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Abstract
It is determined that corporate social responsibility forms a socially-oriented economy at a construction enterprise, which allows to create conditions and apply tools for their development. The purpose of the study is the
formation and use of corporate social responsibility in construction companies. To achieve this goal, the following
tasks have been solved: determination of corporate social responsibility of construction companies; characteristics
of modern directions of formation and use of corporate social responsibility of construction enterprises. The economic and managerial content of the category "corporate social responsibility of construction companies" is proposed to be considered as a system of targeted actions of stakeholders of construction companies aimed at meeting
their material, socio-economic, corporate needs, taking into account investment, innovation, environmental, urban
planning and design projects. growth of social dialogue and development of social factors and efficiency of companies. The proposed definition allows to develop a quantitative basis and strategy for its formation and use of
corporate social responsibility in construction companies to ensure their development. Modern directions of formation and use of corporate social responsibility of construction enterprises are defined.
Keywords: corporate social responsibility, construction enterprises, directions, category, content.
Formulation of the problem. Corporate social
responsibility forms a socially-oriented economy at a
construction company, which allows to create conditions and apply tools for their development. The formation and use of corporate social responsibility at the
present stage is at a low level in the construction company. In particular, only some businesses use corporate
social responsibility tools. However, according to experts, the formation and use of corporate social responsibility in enterprises increases the efficiency of their
activities and management, working capital and production and economic potential. Thus, determining the
factors of formation and use of corporate social responsibility of construction companies is an urgent task.
Review of recent research and publications.
The directions of formation and use of corporate social
responsibility of construction enterprises were studied
by scientists: A. Gizattulin, A. Carroll, A. Kolot, F. Kotler, M. Saprykina, A. Kharlamova, M. Friedman and
others. Along with this, the issues of formation and use
of corporate social responsibility in construction companies remain unresolved.
Formulation of the goals of the article. The purpose of the study is the formation and use of corporate
social responsibility in construction companies.
To achieve this goal the following tasks are
solved:
determination of corporate social responsibility of
construction enterprises;

