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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 

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. 
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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, 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 

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 
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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 

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 
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нормативного забезпечення, спрямованих на підвищення рівня паритетної 

взаємодії суб’єкта та об’єкта публічно-аграрного управління; 

– обґрунтовано, що 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 

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 
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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 

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 дослідження полягає в тому, 

що викладені в дисертації положення, висновки та пропозиції можна 

використати: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшого розвитку досліджень у сфері 

державно-правового регулювання агропромислового комплексу України (акт 

впровадження в діяльність Науково-дослідного інституту інформатики та права 

Національної академії правових наук України від 08.09.2020 р.); 

– у правотворчій діяльності – для пошуку шляхів удосконалення чинного 

законодавства з питань функціонування агропромислового комплексу України 
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та ініціювання і підготовки до розгляду Верховною Радою України проектів 

профільних законодавчих актів України (проект Стратегії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

державно-правового регулювання підтримки агропромислового комплексу 

України на період до 2026 року); 

– у правозастосовній діяльності – під час реалізації суб’єктами публічної 

адміністрації повноважень аграрно-промислового спрямування (акт 

впровадження в діяльність Департаменту фінансів Харківської обласної 

державної адміністрації ради від  27.08.2020 р.); 

– у 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, 2019 р.); «Юридичні науки: проблеми та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Актуальні питання реформування 

правової системи України» (м. Дніпро, 2019 р.); «Актуальні дослідження 

правової та історичної науки» (м. Тернопіль, 2019 р.); «Особливості розвитку 

публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 2019 р.); «Верховенство 

права та правова держава» (м. Ужгород, 2019 р.); «Юридична наука в 

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

проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення» 

(м. Одеса, 2019 р.); «Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки 

у XXI столітті» (м. Львів, 2019 р.); «Чинники розвитку юридичних наук у 

XXI столітті» (м. Дніпро, 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,  4 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 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

висвітлено його зв’язок із науковими програмами, планами та темами, 

сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет, розкрито методологію 

дослідження, наведено науково-теоретичну, нормативну основу роботи, 

визначено наукову  новизну, практичне значення отриманих результатів, подано 

відомості про апробацію матеріалів роботи та публікації авторки. 
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Розділ 1 «Концептуальні підходи до визначення теоретичних засад 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі 

України» складається з трьох підрозділів та висновків, де визначено: об’єкти 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі 

України; особливості такого регулювання, які розкриваються через аналіз 

діяльності компетентних суб’єктів у названій сфері; значення визначальних 

чинників цього регулювання за допомогою характеристики його мети, 

принципів та завдань.  

У підрозділі 1.1 «Агропромисловий комплекс як предмет адміністративно-

правового регулювання» обґрунтовано необхідність чіткого визначення сутності 

об’єктів регулювання у цій сфері. Вони мають принципове значення як для 

ефективності реалізації державно-правового регулювання аграрного сектору 

економіки, так і для подальшого його реформування. Нині 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. 

Окрему увагу приділено розвитку теоретичних положень про те, що 

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 тощо. Саме на цю систему 

об’єктів має спрямувати свої зусилля публічна адміністрація під час здійснення 

функції з управління агропромисловим комплексом України. При цьому 

констатовано, що розвиток системи адміністративно-правового регулювання в 

сучасному агропромисловому комплексі України характеризується поступовим 

розширенням сфери його впливу, постійно зростаючим рівнем адаптації до 

міжнародних норм регулювання аграрних відносин, посиленням уваги до тих 

об’єктів майнової власності, які найбільше впливають на створення сучасних 

технологій аграрно-правового регулювання, а також застосуванням 

комплексного підходу до вирішення проблем диверсифікації сільських 

територій.    

У підрозділі 1.2 «Зміст адміністративно-правового регулювання 

управлінської  діяльності в агропромисловому комплексі» обґрунтовується 

думка, що визначення змісту та специфіки адміністративно-правового 

регулювання у сфері агропромислового комплексу має принципове значення 

для розкриття сутності цього феномена. Він  існує в суспільстві  разом з іншими 

категоріями (економічними, соціальними, правовими, духовними тощо), які 

взаємодіють між собою  і забезпечують перспективу взаємного удосконалення 

та розвитку.  
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Важливою рисою здійснення адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі є реалізація державної політики стосовно 

забезпечення стабільного розвитку аграрного сектору економіки. Її зміст 

визначається  заходами державно-правової підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників усіх форм власності на засадах дотримання балансу 

суспільних та приватних інтересів і являє собою сукупність сформульованих і 

законодавчо закріплених цілей, якими керуються органи державної влади під 

час здійснення  ними функцій управління, а також їхню практичну діяльність із 

досягнення запланованого результату. Крім того, констатовано, що  становлення 

і розвиток адміністративно-правового регулювання у сфері агропромислового  

комплексу зумовлюються загальною справедливістю аграрної політики 

держави, яка є визначальним елементом регулювання аграрного сектору 

економіки.  

