК; 

- Проведення єдиної системи державної політики у сфері продовольчої 

безпеки України; 

- Створення та використання цільових Програм фінансування у рамках 

економічного забезпечення реалізації Стратегії підтримки АПК України; 

- Організація міжнародного співробітництва у галузі координації заходів 

аграрного спрямування; 

- Здійснення громадського контролю з використанням засобів масової  

інформації та мереж ІТ-технологій тощо. 

Таким чином, під організаційно-управлінськими та адміністративними 

елементами Стратегії підтримки АПК України слід розуміти сукупність 

взаємообумовлених заходів публічного адміністрування, які реалізуються 

органами державної влади за участі громадянського суспільства та його 

організацій з метою: 

- Проведення ефективної державної аграрної політики на всій території 

країни; 

- Здійснення відповідних аграрно-промислових програм всіх рівнів 

(загальнодержавного, регіонального, місцевого) організація їх функціонування; 

- Формування інформаційних технологій в аграопромисловому секторі 

економіки; 

- Організація підготовки кадрів аграрнопромислової кваліфікації; 

- Оптимізація міжнародного співробітництва з питань аграрної політики. 

Саме тому в Стратегії державно-правого регулювання підтримки АПК 

України повинен зайняти чільне місце такий прогресивний напрямок її 

розробки та реалізації, як забезпечення збалансованості всіх форм, методів  та 

засобів унормування аграрнопромислових відносин на засадах публічно-

приватного партнерства.  

Таким чином, на наше переконання, до основних заходів удосконалення 
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нормативної бази державно-правового регулювання підтримки 

агропромислового комплексу слід віднести побудову стратегії довгострокового 

розвитку досліджуваної сфери в  Україні та усунення колізій між понятійним 

апаратом та змістом норм адміністративно-правового законодавства та іншими 

галузями права (цивільним, господарським, фінансовим та адміністративним) у 

питаннях правового регулювання сільського господарства. Нагальними 

потребами є також адаптація законодавства України у сфері агропромислового 

комплексу до міжнародно-правових стандартів, у першу чергу, до нормативно-

правової бази ЄС та вдосконалення адміністративно-правової охорони об’єктів 

сільськогосподарської діяльності (виділення адміністративних правопорушень 

у сфері сільського господарства в окрему главу Особливої частини КУпАП). 

Необхідним є і законодавче закріплення методики визначення розміру 

матеріальної шкоди за порушення відповідного законодавства тощо. 

Вимагають подальшого вдосконалення й механізми стратегічного правового 

регулювання страхової і судової підтримки агропромислового комплексу з 

обовязковим врахуванням процесів формування новітніх технологій й 

інтенсифікації сталого розвитку сільських територій. 
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Висновки до розділу 5 

 

 Визначення мети, стратегічних напрямків, головних завдань та 

перспектив використання досвіду країн Європейського Союзу у сфері 

правового регулювання аграрних відносин повинно базуватися на результатах 

ретельного аналізу умов його ефективного функціонування. Першою умовою 

такого підходу має стати продовження гармонізації сільськогосподарського 

законодавства України у відповідності до норм і стандартів Євросоюзу та 

внесення  до нього змін, необхідність яких випливає з практики та досвіду його 

застосування. Потребує відповідного унормування проблеми захисту майнових 

прав і свобод сільгоспвиробників усіх форм власності. Завданням використання 

досвіду ЄС виглядає створення юридичної бази щодо забезпечення 

маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості. Актуальним 

завданням залишається запровадження у вітчизняну законодавчу базу системи 

унормування публічного управління агроземельними відносинами, яке 

передбачає приведення у відповідність вітчизняного законодавства з питань 

діяльності органів самоврядування та територіальних громад з положеннями 

галузевої директиви Європейського парламенту і Ради ЄС. 

 Сприятиме розвитку агропромислової законодавчої бази України й 

удосконалення процесу впровадження в його систему інноваційної діяльності 

та правових технологій у відповідності до вимог ЄС. Вимагають покращення 

правові механізми  інформаційно-аналітичної та маркетингової діяльності 

шляхом забезпечення процесуального порядку вирішення реєстраційних 

кадастрових, фіскальних та інших інцидентів управлінського характеру. 

Особливої уваги потребує низка проблем пов’язаних із створенням належних 

умов цифровізації процесів публічних закупівель в агропромисловому 

комплексі, а також проведення дерегуляції і стимулювання цих процесів. 

Потребує удосконалення і забезпечення ефективності правового регулювання 

маркетингової діяльності щодо безпеки харчових продуктів, 
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сільськогосподарських іновацій і торгівлі відповідно до норм міжнародного 

права. 

 Для успішної реалізації завдань адміністративно-правового регулювання 

в агропромисловому комплексі з урахуванням сучасних міжнародних 

тенденцій розвитку цієї сфери економіки, все більшого значення набуває його 

інформаційно-правове забезпечення. Воно в досліджуваній сфері уявляє собою 

процес технологічно-правової систематизації усієї інформації, що 

використовується в агропромисловому комплексі, спеціалізованих прийомів і 

методів її опрацювання, а також галузевої діяльності фахівців щодо 

ефективного використання даних, відомостей і знань в організації публічного 

управління даною сферою. Ефективне інформаційно-правове регулювання в 

агропромисловому комплексі складається з об’єктивних, своєчасних і 

достовірних даних, які оцінюються як корисна база відомостей, які являють 

собою результат підготовки і надання відповідному суб’єкту своєчасної і 

повної інформації для вирішення управлінських, господарських, торгівельних 

та інших завдань у відповідності з можливими умовами їх розв’язання. З метою 

оптимізації інформаційно-правового регулювання в агропромисловому 

комплексі слід розширити функціональні можливості діючих баз даних шляхом 

створення спеціалізованих електронних майданчиків з використанням 

міжнародних інформаційно-пошукових систем. 