characteristics of modern directions of formation
and use of corporate social responsibility of construction enterprises.
Presenting main material. Based on certain theoretical and methodological provisions, the concept of
corporate social responsibility of construction companies is formed.
The economic and managerial content of the category "corporate social responsibility of construction
companies" is proposed to be considered as a system of
targeted actions of stakeholders of construction companies aimed at meeting their material, socio-economic,
corporate needs, taking into account investment, innovation, environmental, urban planning and design projects. growth of social dialogue and development of social factors and efficiency of companies. The proposed
definition allows to develop a quantitative basis and
strategy for its formation and use of corporate social responsibility in construction companies to ensure their
development.
The generalization of international experience in
the formation and use of corporate social responsibility
has identified modern approaches and tools for its evaluation and management, the use of which provides opportunities to develop appropriate organizational and
economic mechanism of interaction of social, corporate, ethical, regulatory, economic factors. based on the
application of methods and models, aimed at forming a
quantitative basis for making effective management decisions to ensure the development of construction companies.
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The modern directions of formation and use of
corporate social responsibility of the construction enterprises are defined:
- formation and use of corporate and business ethics in the system of assessment of corporate social responsibility of construction enterprises due to: activation of directions and creation of values of formation
and realization of corporate and business ethics; ensuring responsibility, norms and rules of corporate ethics,
rules of business ethics; direction and features of interaction with workers of construction enterprises; formation and implementation of personnel and social policy; formation and implementation of security procedures and actions; implementation of directions for
counteracting economic crimes; formation of a system
of ethics for the exercise of rights and powers, prevention of corruption, settlement of conflicts of interest, receipt of gifts and rewards; formation of responsibilities
in relation to the profession; ensuring the resolution of
ethical conflicts, ensuring professional competence,
confidentiality, tax practice, protection of human rights
and freedoms, the formation of restrictions on cooperation in violation of human rights, protection of personal
data, prohibition of discrimination in the workplace;
ensuring health and safety at work; development and
implementation of a system of requirements for doing
business, property protection, confidentiality in the
company; increasing the level of implementation and
application of ethics and the code of business ethics in
construction companies;
- formation and use of corporate social responsibility of construction companies, taking into account
the directions and features of the application of regulatory and legal support on the basis of: formation of information support through the media (press), which affects the formation and implementation of corporate social responsibility; increasing the levels of use of the
press and other media; ensuring the implementation of
interaction with social and mass media for the formation and implementation of corporate social responsibility of construction companies; ensuring social protection of workers of construction enterprises, social dialogue in the operation of construction enterprises,
social standards and state social guarantors at construction enterprises; the level of integration of social responsibility of business in the activities of construction
companies and in accordance with international standards and practices; quality of realization of ecological
directions at the construction enterprises; ensuring
equal rights and opportunities for women and men in
construction companies;
- intensification of interaction of construction
companies with stakeholders on the formation and use
of corporate social responsibility;
- strengthening the financial condition by increasing the ratios: profitability of sales of products (works,
services); cost-effectiveness; financial autonomy; asset
turnover; total liquidity;
- formation of system information and analytical
support for the functioning of the construction industry
on the basis of changes in indicators: the index of construction products; acceptance of residential buildings
by their types; capital investment index in construction;
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the number of business entities in construction; the
number of employees employed in construction; personnel costs of business entities; dynamics of the volume of sold goods (works, services); the amount of
value added at the cost of production of economic entities; financial results before tax in construction; net
profit (loss) of large construction companies; net profit
(loss) of medium-sized construction companies; net
profit (loss) of small construction companies; indicators of non-current assets in construction; indicators of
current assets in construction; equity in construction;
long-term liabilities and collateral in construction; current liabilities and provisions in construction; liabilities
related to non-current assets and disposal groups and
the net asset value of a private pension fund under construction; currency balance in construction.
In the context of ensuring the development of construction companies, it is necessary to create conditions
for the growth of the integrated factor of formation and
use of corporate social responsibility in most construction companies by 1%. At ECO-DIM LLC and PJSC
Sumbud it is proposed to implement radical actions on
the formation and use of corporate social responsibility
by increasing it from 1.5 to 9 times the integral factor.
It is proposed to use modern geographic information systems for spatial monitoring of the formation
and use of corporate social responsibility of construction companies, tools for economic and mathematical
modeling and neural networks.
Formed approaches to the development of construction companies:
functional: development is defined as moving forward, improvement, improvement, growth, expansion,
which are characterized by factorial, external and internal, strategic, socio-economic transformations, where
there are permanent changes aimed at transition to a
new qualitative and quantitative state over time under
the influence of factors internal and external environment, and in the direction it can be both positive and
negative. On the positive side are that this approach allows to determine the functional characteristics and justify the direction of formation of enterprise development. The disadvantages are that focusing only on certain functional characteristics leads to a decrease in the
ability to take into account other features in determining the development of enterprises;
systemic: development is characterized as a system aimed at the transition to a new qualitative and
quantitative state in time under the influence of internal
and external factors, and in a direction that can be both
positive and negative, where the process of transition
from one state to another from the previous quantitative
and qualitative characteristics. The system approach
determines the innovation processes, properties and capabilities of the system, quality and strengthening the
vitality of the system. Provides opportunities to identify
the elements that form the system of enterprise development, comprehensively substantiate them and characterize the directions of its operation, different ones
are taken into account. There are certain problems with
regard to the set of features and characteristics of enterprise development;
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resource: development is defined as the process of
formation and use of resources. The resource basis of
enterprise development is characterized, which allows
to characterize the directions and opportunities of economic entities. Focusing only on the resource component of development leads to a decrease in the reliability and capabilities of development, taking into account
other features and characteristics;
factor: characterized by development from the
standpoint of the influence of factors: the place of occurrence, the transience of change, openness, control
over change, the activities of the subject of development, time, management capabilities. Provides opportunities to identify factors influencing the development
of enterprises, which provides opportunities to assess
areas and take into account its features. There are certain difficulties regarding the completeness and reliability of information and analytical formation of factors
of enterprise development;
effective: development is defined as the result of
the functioning of enterprises, which ensures its efficiency. Qualitative and quantitative changes are
formed, transformations of subsystems to a qualitatively new level due to adaptation to factors of internal
and external environment for achievement of the most
effective condition are defined. The focus is on the results and effectiveness of development, which provides
opportunities to develop areas for its provision, taking
into account the level of performance. The difficulty of
determining the assessment of the level of effectiveness
and efficiency of the formation and implementation of
areas of enterprise development;
approach that determines sustainable development: a sequence of cycles of change of states in relation to the transition at the end of the cycle to a qualitatively new state, which is carried out constantly during
the strategic period. Provides opportunities to characterize development as a strategic category that is
formed over a long period of time. The need to identify
factors of sustainable development, which are difficult
to characterize, there are questions about the completeness of information and analytical support for sustainable development;
an approach based on the identification of development and stability: development is characterized as a
stable state that leads to increased efficiency and effectiveness. Possibilities of formation of a quantitative basis of development on the basis of certain indicators of
stability are defined. Development is a dynamic system
that in the process of transformation leads to a qualitatively new state. However, stability fixes the state in the
corresponding period. In addition, stability can be negative. Development allows you to get a positive state,
which leads to increased efficiency and effectiveness;
 retrospective: development in the historical
aspect is defined as a category formed by retrospective
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features and characteristics. It has not only economic
meaning, but also includes philosophical and social
aspects. Allows to expand the characteristics and features to determine the development, provides an opportunity to include "new" factors and factors, which
increases the level of completeness and reliability of
the results. There are problems in determining and assessing the essential characteristics of development,
taking into account historical aspects.
Conclusions and suggestions. Thus, as a result of
the research the corporate social responsibility of construction enterprises is determined, the corresponding
directions of its realization are characterized. Approaches to ensuring the development of construction
companies are proposed. It is determined that corporate
social responsibility is an important factor in ensuring
the development of construction companies, characterizes their strategic contours. In addition, corporate social responsibility is a modern tool for the operation of
construction companies, which combines social and
economic components.
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CONDITIONS OF TRANSFORMATION CHANGES
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Associate Professor of Administrative Management and
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Abstract
The current needs in the regulation of land relations, which are due to a qualitatively new approach to the
development of land use potential, land use, ownership and disposal, and the conditions under which the free land
market in Ukraine should be formed. The concept of transformation is considered, which means the process of
replacing the features of one economic order with similar features of another order, resulting in the transformation
of the economic system as a whole. The main problems of land management in rural areas of Ukraine, which
provide for the revival of rural areas by optimizing their territorial organization, creating conditions for balanced
use of nature and protection of natural resources, improving social conditions and living infrastructure of rural
residents, improving the demographic situation in rural areas.
It is emphasized that to date in Ukraine there is no classification of land according to suitability on the basis
of taking into account (balancing) environmental opportunities and economic feasibility. It is indicated that the
priority in the implementation of land policy is the development of the necessary land management and urban
planning documentation, land inventory, topographic and geodetic works, land valuation, land management
schemes and feasibility study of land use and protection of administrative-territorial entities, development of working projects reclamation of disturbed lands, protection of lands from erosion, flooding and other dangerous geological processes. The components of the formation of information and analytical support for monitoring the use
of land and resource potential of the united territorial communities of Ukraine are proposed.
Keywords: transformation processes, moratorium, land cadastre, land resource potential, land management,
management system, rural territories, decentralization, united territorial communities.
Formulation of the problem. Transformational
changes of the Ukrainian economy, the purpose of
which is to form a model of a modern competitive economic system, put forward one of the key conditions
for sustainable development of social production - ensuring the highest level of production and distribution
efficiency of resource use. This problem is especially
relevant for the field of agricultural production, because
here part of the resources are both a means and an object of labor.
The process of qualitative changes in the agricultural sector of the national economy, in particular in
terms of land reform and decentralization reform, has
logically reached the stage of institutionalization of the
Ukrainian peasantry. This situation is deprived of the
discriminatory role of agricultural production and becomes a relatively autonomous and self-sufficient social group. In addition, the area of his compact residence is designed as a rural area.
The latter have land resource potential, which under appropriate conditions can be used equally effectively in both agricultural and non-agricultural spheres
of production. At the same time, the need to move to
the principles of sustainable development, allows us to
consider the natural resources of rural areas as a value
in itself. All this requires the development of new approaches to the formation and development of land and
resource potential of rural areas, which would take into
account socio-economic, administrative, ideological
and other changes and regional features in the context
of transformational change.