У підрозділі 1.3 «Мета, завдання і принципи адміністративно-правового 

регулювання в агропромисловому комплексі» акцентується увага на органічному 

зв’язку мети та завдань державної аграрної політики з принципами 

адміністративно-правового регулювання агропромисловому комплексу. 

Обґрунтовується, що нинішня система принципів зазначеної сфери 

управління є неефективною. Формування нової системи досліджуваних 

принципів має здійснюватися з обов’язковим об’єднанням загальних та 

спеціальних (секторальних) принципів. Центральне місце у переліку зазначених 

принципів має зайняти принцип «аграрного протекціонізму», який знайшов 

своє закріплення в Законі України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» і є основою аграрного регулювання державно-

приватного партнерства в сільськогосподарській діяльності. Цей принцип є 

системою орієнтирів, які мають визначити напрями державно-аграрного 

регулювання, такі як: верховенство права, юридична відповідальність, 

соціально-економічне обґрунтування, профілактична спрямованість, загальна 

доступність аграрних ресурсів, публічно-сервісна діяльність, запровадження 

обов’язкового аграрного страхування. Ці ж основоположні чинники мають 

визначити пріоритети адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі на рівні територіальних громад та муніципальних 

утворень. 

Розділ 2 «Структурно-функціональна характеристика базових чинників 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі 

України» складається з чотирьох підрозділів, у яких проаналізовано такі 

явища, як інституційні засади, форми і методи, функції, а також заходи протидії 

рейдерству в агропромисловому комплексі.  

У підрозділі 2.1 «Інституційний вимір адміністративно-правового 

регулювання в агропромисловому комплексі» стверджується, що інституційні 

основи адміністративно-правого регулювання в досліджуваній сфері вже 

закладені. Такий висновок базується на послідовному застосуванні 

загальновизнаної у світі теорії поділу права на приватне та публічне, згідно з 

якою визначаються відповідні функції аграрно-публічної адміністрації. На 

підставі застосування цієї теорії зроблено висновок про те, що суспільні 

відносини, які виникають в агропромисловому комплексі України, регулюються 



10 

нормами приватного та публічного права, що передбачають їх диференціацію та 

об’єднання у певні правові утворення (інститути). Тому саме в ефективному 

запровадженні інституційних основ в адміністративно-правовому регулюванні 

агропромислових відносин закладається структура дієвого публічно-аграрного 

управління.  

Ще одним важливим кроком є прийняття управлінських рішень, стратегій, 

концепцій, програм, їхня соціальна спрямованість на досягнення балансу 

публічного та приватного інтересу в аграрному секторі економіки країни. Разом 

із тим сучасний стан адміністративно-правового регулювання також потребує 

зміни його інституційного підґрунтя, формування нової стратегії, яка 

відповідала б вимогам становлення та розвитку державно-правової підтримки 

агропромислового комплексу України. Водночас має бути прийнято 

спеціальний законодавчий акт, який стане юридичною основою для 

запровадження комплексного аграрно-протекціоністського циклу в Україні. 

У підрозділі 2.2 «Форми й методи адміністративно-правового регулювання 

в агропромисловому комплексі» зазначається, що актуальність розгляду поняття 

видів, форм та методів у межах дослідження пояснюється багатьма 

обставинами; ключовими з них є такі: по-перше, будь-які форми і методи 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі є 

проявом нормативно-виконавчої діяльності; по-друге, сприймаючи форми як 

зовнішню категорію, а методи – як дієву внутрішню характеристику процесу 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі, 

доцільним буде зазначити, що до нього залучаються різні суб’єкти 

агроуправлінських відносин; по-третє, належним чином оптимізовані форми і 

методи адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі 

дозволяють урізноманітнити відповідний управлінський вплив на об’єкти 

сільськогосподарської діяльності; по-четверте, в умовах проведення земельної 

реформи значною мірою оновлюється сприйняття традиційних форм і методів 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі, 

оскільки такі дефініції, як, наприклад, «організаційно-правове забезпечення 

виробництва сільськогосподарської продукції в контексті вимог ЄС та СОТ», 

«цифрове землеробство», зумовлюють необхідність відповідних модернізацій 

досліджуваних явищ. 

У підрозділі 2.3 «Функції адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі»  стверджується, що визначальними факторами, 

які зумовлюють актуальність функціонального складника, можуть бути такі: за 

допомогою функцій досягаються цілі забезпечення відповідного правового 

регулювання, як певний вид правозастосовчої діяльності вони 

характеризуються самостійністю, однорідністю, повторюваністю; кожна 

функція має свій напрям дії, тому за змістом виконуваних завдань вони 

поділяються на загальні, спеціальні, забезпечувальні; функції адміністративно-

правового регулювання в агропромисловому комплексі дозволяють усвідомити 

призначення такого регулювання, доцільність його існування та аргументи 

стосовно необхідності підвищення його ефективності. 