З’ясування основних напрямків удосконалення законодавчої бази 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі 

залежить від певних внутрішніх і зовнішніх факторів, які здатні сприяти або 

перешкоджати його конструктивному розвитку. Перспективні напрями 

подальшого удосконалення законодавства з досліджуваних питань повинні 

зосереджуватися на вирішенні  наступних трьох проблем: створення належних 

правових умов набуття, реалізації та захисту прав і свобод, що виникають у 

зв’язку  з різними видами сільськогосподарської діяльності представників 

аграрної спільноти; правомірне функціонування суб’єктів адміністративно 

наділених відповідними повноваженнями в агропромисловому комплексі; 
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забезпечення державно-правової підтримки сільгоспвиробників на необхідному 

рівні їх діяльності. Важливим напрямом удосконалення законодавства з питань 

агропромислового комплексу сьогодні являє собою систематизація 

міжгалузевої сукупності правових норм адміністративно-режимного 

спрямування. Насамперед, потребує систематизація вітчизняного 

законодавства про стратегічну підтримку сільгоспвиробників в умовах 

надзвичайних  ситуацій та загострення конкуренції на міжнародних аграрних 

ринках. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретико-правове узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми, що знайшло вияв в обґрунтуванні ключових засад 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі 

України. За результатами дослідження сформульовані такі висновки: 

1. Пропонується під правовою конструкцією «адміністративно-правове 

регулювання у сфері агропромислового комплексу» розуміти регламентовану 

нормативно-правовими актами діяльність відповідних суб’єктів, спрямовану на  

реалізацію норм законодавчих актів, що регламентують аграрний сектор 

економіки, шляхом прийняття адміністративно-правових рішень і надання 

встановлених публічно-сервісних послуг. Об’єктом державного регулювання в 

досліджуваній царині виступають суспільні відносини з приводу: створення 

відповідних нормативно-правових норм; визначення адміністративно-правового 

статусу учасників аграрно-управлінських відносин; забезпечення підтримки 

підприємств галузей аграрно-промислового виробництва, особистих 

селянських і фермерських  господарств,  сільськогосподарської кооперації; 

вжиття заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного і продовольчого 

ринку; здійснення нагляду й контролю за використанням та охороною земель 

усіх форм власності, якістю й безпечністю сільськогосподарської продукції; 

сертифікації продукції рослинництва, тваринництва, птахівництва, харчових і 

переробних галузей, насінницьких посівів, сортування й реєстрацію сортів 

рослин; ведення й адміністрування державного земельного кадастру; 

попередження і припинення правопорушень у сільському господарстві й 

ветеринарно-санітарній справі;  притягнення до юридичної відповідальності за 

їх порушення. 

 Наголошено на тому, що особливістю цих відносин є їх неоднорідність за 

суб’єктним складом, змістом, характером, галузевою належністю. 

Управлінський вплив на зазначені об’єкти адміністративно-правового 

регулювання здійснюється з використанням адміністративно-правових 
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інструментів, які неодмінно закріплюються в певних законодавчих нормативно-

правових актах. 

2. Сфера АПК становить собою цілісний динамічний сектор вітчизняної 

економіки, що охоплює державно-регулятивні процеси, пов’язані з 

використанням, охороною й захистом  сільськогосподарського ресурсу. Поряд з 

іншими сферами (економічною, політичною, правовою, гуманітарною та ін.) і 

взаємодіючі з ними, вона збагачує кожну з них і сприяє її ефективному 

функціонуванню й подальшому розвитку. Як предмет адміністративно-

правового регулювання, сфера АПК України - це сукупність взаємопов’язаних 

управлінсько-правових інститутів, складовими елементами якої є: (а) об’єкти 

адміністративно-правового регулювання, (б) управлінська діяльність, (в) 

державна аграрна політика, як комплекс заходів (правових, економічних, 

організаційних, наукових тощо), спрямована на формування ефективних  

аграрних відносин. 

3. Важливим інструментом здійснення політики держави у сфері АПК є 

засади адміністративно-правового регулювання, які змістовно є сукупністю 

сформульованих і законодавчо закріплених завдань і принципів, якими 

керуються органи державної влади, під час здійснення ними процедур 

адміністративно-правового характеру в цій царині, а також практичну 

діяльність із досягнення запланованого результату. Зазначені засади виконують 

роль інституційно-функціональних засобів, за допомогою яких у державному 

унормуванні АПК здійснюється реальне співвідношення об’єктивно зумовлене 

суспільними потребами й національними інтересами  забезпечення сталого 

розвитку  сфери АПК і пов’язаних з ним галузей вітчизняної економіки. 

4. Інституційно-правові засади служать важливим чинником 

інтелектуалізації правових процесів в агропромисловій системі. За допомогою 

інституційного складника можуть бути вирішені проблеми, пов’язані з 

розвитком адміністративно-правової| галузі, зокрема, у сфері законодавчого 

забезпечення АПК. Нині в аграрній системі України можна вирізнити такі 

правові інститути: (а) земельної й аграрної реформ, (б) захисту прав селянина, 
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(в) права приватної власності на землі сільськогосподарського призначення, (г) 

паювання земель сільськогосподарського призначення, (д) оренди земель 

сільськогосподарського призначення, (е) сільськогосподарської майнової 

оренди, (є) сільськогосподарської кооперації, (ж) фермерського господарства, 

(з) правового забезпечення соціального розвитку села, (и) інститут приватизації 

та паювання майна в агропромисловому комплексі тощо. Становлення 

вищенаведених інститутів безпосередньо пов'язано з розвитком різних форм 

власності на землю, що поєднано з позиціями інституціоналізму як одного з 

передових концептуальних підходів до розуміння процесів, що відбуваються у 

науці адміністративного права. Поняття «інституціоналізм» у цьому аспекті 

зводиться до його початкового визначення й полягає у закріпленні норм і 

звичаїв у виді законів, у створенні організацій, установ, які визначають 

ефективність реалізації поставлених перед аграрним сектором України завдань, 

цілей і підходів. З урахуванням зазначеного, сформулюємо дефініцію 

конструкції «інституційно-правової засади у сфері АПК»: це зафіксовані й 

законодавчо закріплені норми реалізації функцій розвитку агропромислової 

сфери з позиції права, а також стійкі принципи і правила взаємовідносин 

аграріїв та органів державної влади. 

5. Під формами адміністративно-правового регулювання в АПК 

необхідно розуміти зовнішньо виражену діяльність суб’єктів останнього, яка 

здійснюється спеціальними органами в межах їх компетенції і яка спрямована 

на виконання покладених на них завдань у досліджуваній царині. Уся 

сукупність сфер адміністративно-правового регулювання в АПК поділяється на 

2 основні групи – сфери правові, на які покладено видання правових актів і 

регламентування адміністративних договорів, і організаційні, які на відміну від 

правових, не пов’язуються з реалізацією державно-владних повноважень 

суб’єктами адміністративно-правового регулювання, а сприяють безпосередньо 

їх реалізації. Специфіку діяльності суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання в АПК відображає сукупність методів, застосовуваних для її 

здійснення, – методи переконання і примусу. З огляду на принцип аграрного 
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протекціонізму зроблено висновок про доцільність домінування методу 

переконання, тобто вжиття заходів адміністративного попередження, 

адміністративного припинення й адміністративного стягнення під час 

здійснення регламентації аграрних відносин.  