Analysis of recent research and publications.
Significant contribution to the development of the theory and methodology of formation and livelihood of rural areas, full and most balanced use of their resource
potential, the formation of full-fledged institutions of
the agricultural sector of the economy made such wellknown domestic scientists as: Kaletnik G.M., Goncharuk I.V., Dankevich V.E., Dovgal O.V., Kovalchuk
I.P., Khintsinskaya K.O., Nakonechna K.V., Presich P.
and others. However, despite the significant scientific
achievements in ensuring the formation and effective
use of land and resource potential of rural areas of
Ukraine, many problems on this topic still need theoretical, methodological and practical solutions.
Selection of previously unsolved parts of the
overall problem. Transformation processes in rural areas of Ukraine are due to a wide range of factors - deteriorating demographic, social, environmental and
economic situation, inefficient implementation of
agrarian and land reforms. They affect the quality of
life in rural areas, lead to new (not typical of previous
periods) problems in land use. Today, the attention of
economists and practitioners to the regional aspect of
transformations in the agricultural sector is growing.
Growing demands for regional development are a characteristic feature of agrarian reforms in many countries.
Strengthening the link between agricultural production
and rural development in terms of land use potential is
an important component of the European model, which
focuses on Eastern European countries that have prospects for integration into the European Union. At the
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same time, these issues are still insufficiently studied
and require further research.
The purpose of the work. The aim of the article
is to study the problematic issues of land use potential
in Ukraine and assess the severity of problems caused
by the development of transformation processes in land
use, the occurrence of which is associated with insufficient socio-economic development of rural areas, irrational use of land resources.
Presentation of the main research material. At
the present stage of reforming land relations there are
acute problems of ensuring the conservation of land resources and the rational use of land resources. The issue
of preservation, rational use and expanded reproduction
of land resources as a basis for sustainable development
of rural areas of Ukraine has become especially acute
[6; 11]. This primarily concerns the use of land resources. Discussions on the scientific substantiation of
sustainable development of rural areas, rational use of
land resources are becoming increasingly important.
Transformation processes taking place in the field
of land use are often unpredictable, voluntaristic in nature and lead to the fact that every year the quality of
land resources does not improve and acquires signs of
crisis. Along with the deterioration of the use of land
resources, the situation in the Ukrainian countryside is
deteriorating.
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The concept of transformation (Latin transformatio) translates as transformation, reincarnation,
change of form, shape, properties. From the standpoint
of influencing changes in the structure of the economy,
transformation is the process of replacing the features
of one economic order with similar features of another
order, resulting in the transformation of the economic
system as a whole. Transformation, as a pattern of development of economic systems, is associated with
such a form of their reincarnation as evolution (Latin
evolutio - deployment) - the process of change, progress; one of the forms of movement, development in
nature and society. It means continuous, gradual quantitative changes, in contrast to the revolutionary - radical, qualitative changes [6, 12]. In addition, evolution
is a necessary form, an objective tool through which the
changes that are already manifested in the transformation processes accumulate.
In this context, modern needs in the regulation of
land relations are due to a qualitatively new approach
to the development of land use potential, land use, ownership and disposal and the conditions under which the
free land market in Ukraine should be formed [1].
Therefore, among the current fundamental problems of
land use potential and land management of rural areas,
it is important to study a number of components listed
in Table 1.
Table 1
The main problems of land management in rural areas of Ukraine
Characteristic
V - revival of rural
I - development of
areas by optimizing
scientific-methodtheir territorial orological and meganization, creating
thodical bases of
II - ensuring the
IV - improvement of
conditions for balstandardization of
protection of the
III - increasing
agro-technological
anced use of nature
procedures of
rights and legitithe efficiency of
conditions for the
and ensuring the proland management
mate interests of
state management
production of agritection of natural reof rural territoowners of agriculof land and recultural and livestock
sources, improving
ries, consolidatural land in the
source potential
products in rural ar- social conditions and
tion of agriculprocess of land
of territories;
eas;
living infrastructure
tural lands taking
consolidation;
of rural residents, iminto account the
proving the demoEuropean and
graphic situation in
world experience;
rural areas.
Source: formed based on the results of the study
Taking into account these aspects, solving the current problems of rural land management at the current
stage of reforming the country requires the development of conceptual foundations and technologies for
modeling and forecasting the parameters of land use
potential and land use. With their help it will be possible to assess the state of land resource potential, including the intensity of development of degradation processes in them [4; 6]. Also to substantiate the system of
protection measures on agricultural lands, which will
ensure the land management of rural areas, adapted to
market conditions and modern transformation processes.
Article 13 of the Constitution of Ukraine of
28.06.1996 № 254k / 96-VR clearly defines that land,