У дисертації пропонується виокремити основні «коефіцієнти ефективності» 

досліджуваних функцій, а саме: а) цінності й фаховий рівень суб’єктів 
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правотворчості й правозастосування, рівень їхньої аграрно-правової культури; 

б) уміле використання всього арсеналу нормативно-аграрних засобів і правил 

юридичної техніки у процесі управлінської діяльності, що зумовлює належну 

якість змісту (обґрунтованість, доцільність, соціально-економічну корисність) 

нормативно-правового акта; в) результативність роботи органів аграрної 

компетенції; г) стан юридично-управлінської практики аграрно-промислового 

профіля. 

У підрозділі 2.4 «Адміністративно-правові запобіжники проти рейдерства 

в агропромисловому комплексі» відстоюється позиція авторки, відповідно до 

якої антирейдерське регулювання являє собою модель організації публічно-

аграрного адміністрування, спрямовану на захист майнових прав 

сільгоспвиробників шляхом використання заходів адміністративно-

юрисдикційної діяльності. Зауважимо, що антирейдерська діяльність стосується 

всіх форм земельних та майнових відносин у сільському господарстві. 

Дослідивши антирейдерську діяльність як складову частину 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі, 

авторка дійшла таких висновків. По-перше, головним суб’єктом 

антирейдерської діяльності в агропромисловому комплексі є Міністерство 

юстиції України. Натомість напрями агропромислового регулювання 

забезпечується спеціально утвореними суб’єктами – Державною службою 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

Державним агентством лісових ресурсів. Діяльність цих та інших органів, 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через профільні 

міністерства. По-друге, антирейдерська діяльність (у вузькому розумінні) 

полягає у розгляді і вирішенні справ про аграрно-земельні конфлікти, які 

віднесено законодавством до компетенції вищезгаданих органів. По-третє, 

антирейдерська діяльність здійснюється за допомогою різних правових засобів, 

може проявлятися у різних формах за допомогою певних адміністративно-

правових методів. По-четверте, громадськість має істотно обмежені 

повноваження щодо протидії рейдерству в агропромисловому комплексі, які не 

включають адміністративно-юрисдикційну компетенцію. 

Розділ 3 «Механізм адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі України» складається із чотирьох підрозділів, у 

яких досліджуються проблемні питання організаційних складників системи 

публічно-аграрного адміністрування. 

У підрозділі 3.1 «Законодавча система засобів забезпечення 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі» 

аналізується співвідношення таких категорій,  як «механізм правового 

регулювання», «адміністративно-правовий механізм» та «механізм 

забезпечення адміністративно-правового регулювання в агропромисловому 

комплексі». Наведені категорії мають структурно-функціональний зв’язок і 

співвідносяться як загальні, спеціальні та особливі. Адміністративно-правовому 

механізму регулювання в агропромисловому комплексі властиві всі ті самі 

елементи, що й механізмам загального спрямування. При цьому на рівні 

досліджуваного механізму ці елементи набувають особливого значення. 
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Йдеться про нормативні засоби (інститути) галузевого забезпечення: 

а) юридичні факти, які виникають внаслідок необхідності управління 

процесами задоволення суспільства в сільськогосподарській продукції, а також 

відповідної діяльності компетентних суб’єктів, які забезпечують законність та 

правопорядок; б) аграрні правовідносини, які потребують високого рівня 

унормування управлінських, інформаційних, соціально-економічних та інших 

індикаторів. 

Загалом, вважаємо, що на якісно вищий рівень має піднятися використання 

такого інституту публічної діяльності, як стратегія державної підтримки 

сільського господарства. Ця стратегія має включати загальновизнаний у країнах 

ЄС алгоритм її реалізації, який містить такі обов’язкові заходи: а) прийняття 

стратегії протекціонізму; б) затвердження програми реалізації такої стратегії; 

в) реалізація програми; г) звітування про результати її реалізації. Цей алгоритм 

має застосовуватися як на державному рівні, так і на рівні окремих 

регіональних утворень. 

У підрозділі 3.2 «Суб’єкти адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі» обґрунтовується необхідність запровадження 

існуючої в країнах ЄС системи суб’єктів із делегованими повноваженнями, 

залучених до політики підтримки аграрних підприємців. Основою моделі 

стратегії перебудови системи управління аграрним сектором має стати 

створення Національного агентства державної підтримки агропромислового 

комплексу України, якому 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, яка 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 обговореннях тощо, періодичність яких має чітко визначений 

характер та обґрунтованість). 

Авторкою висловлюється думка, що в основу його роботи мають бути 

покладені принципи децентралізації, адміністративної та фінансової 

самостійності. Адміністративна самостійність означає право на прийняття 

рішень у межах власної компетенції: самостійність у внутрішній організації та 

регламенті відповідної діяльності, самостійність у створенні  служб та інших 

структур, самостійна кадрова політика, фінансова самостійність, що полягає в 

наявності власного майна та власних коштів, виділених із 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 

суб’єктом публічного права, яке зобов’язане забезпечувати не тільки публічні 

інтереси, а й приватні інтереси сільгоспвиробників та інших суб’єктів. Отже, на 
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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, але й загальні акти, у тому числі і 

загальнодержавного адміністративно-правового регулювання. 