6. Виконання функцій адміністративно-правового регулювання в АПК 

покладається на суб’єкти  спеціально-функціональної компетенції, до яких 

належать державні органи, що реалізують виконавчу, контрольно-наглядову, 

регулятивну й реєстраційно-дозвільну функції. Такі суб’єкти здійснюють 

керівництво з питань, що мають загальнообов’язковий характер для всіх або 

для багатьох галузей сільського господарства й виробництва. До суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання у сфері АПК спеціальної компетенції 

слід віднести ті, які поряд з виконанням своїх основних функцій беруть певну 

участь в антирейдерській діяльності в зазначеній сфері. Ця група суб’єктів 

залежно від особливостей їх адміністративно-правового  статусу поділяється на 

органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування,  правоохоронні - 

органи Національної поліції, органи прокуратури, СБУ, НАБУ та судові органи 

влади. 

7. Наступний рівень адміністративно-правового регулювання в АПК 

уособлюється в законодавчій антирейдерській діяльності компетентних 

суб’єктів щодо належного функціонування сфери аграрних відносин. Сутність 

державного антирейдерського регулювання сільського  господарства становить 

собою сукупність організаційно-правових засобів, спрямованих на прийняття 

нормативно-правових актів з метою забезпечення законності й визначення 

відповідних напрямів підтримки сільського господарства. 

Окремо зазначено, що визначальним для любого виду правового 

регулювання виступає його предмет. В антирейдерському регулюванні таким 

предметом виступають різноманітні неправомірні дії, які в сукупності 

утворюють систему відповідної деліктності. Досвід діяльності державних 

органів у сфері протидії рейдерству свідчить про необхідність формування 

єдиної держаної політики щодо протидії рейдерським деліктам. Втім, на 
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сьогодні є певна недооцінка значення державної політики протидії рейдерству в 

агропромисловому комплексі як первісного юридичного компонента стосовно 

утворення інститутів адміністративної антирейдерської діяльності. Під якою 

можна розуміти – цілеспрямовану діяльність держави щодо визначення і 

стратегічного обґрунтування потреб у введенні і коригуванні юридичної 

відповідальності в процесуальному порядку за їх порушення а також 

формування і наукове забезпеченні антирейдерського законодавства відповідно 

до вимог сучасної державної аграрної політики. Адміністративно-деліктна 

антирейдерська політика у сфері агропромислового комплексу у свою чергу 

постає частиною правової  політики. Увага до протидії правопорушенням 

рейдерського спрямування в агропромисловому комплексі повинна постійно 

перебувати в площині активного супротиву всього суспільства держави, органів 

місцевого самоврядування і територіальних громад 

8. Зосереджуючись на сутності законодавчої системи засобів 

забезпечення адміністративно-правового регулювання в агропромисловому 

комплексі, зазначимо, що вони повинні бути вжиті в бюджетній, кредитній, 

ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах державного управління у 

справі стимулювання виробництва сільгосппродукції й розвитку аграрного 

ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки країни. Важливе місце в 

системі законодавчих засобів адміністративно-правового регулювання у сфері 

дослідження належить певній процедурі, зазначено, що адміністративна 

процедура впорядковує дії органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування щодо застосування типізованих адміністративно-правових 

заходів, пов’язаних з використанням уніфікованих адміністративно-правових 

функцій, покладених на ці органи. Зокрема, визначена адміністративна 

процедура регламентує порядок застосування відповідних заходів щодо 

притягнення порушників до адміністративної відповідальності, забезпечує 

провадження про адміністративні (дисциплінарні) правопорушення, виконує 

дозвільні, реєстраційні та інші управлінські дії. Адміністративна процедура 

здійснюється за  заявою (ініціативою) фізичних і юридичних осіб. При цьому 
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не має значення, що вказані особи зобов’язані звертатися за такою послугою, 

як, наприклад, отриманням свідоцтва адже це тільки їхнє право, або як у 

випадку отримання певної ліцензії чи дозволу. 

9. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання  в АПК складають 

окрему категорію державних органів, адміністративно-правовий статус яких 

характеризується певними рисами, а саме: (а) вони чинять державно-владний 

вплив на об’єкт публічного управління, за наявності (що є головним) у них 

владних повноважень, які дозволяють їм втілювати власну волю у формі  

нормативно-управлінських актів; (б) правовим підґрунтям їх діяльності стають 

норми адміністративного, інформаційного й аграрного права; (в) у процесі 

виконавчо-розпорядчої діяльності ці суб’єкти використовують виключно форми 

й методи адміністративного права.  

За обсягом своєї компетенції суб’єкти адміністративно-правового 

регулювання  у сфері АПК поділяються на суб’єктів компетенції загальної (у 

межах підвідомчої їм території вони здійснюють адміністративно-правове 

регулювання підконтрольних їм інституцій), галузевої або функціональної. 

Суб’єктами загальної компетенції слід визнати  тих, до компетенції яких 

входять виконання в тому чи в іншому вигляді всіх функцій щодо 

адміністративно-правового регулювання у сфері АПК, причому незалежно від 

групи об’єктів аграрного сектору й кола суб’єктів їх використання. До них 

належать: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів 

України, Верховна рада й Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, 

органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи. Суб’єкти галузевої 

належності це міністерства та інші органи виконавчої влади, що мають у 

своєму підпорядкуванні установи та інші структури, а саме: (а) Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (зі створенням у його 

структурі апарату відповідних департаментів і посадовими особами 

Міністерства – державними інспекторами з питань сільського господарства), (б) 

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, яка реалізує державну політику в галузі медицини, у сферах 
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безпечності та якості харчових продуктів, карантину й захисту рослин, 

ідентифікації  реєстрації тварин, санітарного законодавства, метрологічного 

нагляду, насінництва й розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ін.   

10. Вагому роль у досліджуваній системі АПК відведено заходам 

державного нагляду й контролю. Під заходами адміністративного нагляду 

державного ( в тому числі моніторингових) слід розуміти реалізацію 

наглядовими органами своїх повноважень в агропромисловій сфері, що 

виявляється у проведенні систематичного (але не повсякденного) 

спостереження за діяльністю суб’єктів господарювання й безпосередньому 

втручанні у їх діяльність. Серед них можна виділити: (а) сертифікацію 

(перевірку продукції відповідно до державних тендерних стандартів); (б) 

збирання статистичних даних; (в) експертизу якості продукції; (г) внутрішню 

самоперевірку; (д) вжиття моніторингових заходів; (е) надання (за запитом) 

планової чи оперативної інформації; (є) квартальну звітність; (ж) ведення 

дозвільно-ліцензійної діяльності в електронному виді та ін.   