as well as other natural resources located within the territory of Ukraine, are objects of property rights of the
Ukrainian people. In this case, every citizen has the
right to use the natural objects of property of the people
in accordance with the law.
Currently, land reform affects the main wealth of
mankind - the land, it affects the interests of almost all
citizens. Therefore, at all historical stages, it acted as an
economic lever capable of forcing the economic mechanisms of development of productive forces to work effectively.
Today the total land area in Ukraine is 60.4 million
hectares. Of these, 70% - 42.4 million hectares - of agricultural land, of which more than 32 million hectares
are cultivated annually. For comparison, in Poland, agricultural production involves half the area - 14 million

8
hectares, in Germany - 12 million hectares, in Romania
- 9 million hectares. The amount of chernozem in
Ukraine is the largest in the world and is 28 million hectares [7].
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Table 2 provides information on the use of land
resources of Ukraine in 2020.

Table 2
Indicators of land use potential of Ukraine in 2020
Indicator
Indicators of Ukraine
Compared to Europe
Total area
60.3 million hectares
6% of the total area of Europe
1
Total area of agricultural land
41.4 million hectares
19% of the total area of Europe
2
The total area of arable land in Ukraine
32.7 million hectares
27% of the total area of Europe
3
The level of land ruin
54%
35% in Europe
4
Number of lands per 1 person
0,90 га
0.44 hectares in Europe
5
Source: [3]
Creating an efficient market for agricultural land
in Ukraine remains a matter of strategic importance, the
implementation of which depends on the dynamics of
socio-economic development of the agro-industrial
1,7

complex, land relations, and the national economy as a
whole [2].
Figure 1 shows the ownership structure of agricultural land in Ukraine in 2020.
8,7

31

Communal property

state property

Private property

Fig. 1. Ownership structure of agricultural lands in Ukraine in 2020, million hectares
Source: [3]

Ukraine has significant land potential, which is
5.7% of Europe's territory. Of the 60.3 million hectares,
almost 70% are agricultural lands with high fertility. In
Ukraine, more than 92% of the territory is involved for
economic use. The level of plowing of the territory is
extremely high and is over 54% (in developed European countries - does not exceed 35%). The actual forest cover of the territory of Ukraine is only 16%, which
is not enough to ensure ecological balance (the average

of European countries is 25-30%). Excessive plowing
of lands (over 54% of the land fund of Ukraine), including on the slopes, led to a violation of the ecologically
balanced ratio of agricultural lands, forests and reservoirs, which negatively affected the sustainability of
agricultural landscapes and caused significant manmade load on the ecological sphere [9; 11].
Figure 2 shows the structure of agricultural land in
Ukraine in 2020.