У підрозділі 3.3 «Заходи адміністративного нагляду й контролю в 

агропромисловому комплексі» констатовано, що контрольно-наглядові функції є 

одним із основних елементів адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі України. Вони становлять значну за обсягом та 

різноманітну за своїм спрямуванням групу організаційно-правових дій, які 

реалізують відповідні аспекти нагляду і контролю в агропромисловому 

комплексі. За ознакою дії у просторі їх можна поділити на загальнодержавні, 

регіональні, секторальні.  

При цьому наглядово-контрольні функції в агропромисловому комплексі 

пов’язуються насамперед із тим, що контролюючі органи, оскільки вони  

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 

те, що сфера контрольної діяльності і владних повноважень останніх 

поширюється на об’єкти незалежно 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 контрольно-наглядових 

органів в агропромисловому комплексі можна віднести: Антимонопольний 

комітет України, Державну податкову службу України (далі – ДПС України), 

Державну митну службу (далі – ДМС України), Державну службу України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – 

Держспоживслужба), Український інститут експертизи сортів рослин, 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а 

також численні спеціалізовані органи місцевого самоврядування, громадських 

організацій, відповідні інституції судової гілки влади тощо. 

У підрозділі 3.4 «Адміністративно-правові режими захисту земельних та 

майнових відносин в агропромисловому комплексі» зазначається, що публічно-

аграрне управління здійснюється за допомогою різних правових засобів, може 

проявлятися у різних формах за допомогою адміністративно-правових режимів. 

Частиною діяльності є реалізація адміністративно-юрисдикційних 

повноважень, що полягає у розгляді і вирішенні суб’єктом владної компетенції 

певних категорій справ. Таким чином, знаходить прояв режимно-юрисдикційна 

діяльність (розгляд і вирішення конфліктних земельно-майнових справ) як 

складова частина адміністративно-правового регулювання агропромислових 

відносин.  

На підставі аналізу думок, висловлених науковцями, зроблено висновок, що 

під поняттям «правові режими у сфері агропромислового комплексу» слід 

розуміти самостійний, законодавчо визначений  комплексний правовий інститут, 
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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 усіх форм власності. При цьому правовому 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 регламентує 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 складниками, що зумовлюють особливу спрямованість 

режимного регулювання – імперативність; створює визначений ступінь 

відповідальності певних суб’єктів за порушення режимних правил  у сільському 

господарстві; здійснює систему контрольно-наглядових заходів управлінсько-

аграрного спрямування тощо. 

Розділ 4 «Адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства у сфері агропромислового комплексу України» складається із 

чотирьох підрозділів, де досліджуються особливості адміністративної 

відповідальності зазначеного виду як засіб забезпечення аграрного 

правопорядку. 

У підрозділі 4.1 «Правові засади адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері сільського господарства» узагальнено та 

проаналізовано наукові підходи до визначення категорії адміністративно-

правової відповідальності в контексті предмета дослідження. Надано 

визначення адміністративної  відповідальності у сфері сільського господарства, 

а саме: це сукупність правовідносин, що виникають на підставі вчиненого 

правопорушення, яке посягає на встановлений порядок ведення у всіх секторах 

сільського господарства. Обґрунтовано, що адміністративна відповідальність у 

зазначеній сфері має такі 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 владним структурам. На підставі викладеного 
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адміністративну відповідальність за порушення сільськогосподарського 

законодавства можна визначити як застосування до винної особи 

адміністративно-примусових заходів у судовому та позасудовому порядку, 

передбачених КУпАП та іншими нормативно-правовими актами. 

Крім того, доведено, що 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. 

У підрозділі 4.2 «Визначення підстав адміністративної відповідальності за 

порушення сільськогосподарського законодавства» визначено, що юридичною 

умовою застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення 

вказаного законодавства є юридична група правопорушень, вчинених особою 

умисно або з необережності, 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 сфері сільському господарстві. На підставі 

вказаних ознак адміністративне правопорушення у сфері сільського 

господарства 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, такими як попередження, припинення, 

стягнення. 

У підрозділі 4.3 «Юридичний склад адміністративного правопорушення у 

сільськогосподарській сфері» на підставі аналізу нормативно-правової бази  та 

наукових поглядів вчених-адміністративістів обґрунтовується теза, що для 

правильної кваліфікації даних правопорушень велике значення має 

характеристика елементів їх складового визначення. Відповідно  до КУпАП 

усім складам адміністративних правопорушень у сільському господарстві 

(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 становлять: родовий об’єкт – предмет посягання; 

об’єктивна сторона – зовнішні вираження протиправної поведінки; суб’єктивні 

ознаки – відповідні суб’єкти та їхнє психологічне ставлення до суспільно 

шкідливих діянь і до їх наслідків. При цьому варто враховувати, що саме 

наведені ознаки (елементи) у своїй сукупності утворюють юридичні склади 

досліджуваних адміністративних правопорушень. З метою вдосконалення 
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відповідного понятійного апарату зазначимо, що родовим об’єктом цих 

адміністративних правовідносин є група аграрних відносин, які перебувають 

під захистом законодавства про адміністративну відповідальність. Предметом 

цієї групи суспільних правовідносин виступають об’єкти сільського 

господарства та ветеринарної справи. Об’єктивну сторону адміністративного 

правопорушення у даній сфері становить сукупність прийомів і способів 

порушення законодавства у сфері сільського господарства. Суб’єктивні чинники 

цієї групи представлені їх суб’єктами – переважно фізичними особами, а 

суб’єктивна сторона виражається в тому, що певна дія вчиняється умисно або з 

необережності з метою наживи, отримання неправомірної вигоди, з інших 

мотивів. 