Крім функцій нагляду у сфері управління АПК, у встановленому законом 

порядку мають місце й заходи державного контролю за: (а) додержанням 

аграрного законодавства, (б) використанням та охороною земель усіх категорій і 

форм власності, (в) охороною праці в аграрному секторі економіки, (г) якістю й 

безпечністю сільськогосподарської продукції, (д) технічним станом тракторів, 

самохідних шасі, інших механізмів, (е) племінною справою у тваринництві, (є) 

діяльністю оптових ринків сільгосппродукції й землекористування державних 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Мінекономіки України, яке розробляє для державних підприємств обов’язкові 

до виконання єдині стандарти, норми і процедури землекористування, та ін. 

11. Дотепер процес застосування правових режимів регулювання 

майнових відносин в агропромисловому комплексі недостатньо висвітлений 

вітчизняними адміністративістами-правниками. Головна причина полягає в 

тому, що сфера державного управління аграрним сектором економіки 

характеризується з одного боку, хронічною нестабільністю правової системи, а 
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з другого, постійними реформаційними процесами означеної царини, що є 

актуальним особливо за сучасних умов формування ринку землі. Проте у 

цілому доробок, що є результатом проведених в Україні наукових досліджень із 

проблем реалізації правових режимів у сільському господарстві дозволяє 

здійснити їх класифікацію: на основні, додаткові та суміжні. З огляду на цільове 

призначення перелічені режими відносяться до фундаментальних 

адміністративно-правових режимів і встановлюються для реалізації 

повноважень органів державної влади, які здійснюють державно-регулятивну 

діяльність у сфері агропромислового комплексу щодо забезпечення порядку 

реєстрації сільгоспвиробників, та правового режиму їх майна шляхом 

створення спеціальних майнових фондів, а саме:  правові режими неподільного 

фонду, правовий режим майнового фонду, правовий режим активів, рухомого, 

нерухомого майна тощо. 

12. Адміністративній  відповідальності за порушення законодавства з 

питань сільського господарства й ветеринарно-санітарних вимог притаманні 

специфічні ознаки, які дозволяють відокремити її від інших видів 

відповідальності: (а) у більшості випадків вона має місце в галузевих формах 

провадження; (б) застосовується до осіб, які не перебувають у службовій 

підпорядкованості органу, який вправі використовувати щодо порушників певні 

види адміністративних стягнень; (в) адміністративним правом охороняються як, 

власне, адміністративні правовідносини, так і ті, що регулюються іншими 

галузями права в АПК. Цей вид адміністративної відповідальності становить 

собою реалізацію адміністративної санкції, що виявляється в застосуванні 

уповноваженим органом (судом) до винної особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, відповідного стягнення, передбаченого конкретними статтями 

КУпАП згідно з установленою  законом процедурою провадження. 

Порушенням сільськогосподарського законодавства й ветеринарно-санітарних 

вимог, слід вважати передбачене чинним законом суспільно шкідливе, винне 

діяння, вчинене суб’єктом  діяльності, яке посягає на правила поведінки, 

встановлені відповідними законодавчими нормами. 
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13. Визначено, що всім складам адміністративних правопорушень у сфері 

сільського господарства (ст.ст. 104, 1041, 105, 106, 1061, 1062, 107, 1071,1072,108, 

10827) притаманні такі елементи як об’єктивні ознаки (їх складає сукупність 

разового об’єкта та об’єктивної сторони складів цих адміністративних 

правопорушень) і суб’єктивні (сукупність відповідних суб’єктів та суб’єктивної 

сторони (внутрішньої сторони адміністративних правопорушень, що охоплює 

психічне ставлення особи до суспільно-шкідливого діяння і до його наслідків, 

які у своїй єдності утворюють відповідні склади адміністративних 

правопорушень. Встановлено спільний родовий об’єкт цих адміністративних 

правопорушень, яким є група суспільних відносин в сільському господарстві, 

що перебувають під охороною законодавства про адміністративну 

відповідальність.  Виокремлено об’єктивну  сторону адміністративних 

правопорушень у сфері сільського господарства – сукупність способів 

порушення правил ведення сільськогосподарської діяльності. Досліджено 

суб’єктивні ознаки адміністративних правопорушень даного виду – їх суб’єкт  

та суб’єктивна сторона, що характеризується тим, що всі вони вчиняються 

умисно або з необережності.  

14. Розкрито особливості провадження у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері сільського господарства, під яким запропоновано 

розуміти ряд послідовних дій уповноважених органів, передбачених діючим 

законодавством по виявленню адміністративних правопорушень у сфері 

сільського господарства і притягнення винних осіб до адміністративної 

відповідальності в процесі адміністративного розгляду і прийняття рішення по 

справі, повторному розгляді і забезпеченні виконання постанови (рішення) про 

накладення адміністративного стягнення. У справах про адміністративні 

правопорушення у сфері сільського господарства виокремлені наступні стадії 

провадження: 1) відкриття справи про адміністративне правопорушення (воно 

складається з трьох стадій: реєстрація, з’ясування обставин, складання 

протоколу); 2) розгляд справи та прийняття рішення (складається з чотирьох 

етапів: підготовка до розгляду справи по суті; прийняття і оформлення 
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постанови (рішення) у справі; оголошення прийнятого рішення); 3) оскарження 

постанови (рішення) по справі; 4) виконання постанови (рішення) застосування 

адміністративного стягнення. 

15. Конкретні пропозиції щодо використання досвіду країн ЄС у сфері 

адміністративно-правового регулювання агропромислового комплексу України, 

сформульовані авторкою, які повинні бути зосереджені на вирішенні 3-х 

комплексних проблем регулювання правовідносин у досліджуваній царині, - 

проблеми удосконалення нормативної, інституційної й інфраструктурної бази, 

зокрема:  

 - існує необхідність: (а) адаптації вітчизняних нормативно-правових 

актів у сфері АПК до відповідних вимог і стандартів ЄС, (б) нормативного 

регулювання проблеми реалізації правового режиму (Державного земельного 

кадастру, майна сільгоспвиробників  і Єдиного державного реєстру тварин), а 

також (в) удосконалення законодавчої бази системи публічного управління 

щодо запровадження  міжнародних норм і стандартів в діяльності 

компетентних органів, що опікуються  цією сферою управління; 

 - мають місце потреби: (а) вдосконаленні інституційної бази 

адміністративно-правового регулювання в АПК України в напрямку 

формування концепції розвитку останнього шляхом створення єдиного органу 

управління і прийняття відповідного закону, (б) комплектації системи аграрного 

управління фахівцями високого рівня, (г) налагодження взаємодії між 

спеціальними державними і приватними установами, (д) поглиблення 

належного співробітництва з міжнародними організаціями у цій сфері, (е) 

досягнення співпраці з державними органами інших країн, (є) підтримки 

діяльності громадських організацій у різних галузях агропромислового 

виробництва; 

- пріоритетними є завдання: (а) оптимізації інфраструктурної бази 

адміністративно-правового регулювання публічного управління у сфері АПК 

шляхом активізації діяльності з поширення знань аграрно-правового 

спрямування, (б) виховання поваги до прав сільгоспвиробників, (в) 
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удосконалення правових засад розвитку інноваційної діяльності й (г) 

покращання механізму забезпечення правової охорони продовольчої безпеки 

суспільства й держави. 