5,3
2,3
0,9
0,2

32,7

Pastures
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Fig. 2. The structure of agricultural land in Ukraine in 2020, million hectares
Source: [3]
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The land resource of the national economy in the
form of agricultural land is the most important resource
for most countries. Related to this is the fact that the
conceptual principles of state land policy are laid down
in the policy documents of government institutions and
further developed through legislation, procedural codes
and other provisions governing the work of national
government agencies that administer land relations. It
seems that the main condition of a rational land policy
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is that such a policy should offer a practical and consistent set of rules, institutions and tools that are considered fair, legitimate and appropriate for different
stakeholders [8; 11]. Given Ukraine's approach to EU
rules and procedures, this becomes especially important. In fact, the provisions of the Association
Agreement with the European Union determine the direction of transformation of national land policy. Figure
3 shows the structure of agricultural land use in Ukraine
in 2020.
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Fig. 3. The structure of agricultural land use in Ukraine in 2020,%
Source: [3]
Such potential can be considered as a strong competitive advantage of Ukraine, but its practical implementation requires the introduction of an effective
model of land relations, adequate to today's harsh conditions of international competition.
Limited land resources are a major factor influencing land prices and capital expenditures. Rents for agricultural land in the world are high, in particular in
Germany, the Netherlands and Denmark it is more than
200 euros per 1 hectare of arable land, in the US - up to
10 percent of the market value, or 350-400 US dollars

per 1 hectare; in Canada 40-45% of the grown crop is
spent on rent, in France - up to 1/3 of the harvest [2; 9].
The average rent for state-owned agricultural land
leased on a competitive basis in 2016 was 9% of the
regulatory monetary assessment, and in the first half of
2017 - 13% of the regulatory monetary assessment. In
some cases, the amount of rent according to the results
of the auction was 32% of the normative monetary
value [9; 10].
In fig. 4 shows the amount of rent per 1 hectare of
land shares (shares) in Ukraine in 2019.
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Fig. 4. The average amount of rent per 1 hectare of land shares (shares) in Ukraine in 2019, UAH
Source: [9]
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Today, almost 1.4 million hectares of land are not
used. About 1 million people do not cultivate or lease
land. As a result, land shares (shares) with a total area
of 4.8 million hectares, or about 12% of the total area
of agricultural land are not used [3; 9].
Given the limited material resources of the owners
of land shares (units), as well as the impossibility of
selling them almost the only way of existence of smallholders in the countryside is the transfer of land for rent.
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This situation is used by tenants, determining the conditions and understated cost of rent (the average amount
of rent per year is 1093 hryvnia per 1 hectare) [9].
In the context of the global economy and the growing integration of Ukraine into world economic processes, it is the agro-industrial complex that can be at
the forefront of the development of the Ukrainian economy [7].
Figure 5 shows the size of sown areas of crops in
Ukraine in 2020.

354,38

178,1 177,27
122,98
57,77
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Fig. 5. Sown areas of agricultural crops in Ukraine in 2020, thousand hectares
Source: [3]
In Ukraine, the system of land resource management has changed significantly. It provides for payment
of land tenure and land use in the form of land tax and
rent, strengthening state control over land use and protection through the introduction of land monitoring and

changes in the state land cadastre, the procedure for resolving land disputes.
Figure 6 shows the structure of landowners in
Ukraine in 2020.

6,9

25,3

Fig. 6. The structure of land owners in Ukraine in 2020, million people
Source: [3]
The current state of use of land resources of the
country is characterized by low economic efficiency,
despite the fact that Ukraine has one of the largest fertile lands, compared to other countries [8]. However,

the Ukrainian model of land transformation in the countryside took into account the principle of social justice,
not economic efficiency.
Figure 7 shows the structure of state lands of
Ukraine in 2020.
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Source: [3]
The unsatisfactory condition of land resources in
relation to their environmental and economic indicators
indicates the need to optimize land use and improve the
efficiency of land use potential. It is necessary to carry
out appropriate zoning of the land fund of the country,
as each set of natural and economic conditions requires
justification and implementation of optimization
measures [5; 6]. To date, land is not classified according to suitability on the basis of taking into account
(balancing) environmental opportunities and economic
feasibility.

One of the main directions of regional transformations of the agricultural sector of the country should
be the optimization of their sectoral, functional and territorial structures. For their formation it is necessary to
improve the development of means of production for
the food and processing industry, agriculture, infrastructure units [6; 8]. An important measure is the development of regional scientific and technical development programs that will ensure programming, organization of management and operation (Table 3).

Table 3
The main directions of state policy in the field of land relations regulation
Characteristic
Ensuring further development of land ownership relations;
I
improvement of land relations in agricultural production;
II
further reform of land relations in cities and other settlements;
III
land market development;
IV
development of land collateral lending, including mortgage lending;
V
improving the procedure for collecting land fees;
VI
improving land monitoring, the procedure for maintaining the state land cadastre and land valuation;
VII
land management support for land reform;
VIII
improving the efficiency of state management of land resources;
IX
improving the organization of control over land use and protection;
X
improving the regulatory and methodological framework for the development of land relations.
XI
Source: formed based on the results of the study
Today in countries with different socio-political
structures there is a different level of centralization and
decentralization of land management, powers to regulate land use are exercised by representative bodies of
territorial communities and such specialized institutions as the Slovak Land Fund (Slovakia), Agricultural
Real Estate Agency (Poland), National Land Service
(Lithuania), State Land Service (Latvia), Land Consolidation Department (Denmark) [9].
There are different organizational and legal forms
of land use and forms of ownership of land resources.
The results of the analysis of the legislation of a number
of countries allow us to state that in almost each of them