У підрозділі 4.4 «Особливості провадження у справах про порушення 

сільськогосподарського законодавства» зосереджено увагу на 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, з виявлення адміністративних правопорушень, встановлення 

винних у процесі адміністративного розгляду і виконання постанови (рішення) 

про накладення адміністративних стягнень,  а також щодо забезпечення 

законності у даному виді юрисдикційного провадження. Проаналізовано 

характерні риси адміністративного провадження у справах про порушення 

сільськогосподарського законодавства, однією з яких 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 й 

оформлення рішення у справі, оголошення прийнятої постанови (рішення). 

Третя стадія розглядуваного правопорушення проявляється в оскарженні 

постанови (рішення) про накладення 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 нині потребує створення ефективного механізму запобігання 

правопорушенням у досліджуваній сфері та правопорушенням під час судового 

розгляду.  

Тому акцентується увага на необхідності розвитку законодавства про 

адміністративну відповідальність у сільському господарстві шляхом 

запровадження новели, яка раніше не була властива цим процесам. Йдеться про 

запровадження  інституту компромісу (мирової угоди), розширення суб’єктного 

складу досліджуваного провадження за рахунок власника 
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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 правопорушення 

(злочину) та з урахуванням виконання умов мирової угоди. 

Розділ 5 «Шляхи оптимізації адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі України» складається із чотирьох підрозділів, 

присвячених визначенню організаційно-правових засад адаптації аграрного 

законодавства України до вимог ЄС та СОТ. 

У підрозділі 5.1 «Використання досвіду країн ЄС у сфері адміністративно-

правового регулювання агропромислового комплексу» обґрунтовано думку про 

те, що визначення мети, стратегічних напрямів, головних завдань та перспектив 

використання досвіду країн ЄС 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 з 

нормами і стандартами Євросоюзу та внесення  до нього змін, необхідність 

яких випливає з практики та досвіду його застосування. Потребує відповідного 

унормування проблема захисту майнових прав і свобод сільгоспвиробників усіх 

форм власності. Завданням використання досвіду ЄС виступає створення 

юридичної бази щодо забезпечення маркетингової діяльності підприємств 

харчової промисловості. 

Конкретні пропозиції щодо стратегічних напрямів подальшої оптимізації 

адміністративно-правового регулювання у сфері АПК України, сформульовані 

авторкою, зосереджені на вирішенні трьох комплексних базових проблем 

правовідносин у досліджуваній царині – проблем нормативної, інституційної й 

інфраструктурної бази, зокрема: є 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 у діяльності компетентних органів, що опікуються  цією сферою 

управління; є потреби: (а) у вдосконаленні інституційної бази адміністративно-

правового регулювання в АПК України в напрямі формування концепції 

розвитку останнього шляхом створення єдиного органу управління і прийняття 

відповідного закону, (б) у комплектації системи аграрного управління 

фахівцями високого рівня, (в) у налагодженні взаємодії між спеціальними 

державними і приватними установами, (г) у поглибленні належного 

співробітництва з міжнародними організаціями у цій сфері, (д) у досягненні 

співпраці з державними органами інших країн, (е) у підтримці діяльності 

громадських організацій у різних галузях агропромислового виробництва; 

пріоритетними є завдання: (а) оптимізація інфраструктурної бази 

адміністративно-правового регулювання публічного управління у сфері АПК 
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шляхом активізації діяльності з поширення знань аграрно-правового 

спрямування, (б) виховання поваги до прав сільгоспвиробників, 

(в) удосконалення правових засад розвитку інноваційної діяльності й 

(г) покращення механізму забезпечення правової охорони продовольчої безпеки 

суспільства й держави. 

У підрозділі 5.2 «Оптимізація інформаційно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі» авторкою відстоюється позиція, відповідно до 

якої «інформаційно-правове регулювання управлінсько-аграрних відносин» 

являє собою модель трансформації сільського господарства, спрямовану на 

задоволення потреб фізичних та юридичних осіб шляхом використання 

комунікаційно-цифрових технологій суб’єктами публічно-аграрного 

управління. Зауважимо, що інформаційно-правове регулювання стосується всіх 

сфер соціально-економічного розвитку, де сільськогосподарська сфера є 

окремим об’єктом його унормування. 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. 

Зважаючи на наведене вище, можна зробити висновок, що досліджувана 

категорія являє 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 відповідно до можливих умов 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. 