16. З огляду на сучасні тенденції розвитку досліджуваного сектору 

економіки все більшого значення набуває його інформаційно-правове 

забезпечення. Під правовою конструкцією «інформаційно-правове регулювання 

у сфері АПК» запропоновано розуміти поєднання всіх інформаційно-правових 

ресурсів і технологій, що застосовуються в межах   спеціальних засобів і 

методів їх опрацювання з діяльністю фахівців з метою ефективного  

використання даних, відомостей і знань в організації державного управління в 

досліджуваній царині. Продуктивне інформаційно-правове регулювання 

складається виключно з об’єктивних, своєчасних і достовірних відомостей, які 

оцінюються як корисні знання (цифрова трансформація інформаційних 

технологій), а із загального потоку даних виокремлюється лише ті відомості, 

які необхідні для належного інформаційно-правового регулювання певного 

рівня публічного управління в агропромисловому комплексі. 

17. В умовах посилення тенденції до концентрації харчового ринку ЄС 

актуалізується питання про удосконалення правових технологій регулювання 

аграрних відносин. Зокрема, можливість використання структурно-

функціональної моделі, спрямованої на удосконалення нормативно-правової 

бази маркетингових технологій щодо забезпечення добросовісної конкуренції 

підприємств харчової промисловості, якості і змісту маркування харчових 

товарів на ринку ЄС. Визначені нормативно-правові акти, в яких необхідно 

відбити представлені реалії для забезпечення ефективності досліджуваних 

технологій маркетингової діяльності, передових моделей правозастосування, 

вирішення інцидентів тощо. Отримані результати можуть бути застосовані 

Європейською комісією, Національними агентствами конкуренції для 

удосконалення правових технологій публічного адміністрування щодо 

забезпечення добросовісної конкуренції на ринку ЄС, найбільш повного 

врахування інтересів споживача, що в свою чергу підвищить ефективність 
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маркетингово-правових технологій і стратегій підприємств харчової 

промисловості, як регіонального так і світового рівня. 

18. Визначальні законодавчі акти у сфері агропромислового комплексу в 

період системних реформ сприяють формуванню стратегічних та тактичних 

цілей, направлені на забезпечення ефективної підтримки суб’єктів публічно-

аграрної адміністрації, які позиціонуються у двох аспектах: функціонально-

структурному (як цілі інституцій, що виконують функції аграрно-промислового 

управління органами виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

громадські організації) та процедурно-дієвому (як певні дії та заходи, що 

виконуються різними суб’єктами сільськогосподарського виробництва для 

досягнення відповідного публічного інтересу). Важливо обрати таку модель 

державно-правового регулювання підтримки агропромислового комплексу, яка 

б могла  забезпечити належне його функціонування. Ця модель повинна  

функціонувати на таких рівнях: Стратегія – Концепція – Цільові програми. 

Формування системи державно-правової підтримки агропромислового 

комплексу мають не тільки правовий характер, а й соціальні, економічні, 

виробничі, управлінські та інші  аспекти тому варто враховувати наступні 

чинники: по-перше, механізм його реалізації повинен забезпечити формування 

не тільки цілей, а й відповідних засобів досягнення певних результатів; по-

друге, запровадити реальні умови щодо забезпечення пріоритету розвитку 

агропромислової інфраструктури, прав і свобод сільського населення; по-третє, 

чітко визначити форми і методи державної підтримки агропромислового 

комплексу; по-четверте, стратегічні документи, повинні бути складовою 

практичної реалізації сучасної аграрної політики Української держави. У 

зв’язку із цим доцільним є прийняття Стратегії державно-правової підтримки 

агропромислового комплексу України з урахуванням означених напрямів. 
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Додаток Б 

Проект 

 

Стратегія державно-правового регулювання підтримки 

агропромислового комплексу України на період до 2026 року 

 

Загальна частина 

 

Стратегія державно-правового регулювання підтримки агропромислового 

комплексу України на період до 2026 року (далі – Стратегія) визначає 

основоположні цілі, завдання, пріоритети і напрямки стимулювання розвитку 

сільського господарства та його основних галузей, в тому числі харчової і 

переробної промисловості, направлених на стале підвищення рівня і якості 

життя сільського населення, а також комплексний соціально-економічний 

розвиток сільських територій на період до 2026 року. 

Стратегія розроблена із урахуванням положень законодавчих актів, які 

визначають основні засади державного протекціонізму в аграрному секторі 

економіки. Серед них: Закони України від 17 жовтня 1990 р. «Про 

пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 

народному господарстві»; від 17 січня 2011 р. «Про стимулювання розвитку 

сільського господарства на період 2001-2004 р.р.»; від 24 червня 2004 р. «Про 

державну підтримку сільського господарства України»; від 9 лютого 2012 р. 

«Про особливості страхування сільськогосподарської продукції із державною 

підтримкою». Такий законодавчий блок забезпечує концептуальні засади 

публічного державно-правового регулювання підтримки агропромислового 

комплексу, як сукупності заходів економіко-правового характеру у бюджетній, 

кредитній, ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах державного 

управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції 

та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки 

України. 
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Мета Стратегії 

 

Головною метою Стратегії є створення для органів виконавчої влади і 

місцевого самоврядування України ефективної системи публічного управління 

довгостроковим розвитком агропромислового комплексу (далі - АПК), 

взаємодії фінансових та адміністративних ресурсів, галузевих міністерств та 

відомств для розвитку сільських територій. 

З огляду на зазначену мету основними цілями Стратегії є: 

спрямування важелів публічного впливу на всебічний розвиток 

агропромислового комплексу, продовольчої безпеки та забезпечення державної 

політики у сфері сільського господарства; 

сприяння розвитку економічних та інституційних умов для стабільного і 

динамічного розвитку АПК країни; 

забезпечення ефективного використання державно-регулятивного і 

ринкового  потенціалу АПК України; 

забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки сількогосподарських 

товаровиробників шляхом протекціонізму на внутрішніх і зовнішніх ринках. 