there are different restrictions. Restrictions on land size
are typical of countries with economies in transition
and countries with limited land resources. Typically,
such restrictions are set at the municipal or regional
level, in particular:
Hungary - not more than 300 hectares (for individuals and legal entities);
Romania - not more than 200 hectares (for individuals and legal entities);
Denmark - no more than 30 hectares (for persons
with professional education and farming experience)
(Table 4) [1; 9].
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Table 4
Comparative characteristics of the state of land use in European countries and Ukraine
Characteristic
Ukraine
European counCountries of the
tries
European Union
Land area, million hectares
60,4
1015,6
437,4
Area of chernozems, million hectares
28
84
18
Area of agricultural land, million hectares
42,7
474,8
177,7
Area of arable land, million hectares
32,5
277,8
115,7
Share of leased agricultural lands,%
97
62
53
Area of agricultural land certified as organic,
0,3
11,6
5,3
million hectares
Area of irrigated land, million hectares
0,5
20,8
11,1
Investment price, thousand US dollars per 1
1
4
5,5
hectare
Grain exports, million tons
34,8
130
38,5
Area of agricultural land per capita, hectares
0,7
0,6
0,4
per capita
Price per 1 hectare of agricultural land, thou3,7
7,2
sand US dollars
Source: [9]
The basic principles of the European Union's land
ownership policy, including for agricultural purposes,
are the right to free movement of capital, the opening
and running of private businesses and non-discrimination. In most member states of the European Union
there are no legal restrictions on the ownership of agricultural land (any natural or legal person can legally acquire and own agricultural land) [6; 9]. Legal re Structural changes
in the use of land resources, taking into account the differences in
the natural conditions of
the regions, specialization,
agricultural production
and its location;

 modernization of
regional, branch and
production systems of
agricultural production;

 improvement of
financial and credit relations on the basis of a
system of flexible state
regulation through preferential taxation and
lending to ensure the
necessary volumes of agricultural production;

strictions on agricultural land ownership limit the number of potential buyers and competition from the market
for the sale of agricultural land.
Determining the main directions of transformations of the agricultural sector of the country in
terms of land use potential and its regional units is
based on socio-economic and scientific-practical developments that require the introduction of a number of
measures (Fig. 8).

 innovation and investment re-equipment of the
agricultural sector and its
regional divisions, which
will contribute to a comprehensive and purposeful
change of material and production-technological
structures, organizationaleconomic and regional
structure of production;

 use of achievements of
scientific and technical progress and introduction of innovations in modernization
of material and technical
base in all spheres,
branches, manufactures, at
the enterprises with a modern technological level;

 directing investments
in priority programs of
strategic efficiency and
their impact on the structure of the agricultural
sector at all territorial levels;
 introduction of lowand zero-waste technologies, biological plant protection products, increasing resource efficiency, integrated
processing of raw materials,
creating a mechanism for
protection and rehabilitation
of the environment, introduction of environmentally
friendly (organic) production, development and focus
on technological parameters
of environmental use biosphere-compatible material
and technical means of production.

Fig. 8. The main directions of transformations of the agricultural sector in Ukraine
Source: [6]
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There are also problems in land relations, the reform of which began in 1991 and is not complete. The
main goal of land reform has not been achieved - the
transfer of land to an efficient owner and the introduction of an ecological and economic model of management. The process of privatization of collective agricultural enterprises with the transfer of agricultural land to
private ownership was not entirely socially just.

8,8

Chernivtsi

Ivano-Frankivsk

1,4 1,4 1,1

Transcarpathian

Lviv

2,1 1,9

Ternopil

Volyn

Vinnytsia

Khmelnytsky

Rivne

2,7 2,7 2,6 2,5 2,5

Cherkasy

Kyiv

Zhytomyr

Sumy

Chernihiv

4,1 4,1 4
3,6 3,2

Poltava

Odessa

5,1 4,7

Crimea

Kirovograd

Dnepropetrovsk

6,1 5,7 5,7

Donetsk

6,6

Kharkiv

Kherson

Mykolayivska

Zaporozhye

7,2 6,9 6,8

Luhansk

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

13
The lack of ecological and economic justification
for the redistribution of land resources led to the fragmentation of agricultural fields, as a result of which 6.9
million citizens (46.4% of the rural population) acquired the right to land share, and 27 million hectares
of agricultural land were transferred to private ownership, and, as a consequence, inefficient use of a significant number of distributed land plots [5; 9].
In fig. 9 provides information on the average size
of land share (share) in Ukraine.