У підрозділі 5.3 «Перспективи формування правових технологій у діяльності 

органів публічної влади, які опікуються агропромисловим комплексом» авторкою 

аргументовано, що система правових технологій удосконалення управління у 

сфері агропромислового комплексу, враховуючи їх комплексний характер, має 

відповідати певним стандартам, а саме: а) відповідати вимогам сучасного стану 

розвитку аграрно-управлінських відносин в Україні; відповідати та суворо 



19 

дотримувати визначених пріоритетних напрямів державної підтримки аграрних 

товаровиробників; поєднувати можливості державно-приватного партнерства 

щодо регулювання сталого розвитку сільських територій та його правового 

забезпечення. 

Авторкою висловлюється думка про те, що сприятиме розвитку 

агропромислової законодавчої бази України й удосконалення впровадження в 

його систему інноваційної діяльності та правових технологій відповідно до 

вимог ЄС. Вимагають покращення правові механізми  інформаційно-

аналітичної, маркетингової та страхової діяльності шляхом забезпечення 

процесуального порядку вирішення реєстраційних кадастрових, фіскальних та 

інших інцидентів управлінського характеру. Особливої уваги потребує низка 

проблем, пов’язаних зі 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, сільськогосподарських інновацій і торгівлі 

відповідно до норм міжнародного права. 

У підрозділі 5.4 «Напрями удосконалення законодавчої бази 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі» 

здійснено узагальнення та аналіз перспективних актів, що визначають вихідні 

та конкретні засоби організаційно-правового забезпечення розвитку аграрного 

сектору економіки та його соціальної спільноти.  

З’ясовано основні напрями законодавчої бази адміністративно-правового 

регулювання в агропромисловому комплексі з урахуванням 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 

таких основних проблем, як: створення належної законодавчої бази в 

досліджуваній сфері з урахуванням міжнародних норм та стандартів; 

удосконалення системи нагляду та контролю в агропромисловому комплексі, 

утворення державних органів публічного рівня агропромислового моніторингу 

та аудиту, які матимуть інтегровані повноваження в досліджуваній сфері; 

запровадження Стратегії державно-правової підтримки сільгоспвиробників на 

необхідному рівні їхньої діяльності. Важливим напрямом удосконалення 

законодавства з питань агропромислового комплексу сьогодні є систематизація 

міжгалузевої сукупності правових норм адміністративно-режимного та 

процедурно-судового спрямування. Насамперед необхідна систематизація 

вітчизняного законодавства про стратегічну підтримку сільгоспвиробників 

шляхом часткової компенсації вартості придбаної техніки та обладнання 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 полягає в обґрунтуванні ключових засад 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі 

України. Отримані висновки, пропозиції та рекомендації щодо наукового й 

прикладного використання отриманих результатів вирішення наукової проблеми 

підтверджують актуальність теми. Основні ідеї дослідження такі: 

1. Запропоновано 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 реєстрації сортів рослин; ведення й 

адміністрування державного земельного кадастру; попередження і припинення 

правопорушень у сільському господарстві й ветеринарно-санітарній справі; 

притягнення до юридичної відповідальності за такі порушення. 

Наголошено на тому, що особливістю цих відносин є їхня неоднорідність за 

суб’єктним складом, змістом, характером, галузевою належністю. 

Управлінський вплив на зазначені об’єкти адміністративно-правового 

регулювання здійснюється з використанням адміністративно-правових 

інструментів, які неодмінно закріплюються в певних законодавчих нормативно-

правових актах. 

2. Обґрунтовано, що сфера АПК становить собою цілісний динамічний 

сектор вітчизняної економіки, яка 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), спрямованих на формування 

ефективних  аграрних відносин. 
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3. Встановлено, що 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 практичної 

діяльності з досягнення запланованого результату. Зазначені засади виконують 

роль інституційно-функціональних засобів, за допомогою яких у державному 

унормуванні АПК втілюється реальне співвідношення, об’єктивно зумовлене 

суспільними потребами й національними інтересами забезпечення сталого 

розвитку сфери АПК і пов’язаних із 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, 

(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 сформульовано 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 їхньої 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 – правові сфери, 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, – це 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. Визначено, що до 

суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері АПК спеціальної 

компетенції слід віднести ті, які поряд із виконанням своїх основних функцій 

беруть певну участь в антирейдерській діяльності в зазначеній сфері. Ця група 

суб’єктів залежно від особливостей їхнього адміністративно-правового  статусу 

поділяється на органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування,  

правоохоронні органи – Національну поліцію, органи прокуратури, СБУ, 

НАБУ – та судові органи влади. 

7. Наступний рівень адміністративно-правового регулювання в АПК 

втілюється 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. Однак нині 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 відповідні порушення, а також 

формування і наукове забезпечення антирейдерського законодавства відповідно 

до вимог сучасної державної аграрної політики. Адміністративно-деліктна 

антирейдерська політика у сфері агропромислового комплексу своєю чергою 

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, 

зазначено, що вони повинні бути вжиті в бюджетній, кредитній, ціновій, 
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страховій, регуляторній та інших сферах державного управління задля 

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. 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, передбачає виконання дозвільних, 

реєстраційних та інших управлінських дій. Адміністративна процедура 

здійснюється за  заявою (ініціативою) фізичних і юридичних осіб. При цьому не 

має значення, що вказані особи зобов’язані звертатися за такою послугою, як, 

наприклад, отримання свідоцтва, адже це тільки їхнє право, або як у випадку 

отримання певної ліцензії чи дозволу. 