 

Основні напрями реалізації Стратегії 

 

Основними напрямами реалізації Стратегії є: 

впровадження заходів публічного адміністрування щодо цінової 

підтримки, яке включає становлення державою мінімальних та максимальних 

інтервенційних цін на окремі види  товарів, що є об’єктами цінового 

регулювання (пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, борошно пшеничне, 

насіння льону та деякі інші види товарів) а також здійснення аграрних 

інтервенцій (товарних чи фінансових); 

впровадження механізму адміністрування щодо страхової підтримки, 

який полягає в накопиченні певних активів із метою відшкодування негативних 
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наслідків, що призводять до неможливості виконання завдань через природні та 

інші ризики втрати об’єкта зобов’язань; 

поліпшення правових, організаційних та економічних умов для 

здійснення кредитної підтримки виробників сільськогосподарської продукції, 

який полягає у субсидуванні частини плати (відсотків) за використання 

кредитів, наданих банками в національній та іноземній валюті: 

забезпечення заходами адміністрування бюджетної підтримки 

сільгоспвиробників шляхом використання державних заставних закупівель 

зерна у наданні бюджетної позики виробнику зерна під заставу такого об’єкта, 

при цьому розмір суми бюджетної позики не може перевищувати 80 відсотків 

вартості застави, а строк позики не може перевищувати одного маркетингового 

періоду (1 рік); 

посилення спроможностей адміністрування податкової підтримки 

сільгоспвиробників, відповідно до якої кожен зобов’язаний сплачувати податки 

і збори в порядку і розмірах, встановлених законом; 

підвищення рівня обізнаності сільгоспвиробників щодо особливостей  

організаційно-регуляторної підтримки, метою її введення є запобігання 

створенню штучного дефіциту продукції та спекулятивному збільшенню цін на 

продукти першої необхідності на території агроспоживаючих регіонів України; 

забезпечення державно-правової підтримки вітчизняних експортерів 

сільськогосподарської продукції з урахуванням міжнародних зобов’язань 

України; 

забезпечення щодо інформаційної підтримки сільгоспвиробників шляхом 

надання доступу про попит на зовнішньому ринку, наявні умови та процедури 

доступу до нього, зокрема, особливості зовнішньо-економічного регулювання, 

здійснення митних формальностей та дотримання технічних регламентів. 
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Фінансове забезпечення реалізації Стратегії 

 

Фінансування заходів Стратегії передбачається за рахунок коштів 

бюджету в межах  бюджетних призначень Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства, міжнародної технічної допомоги й інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів, 

необхідних для реалізації Стратегії, визначається щороку з урахуванням 

можливостей державного бюджету. 

 

Очікувані результати 

 

Реалізація Стратегії дасть змогу забезпечити: 

формування дієвої системи важелів впливу державно-правового 

регулювання щодо підтримки агропромислового комплексу України, до яких 

можна віднести такі способи регулювання як імперативні вказівки (рішення, 

розпорядження) контроль, заборони, обмеження, ліцензії, дозволи та 

рекомендації; 

належний рівень підтримки вітчизняних сільгоспвиробників за 

допомогою економіко-правових важелів державного регулювання (пільгове 

оподаткування, кредитування, дотації, авансування, закупівельні ціни тощо), 

стимулювання суб’єктів аграрних відносин до виробництва нових видів 

сільгосппродукції з урахуванням попиту внутрішнього та міжнародного ринків; 

гармонізацію вітчизняного законодавства з питань державної підтримки 

та правового регулювання вітчизняного агропромислового комплексу з 

європейськими нормами, стандартами та правилами. 
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ПЛАН ЗАХОДІВ 

з реалізації Стратегії  державно-правового регулювання 

підтримки агропромислового комплексу України на період 

до 2026 року 

Найменування 

завдання 

 Найменування 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 

Строк 

виконан

ня 

Індикатори 

виконання 

 Підвищення конкурентоспроможності продукції та розширення товарної 

номенклатури експорту 

1. Впровадження 

інструментів 

узагальнення 

практики 

застосування 

законодавства з 

питань з питань 

державно-

правового 

регулювання 

підтримки 

агропромислового 

комплексу України 

 1) розроблення 

Методики оцінки 

ефективності 

заходів підтримки 

агропромислового 

комплексу з 

урахування 

показників 

реалізації 

державної 

аграрної політики 

Мінекономіки -//- розроблено та 

подано Кабінетові 

Міністрів України 

проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

«Про 

затвердження 

Методики оцінки 

правових заходів 

підтримки 

розвитку 

агропромислового 

комплексу 

України» 

 

 2) забезпечення 

проведення аудиту 

діяльності та 

прогнозу розвитку 

галузей 

агропромислового 

виробництва з 

урахуванням їх 

зонального 

розміщення та 

кон’юктури 

аграрного ринку  

Мінекономіки -//- забезпечено 

щонайменше раз 

на півроку 

опублікування на 

офіційних веб-

сайтах 

Мінекономіки 

відповідної 

інформації за 

результатами 

моніторингу 

ринку 

сільськогосподарс

ької продукції  

     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80#n11
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2. Посилення 

взаємодії 

Мінекономіки з 

галузевими 

асоціаціями з 

питань пріоритетів 

державно-

правового 

регулювання 

пітримки 

відповідних 

галузей 

агропромислового 

комплексу 

 1) затвердження 

Порядку 

укладення 

меморандумів про 

співпрацю 

Мінекономіки 

 

 

 

 

 

Мінекономіки -“- підготувати наказ 

Мінекономіки  

“Про 

затвердження 

Порядку 

укладення 

меморандумів про 

співпрацю” 

 2) проведення 

регулярних 

консультацій з 

галузевими 

асоціаціями 

аграрного 

профілю 

-“- постійно забезпечено 

проведення 

консультацій 

4. Впровадження 

політики 

державно-

правового 

регулювання 

підтримки галузей 

агропромислового 

комплексу, 

особистих 

селянських і 

фермерських 

сілької кооперації 

 

 1) розроблення 

основних засад 

державно-

правового 

регулювання 

підтримки 

суб*єктів 

аграрного вектору 

економіки 

 

Мінекономіки 

Держпродспоживслу

жба 

постійно розроблено та 

подано Кабінетові 

Міністрів України 

проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

“Про державно-

правове 

регулювання 

підтримки 

селянських і 

фермерських 

господарств 

сільської 

кооперації” 

     

4. Удосконалення 

фітосанітарних 

заходів 

 1) вжиття заходів 

до запобігання 

розповсюдженню 

карантинних 

та/або шкідливих 

організмів 

(залежно від 

пріоритету та 

Мінагрополітики 

Держпродспоживслу

жба 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

місцеві 

держадміністрації 

постійно розроблено, 

впроваджено та 

профінансовано 

обласні, районні, 

місцеві програми з 

локалізації та 

ліквідації 

карантинних 
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актуальності) (за згодою) та/або шкідливих 

організмів 

(залежно від 

пріоритету та 

актуальності) 

 2) розроблення та 

запровадження 

заходів, 

спрямованих на 

стимулювання 

виробників 

сільськогосподарс

ької продукції 

використовувати 

для посіву 

високоякісне 

насіння, що 

дозволене до 

використання в 

Україні, 

відповідає 

вимогам щодо 

походження 

насіння, піддане 

передпосівній 

обробці 

відповідно до 

національних та 

міжнародних 

нормативно-

правових актів та 

стандартів якості 

Мінагрополітики IV 

квартал 

2020 р. 