Fig. 9. The average size of the land share (share) in Ukraine, hectares
Source: [9]
In the absence of free circulation of agricultural
land, no land consolidation measures are currently carried out, and urbanization processes lead to further fragmentation of land plots and unjustified change of their
purpose [9; 10].
Ukraine, which has the world's best natural and favorable climatic conditions for agricultural production,
due to technological backwardness and irrational organization of agricultural production today can not provide its population with quality and affordable food
products. In the domestic market, domestic products
are being pushed out for import due to their better quality and higher competitiveness, achieved through the
use of more advanced technologies than in Ukraine [11;
13]. The practice of foreign partner countries shows
that when taking land plots into commodity-money circulation, legislative and economic support of this process, monitoring of land management is required,
which requires considerable control by the state.
The task of state policy in the field of rural development and efficient use of land resources is to find
such forms of land relations that would, limiting socially harmful "appropriation" efforts, maintain and develop incentives to invest in the production of maximum efforts inherent in nature private property.
In this context, attention should be paid to the
value of land. The greatest influence on the formation
of the value of land has its location and the type of its
permitted use established by law. Monetary valuation
of land is an economic mechanism of land relations,
land privatization, land mortgage lending, taxation and

the formation of the land market [8; 13]. Thus, the relevance of monetary valuation of land has been growing
recently, and the scope is expanding.
Monetary valuation of land is a component of the
state land cadastre. The Land Code establishes two
types of monetary valuation of land in Ukraine - regulatory and expert. Normative monetary valuation of different categories of land is used mainly for tax purposes
[13].
The analysis of normative documents shows that
at present there is no full-fledged approved methodology for taking into account the technogenic component
in the cadastral assessment of transport infrastructure
lands.
A comprehensive assessment of man-made impact
will provide more accurate information, as well as contribute to the formation of organizational and economic
mechanisms for the rational use of land and resource
potential of rural areas of Ukraine [13].
Land reform is an integral part of the economic reform being carried out in Ukraine in connection with
the transition of the national economy to market relations - decentralization of power, which also involves
improving the efficiency of land use potential of rural
areas of Ukraine.
The process of decentralization of power, which
began in Ukraine in 2014, led to the creation in 2015 of
united territorial communities. Thus, for the development of united territorial communities, one of the important factors is the effective management of land and
resource potential of rural areas in the united territorial
communities.
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which do not allow for the effective use and management of lands of new territorial formations. Currently,
there are a number of problems of united territorial
communities in the field of land relations (Table 5).
Table 5
The main problems of the united territorial communities in the field of land relations
Characteristic

Today, in the process of creating united territorial
communities, a significant number of problems in the
management of land resources have been identified,

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

nformation on land resources;

communities;
not carried out;

IX
Source: [13]
Land reform is associated with changes in the systems that have developed over many decades of land
relations. Land reform is focused on creating the conditions for equal and successful development of all
forms of ownership and use of land, fair and reasonable
distribution in order to transition to economic methods
of land management [2; 11], greening of land tenure
and land use and improving the efficiency of land use
potential.
The results of experimental research indicate that
land reform is a set of legal, economic, technical and
organizational measures, the implementation of which
ensures the improvement of land relations, the transition to a new land system, which corresponds to the nature of regulated, socially oriented market economy.
A set of state measures for the redistribution of
land between sectors of the economy, as well as between individual land users is an inter-farm land management. Inter-farm land management takes place in all
sectors of the economy, affects several land uses and is
a precursor to in-farm land management. An important
task of inter-farm land management is the organization
of more complete, rational and efficient use of land resources and its protection through appropriate actions,
as a result of which the main purpose of the land is established [12; 13], providing all sectors of the economy
and individual land users with the land they need and
their location on the territory.
Internal land management is reduced to the creation of organizational and territorial conditions for the
rational use and protection of land and resource potential of individual land uses and land tenure [13].
In this context, the most important aspect of the
reproduction and development of land resources of rural areas is the preservation and rational use of agricultural and non-agricultural lands. In the United States,
Canada, Japan, China, and most developed countries of
the European Union, the role of the state in land administration has been growing in recent decades. All types
of land management documentation are mostly developed with the participation and under the control of