9. З’ясовано, що суб’єкти адміністративно-правового регулювання в АПК 

становлять 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 їхньої 

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 

входить 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 

безпечності та якості харчових продуктів, карантину й захисту рослин, 
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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 (в 

тому числі моніторинговими) 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 їхню 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 здійснюються 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. Встановлено, що дотепер процес застосування правових режимів 

регулювання майнових відносин в агропромисловому комплексі не досить 

висвітлений вітчизняними правниками-адміністративістами. Головна причина 

полягає в тому, що сфера державного управління аграрним сектором економіки 

характеризується, з одного боку, хронічною нестабільністю правової системи, а 

з іншого – постійними реформаційними процесами зазначеної 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 належать 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 
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відповідальності: (а) здебільшого вона має місце в галузевих формах 

провадження; (б) застосовується до осіб, які не перебувають у службовому 

підпорядкуванні органу, який вправі застосовувати до 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 запропоновано вважати передбачене чинним законом суспільно 

шкідливе, винне діяння, вчинене суб’єктом  діяльності, яке посягає на правила 

поведінки, встановлені відповідними законодавчими нормами. 

13. Визначено, що всім складам адміністративних правопорушень у сфері 

сільського господарства (ст. 104, 1041, 105, 106, 1061, 1062, 107, 1071,1072,108, 

10827) притаманні такі елементи, як об’єктивні ознаки (їх становить 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 його наслідків, які у 

своїй єдності утворюють відповідні склади адміністративних правопорушень). 

Встановлено спільний родовий об’єкт цих адміністративних правопорушень, 

яким є група суспільних відносин у 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’єктивну 

сторону, 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 чинним 

законодавством, з виявлення адміністративних правопорушень у сфері 

сільського господарства і притягнення винних осіб до адміністративної 

відповідальності в процесі адміністративного розгляду і прийняття рішення по 

справі, повторного розгляду і забезпечення виконання постанови (рішення) про 

накладення адміністративного стягнення. У справах про адміністративні 

правопорушення у сфері сільського господарства виокремлені такі стадії 

провадження: 1) відкриття справи про адміністративне правопорушення 

(складається з трьох етапів: реєстрація, з’ясування обставин, складання 

протоколу); 2) розгляд справи та прийняття рішення (складається з чотирьох 

етапів: підготовка до розгляду справи по суті; прийняття й оформлення 

постанови (рішення) у справі; оголошення прийнятого рішення); 3) оскарження 
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постанови (рішення) по справі; 4) виконання постанови (рішення), застосування 

адміністративного стягнення. 

15. Сформульовано конкретні пропозиції щодо використання досвіду країн 

ЄС у сфері адміністративно-правового регулювання агропромислового 

комплексу України, що зосереджені на вирішенні трьох комплексних проблем 

регулювання правовідносин у досліджуваній царині – проблем 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 у діяльності компетентних 

органів, що опікуються  цією сферою управління; 

– є потреба: (а) у вдосконаленні інституційної бази адміністративно-

правового регулювання в АПК України в напрямі формування концепції 

розвитку останнього шляхом створення єдиного органу управління і прийняття 

відповідного закону, (б) у комплектації системи аграрного управління 

фахівцями високого рівня, (в) у налагодженні взаємодії між спеціальними 

державними і приватними установами, (г) у поглибленні належного 

співробітництва з міжнародними організаціями у цій сфері, (д) у досягненні 

співпраці з державними органами інших країн, (е) у підтриці діяльності 

громадських організацій у різних галузях агропромислового виробництва; 

– пріоритетними є завдання: (а) оптимізація 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) удосконалення правових засад розвитку інноваційної діяльності й 

(г) покращення 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-
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функціональної моделі, спрямованої на вдосконалення нормативно-правової 

бази маркетингових технологій щодо забезпечення добросовісної конкуренції 

підприємств харчової промисловості, якості і змісту маркування харчових 

товарів на ринку ЄС. Визначено 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, своєю чергою, підвищить ефективність 

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, спрямовані 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, – органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій) та процедурно-дієвому (як певні дії та заходи, що 

виконуються різними суб’єктами сільськогосподарського виробництва для 

досягнення відповідного публічного інтересу). Важливо вибрати 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 такі 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 

частиною практичної реалізації сучасної аграрної політики Української 

держави. У зв’язку із цим запропоновано прийняти Стратегії державно-правової 

підтримки агропромислового комплексу України з урахуванням зазначених 

напрямів. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Іванова Г.С. Адміністративно-правове регулювання у сфері 

агропромислового комплексу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теорії і практики 

адміністративно-правового регулювання у сфері агропромислового комплексу 

України. 