внесено зміни до 

відповідних 

нормативно-

правових актів, 

якими 

врегульовано 

умови надання 

державної 

підтримки 

виробникам 

сільськогосподарс

ької продукції 

 3) розроблення 

нормативних 

документів, які 

регламентують 

порядок 

зберігання та 

доробку зерна 

Мінагрополітики 

Держпродспоживслу

жба 

-“- видано накази 

Мінагрополітики, 

які регламентують 

порядок 

зберігання та 

доробку зерна 

3. Поліпшення 

правових, 

організаційних та 

економічних умов 

для надання 

суб*єктам 

господарювання у 

 1) забезпечення 

посилення 

міжвідомчої 

координації з 

питань надання 

адміністративних 

послуг 

Мінекономіки постійно забезпечено 

проведення 

відповідних 

консультацій та 

інших подібних 

заходів 
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сільській 

місцевості 

дорадчих послуг з 

питань  правових 

технологій, 

управління, 

маркетінгу 

податків тощо 

 

 

 

 

 2) розроблення 

проекту Закону 

України про 

внесення змін до 

деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо можливості 

оптових ринків 

сільськогосподарс

ької продукції 

надавати послуги 

із: 

 

здійснення 

митного 

оформлення 

товарних партій 

продукції 

сільського 

господарства, 

харчової та 

переробної 

промисловості; 

 

формування 

експортних партій 

стандартизованої 

продукції 

сільського 

господарства, 

харчової та 

переробної 

промисловості 

Мінагрополітики IV 

квартал 

2020 р. 

розроблено та 

подано Кабінетові 

Міністрів України 

відповідний 

проект Закону 

України 

 3) проведення 

оцінки процедур з 

оформлення 

документів в 

рамках імпортних, 

експортних та 

транзитних 

операцій із 

продукцією 

Мінагрополітики 

Держпродспоживслу

жба 

IV 

квартал 

2019 р. 

підготовлено звіт 

та рекомендації за 

результатами 

проведеної оцінки 
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сільського 

господарства, 

харчової та 

переробної 

промисловості 

5. Розроблення 

механізму надання 

державної 

підтримки щодо 

розвитку 

інфрастуктури 

аграрногог та 

продовольго ринку 

 

 1) розроблення 

механізму 

державно-

правової 

підтримки 

субєктів аграрного 

і продовольчого 

ринків, як-то: 

біржового ринку, 

оптових ринків, 

кооперативів, 

кредитних спілок, 

страхових 

компаній, 

виставок, ярмарків 

тощо. 

 

 

 

 

Мінекономіки -“- розроблено та 

подано Кабінетові 

Міністрів України 

проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

щодо механізму 

державно-

правової 

підтримки 

суб’єктів 

господарювання 

на аграрному і 

продовольчому 

ринках 

 2) розроблення 

механізму 

державної 

фінансової 

підтримки 

виробників 

сільськогосподарс

ької і харчової 

продукції під час 

створення ними 

кооперативів з 

метою 

формування 

товарних партій 

для експорту 

Мінагрополітики IV 

квартал 

2020 р. 

розроблено та 

подано Кабінетові 

Міністрів України 

проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

щодо механізму 

державної 

фінансової 

підтримки 

виробників 

сільськогосподарс

ької і харчової 

продукції під час 

створення ними 

кооперативів з 

метою 

формування 

товарних партій 

для експорту 

 3) розроблення 

механізму 

-“- -“- розроблено та 

подано Кабінетові 
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державної 

фінансової 

підтримки 

суб’єктів 

господарювання 

під час 

виробництва ними 

органічної 

продукції та 

харчових 

продуктів, 

невластивих для 

українського 

ринку, але 

трендових та 

дефіцитних на 

ринку інших країн 

Міністрів України 

проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

щодо механізму 

державної 

фінансової 

підтримки 

суб’єктів 

господарювання 

під час 

виробництва ними 

органічної 

продукції та 

харчових 

продуктів 

невластивих для 

українського 

ринку 

 4) передбачення 

перегляду 

постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

щодо визначення 

рівня локалізації 

під час 

виробництва 

сільськогосподарс

ької техніки та 

обладнання з 

метою 

запровадження 

механізму 

стимулювання 

переоснащення 

виробників 

Мінагрополітики IV 

квартал 

2019 р. 

розроблено та 

подано Кабінетові 

Міністрів України 

проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

щодо визначення 

рівня локалізації 

під час 

виробництва 

сільськогосподарс

ької техніки та 

обладнання з 

метою 

запровадження 

механізму 

стимулювання 

переоснащення 

виробників 

 5) удосконалення 

регуляторного 

середовища для 

розвитку 

експортоорієнтова

них підприємств 

галузі рибного 

господарства 

Держпродспоживслу

жба 

Держрибагентство 

-“- підготовлено та 

подано до 

Мінагрополітики 

звіт про 

проведення 

комплексного 

аналізу 

нормативно-

правових актів, які 

регулюють 

зовнішньоекономі
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чну діяльність у 

галузі рибного 

господарства 

 6) розроблення 

нормативно-

правових актів, які 

регулюють 

зовнішньоекономі

чну діяльність у 

галузі рибного 

господарства 

Мінагрополітики 

Держпродспоживслу

жба 

Держрибагентство 

IV 

квартал 

2020 р. 

розроблено та 

подано Кабінетові 

Міністрів України 

проекти актів 

щодо внесення 

змін до 

нормативно-

правових актів, які 

регулюють 

зовнішньоекономі

чну діяльність у 

галузі рибного 

господарства 

6. Забезпечення 

здійснення 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

усіх категорій 

власності, якістю і 

безпекою 

сільськогосподарсь

кої продукції її 

сертифікації, 

ведення та 

адміністрування 

державного 

земельного 

кадастру 

 

 1) розроблення 

основних вимог 

регулювання обігу 

готових до 

споживання 

харчових 

продуктів, із 

забезпечення 

правової охорони 

рецептур, 

технологій, інших 

обов*язкових 

стандартів якості. 