Проаналізовано поняття, зміст та особливості концептуальних підходів 

щодо визначення сутності адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі України. Досліджено мету, завдання і принципи 

адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі. 

У роботі розглянуто структурно-функціональну характеристику базових 

чинників адміністративно-правового регулювання досліджуваної сфери 

суспільних відносин. Розкрито його форми, методи та функції через 

організаційні особливості реалізації правового механізму в сучасний період 
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розвитку агропромислового комплексу, охарактеризовано поняття і значення 

адміністративно-правових режимів захисту земельних і майнових відносин в 

агропромисловому комплексі. 

У дисертації висвітлено питання адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері сільськогосподарської діяльності. Досліджено 

адміністративно-юрисдикційну діяльність у сфері агропромислового комплексу. 

Розглянуто юридичні склади адміністративного правопорушення у 

сільськогосподарській сфері. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне 

провадження, адміністративно-правовий складник регулювання 

агропромислового комплексу, заходи адміністративного впливу, міжнародний 

досвід публічно-аграрного адміністрування, наукова стратегія державно-

правової підтримки агропромислового комплексу, правові технології аграрно-

цифрової трансформації, система державно-правового регулювання 

агропромислового комплексу, суб’єкти.  

 

Иванова А.С. Административно-правовое регулирование в сфере 

агропромышленного комплекса. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2020. 

Диссертация является самостоятельной целостной научной работой, 

посвященной исследованию проблем административно-правового 

регулирования агропромышленного комплекса в Украине. 

Охарактеризовано отечественный агропромышленный комплекс как объект 

публичного управления и административно-правового регулирования. 

Исследовано правовое и организационное обеспечение эффективного 

функционирования основных элементов агропромышленного комплекса в 

условиях проведения земельной реформы. Охарактеризовано административное 

право как юридическая основа управления аграрным сектором экономики 

Украины.  

Исследовано организационно-институционное обеспечение 

административно-правового регулирования в области агропромышленного 

комплекса Украины. Проанализировано содержание основных функций, 

понятия и виды форм и методов административно-правового регулирования 

аграрных отношений. Указано, что методы административно-правового 

регулирования в исследуемой сфере являются средством достижения цели 

публично-аграрного управления, реализации компетенции уполномоченных 

субъектов, единства административных и экономических рычагов влияния, они 

основываются на продовольственных потребностях общества и 

государственной аграрной политики. 

Выяснена сущность и структура правового механизма административно-

правового регулирования агропромышленного комплекса. Определены основы 

административной ответственности за нарушения сельскохозяйственного 
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законодательства Украины, а также особенности административного 

производства по делам, связанным с такими нарушениями.  

Охарактеризован зарубежный опыт правового регулирования в сфере 

агропромышленного комплекса (на примерах Республики Казахстан, Канады, 

Соединенных Штатов Америки, Республики Германии и Республики Польши), 

а также определены пути его адаптации к реалиям Украины.  

Сформулировано определение понятия «государственно-правовая 

поддержка агропромышленного комплекса Украины», определены основные 

направления и средства, стратегии правового регулирования публично-частного 

партнерства в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: административная ответственность, 

административное производство, административно-правовая составляющая 

регулирования агропромышленного комплекса, международный опыт 

публично-аграрного администрирования, меры административного влияния, 

научная стратегия государственно-правовой поддержки агропромышленного 

комплекса, правовые технологии аграрно-цифровой трансформации, система 

государственно-правового регулирования агропромышленного комплекса, 

субъекты. 

 

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

agroindustrial complex. – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Law, specialty 12.00.07 – administrative law and 

process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

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 conceptual approaches to determining the 

essence of administrative and legal regulation in the agroindustrial complex of 

Ukraine are analyzed. The purpose, tasks and principles of administrative and legal 

regulation in the agroindustrial complex are investigated. 

The paper considers the structural and functional characteristics of the basic 

factors of administrative and legal regulation of the studied sphere of public relations. 

Its forms, methods and functions are revealed through organizational features of 

realization of the legal mechanism in the modern period of the agroindustrial 

complex development, the concept and value of administrative and legal modes of 

protection of the land and property relations in the agroindustrial complex are 

characterized. 

The dissertation covers the issue of administrative liability for violation of 

legislation on agricultural activities. The administrative and jurisdictional activity in 

the field of agroindustrial complex is investigated. The legal components of the 

administrative offense of agricultural legislation are considered. 

The experience of EU countries in the field of legal regulation of agricultural 

relations as a fundamental vector for optimizing the functioning of the domestic 

agricultural sector of the economy is studied. The way of improvement of the 
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legislative base and perspective directions of improvement of public management of 

the sphere of agroindustrial complex in Ukraine are revealed. 

Key words: administrative and legal component of regulation of agroindustrial 

complex, administrative proceedings, administrative responsibility, international 

experience of public-agrarian administration, legal technologies of agrarian-digital 

transformation, measures of administrative influence, scientific strategy of state and 

legal support of the agroindustrial complex, subjects, system of state and legal 

regulation of agroindustrial complex. 
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