 

Мінекономіки -//- Підготовлено та 

подано до 

Мінекономіки 

проекти 

нормативно-

правових актів, які 

регулюють 

сертифікаційну та 

кадастрову 

діяльність у галузі 

сільського 

господарства  

 

  

7. Впровадження 

ліцензування 

окремих видів 

господарської 

діяльності та 

видачу документів 

дозвільного 

характеру щодо 

цільових галузевих 

та інших програм 

агропромислового 

 1) проведення 

моніторингу 

регуляторної 

підтримки для 

нових потенційно 

привабливих 

напрямів та 

проектів аграрної 

діяльності 

 

Мінекономіки 

 

 

постійно розроблено та 

подано Кабінетові 

Міністрів України 

відповідні  

проекти 

нормативно-

правових актів 
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виробництва, 

комплексного 

розвитку сільских 

територій, 

удосконалення 

системи 

управління 

аграрпним секторм 

економіки 

 

 

 

 

 

 

 

 2) розроблення 

методології оцінки 

потенційної 

привабливості 

ринку на основі 

запропонованої 

Стратегії та 

здійснення на 

постійній основі 

оцінки 

потенційної 

привабливості 

ринків продукції 

сільського 

господарства, 

харчової та 

переробної 

промисловості 

Мінагрополітики 

наукові заклади (за 

згодою) 

IV 

квартал 

2020 р. 

видано наказ 

Мінагрополітики 

“Про 

затвердження 

методології оцінки 

потенційної 

привабливості 

ринків продукції 

сільського 

господарства, 

харчової та 

переробної 

промисловості” 

 3) проведення 

дослідження 

світового ринку 

риби та рибної 

продукції з метою 

визначення 

найбільш 

ефективних 

способів ведення 

конкурентної 

політики, 

можливості 

виходу на нові 

ринки та 

здійснення їх 

сегментації 

Держрибагентство -“- звіт про 

результати 

дослідження 

світового ринку 

риби та 

рибопродукції з 

метою визначення 

найбільш 

ефективних 

способів ведення 

конкурентної 

політики, 

можливості 

виходу на новий 

ринок та 

здійснення їх 

сегментації 

8. Ініціювання 

фінансових і 

товарних 

інтервенцій щодо 

 1) формування 

щорічного плану 

створення обєктів 

ведення  

Мінекономіки  підготовлено та 

подано 

рекомендаціцї за 

результами 
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ведення системи 

органічного 

сільського 

господарства 

 

органічного 

сільського 

господарства 

 

проведеної роботи 

 2) забезпечення 

підтримки 

вітчизняних 

експортерів у разі 

виникнення 

суперечок та 

відстоювання їх 

прав та інтересів 

на рівні 

міжнародних 

інституцій 

Мінекономрозвитку 

МЗС 

Мінагрополітики 

Держпродспоживслу

жба 

постійно забезпечено 

підтримку 

вітчизняним 

експортерам у разі 

виникнення 

суперечок та 

постійної участі 

центральних 

органів виконавчої 

влади у 

міжнародних 

інституціях з 

питань розвитку 

продовольчих 

ринків 

9. Посилення 

інституційної 

спроможності 

захисту основних 

ринків 

сігосппродукції, з-

окрема, зерна 

  

 1) розроблення 

Концепції 

інституційної 

спроможності 

захисту ринкових 

інтересів 

вітчизняних 

сільгоспвиробникі

в з урахуванням 

передового 

досвіду 

 

Мінекономіки постійно забезпечено 

проведення 

відповідних 

консультацій та 

організаційних 

заходів 

 

10. Забезпечення 

якості та безпеки 

сільгосппродукції, 

насіння і 

садівничого 

матеріалу, а також 

родючості грунтів  

 1) розроблення 

проекту 

нормативно-

правового акту 

щодо 

впровадження 

документів 

дозвільного 

характеру на 

предмет якості і 

безпеки аграрних 

ресурсів 

 

Мінекономіки 

Держпродспоживслу

жба 

-//- розроблено та 

подано Кабінетові 

Міністрів України 

проект плану 

здійснення 

безпекових 

заходів 
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  Мінагрополітики 

Держпродспоживслу

жба 

IV 

квартал 

2026 р. 

підготовлено 

пропозиції щодо 

започаткування 

переговорного 

процесу з 

Урядами 

визначених країн 

стосовно 

поліпшення 

доступу на ринки  

     

 
  

  -“-   

     

     

  

11. Удосконалення 

порядку утворення, 

ліквідації, 

реорганізації 

підприємств, 

установ та 

призначення 

(звільнення) їх 

керівників 

 1) розроблення 

нормативних 

документів, які 

регламентують 

організаційно-

кадрові питання 

 

-“- -“- розроблено та 

представлено 

Кабінетові 

Міністрів України 

проект здійснення 

процедур 

організаційно-

кадровогог 

характеру 

 

  

  

 

12. Забезпечення 

інформаційної 

підтримки 

сільськогосподарсь

ких 

 1) створення 

розділу в межах 

оновленого веб-

порталу 

Мінекономіки  для 

-“- -“- створено розділ в 

межах оновленого 

веб-порталу 

Мінекономіки 
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товаровиробників 

та переробників 

шляхом надання  

відповідним 

суб*єктам 

оперативної 

інформації 

галузевого 

значення 

 

інформаційної 

підтримки 

вітчизняних 

сільгоспвиробникі

в 

 

     

     

13. Забезпечення 

державної 

апробації, 

(випробування) та 

державної 

реєстрації, 

створених на 

основі ГМО сортів 

сільськогосподарсь

ких рослин, порід 

тварин, 

мікробіологічних 

препаратів тощо 

 

14. Гармонізація 

вітчизняного 

законодавства з 

європейським 

щодо державно-

правового 

регулювання 

підтримки 

агропромислового 

комплексу 

 1) формування 

щорічного плану 

проведення 

відповідних 

регуляторних 

заходів 

  

 

 

 

 

Мінекономіки -“- підготовлено звіт 

за результатами 

апробації, 

реєстрації, 

створенних на 

основі ГМО видів 

сільськогосподарс

ької продукції 

 1) розробленн

я проекту 

нормативно-

правового акту 

щодо 

впровадження 

норм ЄС 

(Regulation No 

178/2002, 2002) 

Мінекономіки -“- розроблено та 

подано Кабінетові 

Міністрів України 

Програму 

гармонізації 

вітчизняного 

законодавства 

відповідно до 

Угоди про 

асоціацію між 

Україною, з однієї 

сторони, та 

Європейським 

Союзом з питань 

аграрно-

міжнародного 

співробітництва 
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Додаток В 
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Додаток Г 
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Додаток Д  
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