state and local authorities, taking into account the public interest. On the basis of the developed and approved
documentation the planning of land use, zoning of the
territory is carried out [2; 10], state regulation of land
relations through economic, legal and organizational
measures at the state, regional, local levels and at the
level of land tenure or land use.
To ensure sustainable land use and efficient use of
land and resource potential of rural areas, relevant, objective, complete and reliable information about human
activities within the space under development. With the
beginning of the information revolution, the land cadastre is considered a multi-purpose cadastre. Today, it not
only provides the necessary data to the fiscal system,
but is also necessary for decision-making on spatial
planning and land management.
Modern land legislation should not only consolidate the inviolability of the right of private ownership
of land, but also offer such forms of its development
that will be perceived by society and ensure equal opportunities for its broad development.
The Land Code of Ukraine of October 25, 2001
provided for the completion of privatization and privatization of agricultural land and small homesteads and
other allotments, which were practically in the possession and use of citizens, without obstacles formed the
only material basis of land turnover. The task was to
form the primary market of non-agricultural lands [4;
6], to create a material basis for the implementation of
local self-government through the formation of an appropriate fund of communal lands.
At the same time, the issue of lifting the moratorium on land sales in Ukraine was studied. According
to World Bank experts, the opening of the land market
in Ukraine while improving the targeting of subsidies,
the implementation of measures to improve productivity and transparency of the agricultural sector - all this
may contribute to additional growth of gross domestic
product by more than 2% in the coming years.
A moratorium on the sale of agricultural land has
been in place in Ukraine since 2001. Ukraine, one of
the largest exporters of agricultural products in the
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world, remained one of the last countries in Europe
where there is no market for the sale of agricultural
land. On March 31, 2020, the Verkhovna Rada of
Ukraine adopted amendments to the Land Code and
other regulations [3; 13], which lift the moratorium on
the sale of agricultural land and make the land market
possible.
According to this law, from July 1, 2021, only citizens of Ukraine as individuals will have the right to
buy land (agricultural). But one Ukrainian has the right
to own no more than a hundred hectares at a time. From
January 1, 2024, both ordinary Ukrainians and legal entities will have the right to buy agricultural land. But
provided that among their ultimate owners are only citizens of Ukraine, Ukrainian territorial communities or
the state. The amount of land that one person can own
is also increasing: up to 10,000 hectares. The norm of
100 hectares in one hand (at the first stage of the reform) and state aid to small and medium-sized farmers
to buy land are steps aimed at promoting small-scale
agricultural producers. But farmers themselves assess
the current version of the land market ambiguous [5; 6].
The International Monetary Fund, and with it other international donors, assess the land market in Ukraine as
a powerful stimulus for economic development.
As a result of the transformation processes taking
place in land use and land structure during the years of
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Ukraine's independence, the nature of the use of land
and resource potential of rural areas has changed significantly.
The Law of Ukraine "On Land Protection" of June
19, 2003 reflects the basic principles of rational use and
protection of land. It states that landowners and land
users, subjects of land rights are obliged to effectively
use environmental production technologies, increase
land fertility [5; 11], to prevent deterioration of the ecological situation on the territory as a result of production and economic activities.
Priority in the implementation of land policy is the
development of the necessary land management and urban planning documentation, land inventory, topographic and geodetic works. Also assessments of lands,
drawing up schemes of land management and technical
and economic substantiation of use and protection of
lands of administrative-territorial formations. Also the
development of working land management projects for
the reclamation of disturbed lands, protection of lands
from erosion [5], flooding and other dangerous geological processes.
The results of the analysis allowed to propose
measures to improve the efficiency of land use potential
of rural areas of Ukraine and the formation of information support for geo-ecological monitoring of land
use in Ukraine (Table 6).
Table 6
The main directions of formation of information support of geoecological monitoring of land use
Characteristics of areas
Analysis of the ecological condition and level and features of land use.
1
Definition and characterization of geoecological factors, which include ecological factors of land
2
use in the region.
Construction of a multilevel system of factors characterizing the geoecological state of land use in
3
the region.
Determination of methods for assessing indicators that characterize the geoecological state of land
4
use in the region: analytical, correlation-regression and analysis of hierarchies.
To form the assessment basis of information support of geo-ecological monitoring to determine
5
the directions of assessment of the integrated indicator of geoecological condition of land use in
the region.
Development and application of a method of integrated assessment of the geoecological condition
6
of land use in the region.
Development and use of local and integrated models to assess the indicators of geoecological con7
dition of land use in the region.
Assessment of the integrated indicator of geoecological condition of land use in the region.
8
Modeling of the integrated ecological indicator of land use, to determine their influence on the
9
generalizing criterion of geoecological condition of land use in the region.
Development of a mathematical model that determines the relationship between the generalized
10
indicator of the geoecological condition of land use in the region and the index of physical volume
of gross regional product in prices up to the previous year.
Development of measures to improve the ecological indicators of land use in the region to
11
strengthen the geoecological condition.
Development of a geoinformation map of the geoecological state of land use in the region.
12
Source: [13]
Investments are a tool to increase the level of management of land and resource potential of rural areas of
Ukraine.
In essence, land resources are the object of investment, which determines the existence of the category
"land investments" - is an investment in real (technology, a set of technical, commercial knowledge, land use

rights) and financial (securities) assets needed to increase the level of return of land resources or preservation of their social significance in order to make a profit
or achieve a social effect [10; 12].
One of the most attractive lands of the united territorial communities for investors is agricultural lands.
The investment attractiveness of agricultural lands is
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characterized by the ability of agricultural enterprises
to attract investment funds.
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In order to form information and analytical support for monitoring the use of land and resource potential of the united territorial communities, it is necessary
to solve a number of priority tasks (Fig. 10).

 To substantiate the possibility of using geographic
information systems for the development and implementation of information and analytical support for
monitoring the use of lands of the united territorial
communities;
 to develop an approach to the development and implementation of information and
analytical support for the use of lands of the
united territorial communities;

to determine the directions of formation of the
mechanism of development and realization of information-analytical maintenance of monitoring of use of
lands of the united territorial communities;

 to study the processes of
implementation of the land
administration system in the
united territorial communities;

 to study the processes of influence of
town-planning, spatial, land factors on the
land use of united territorial communities.

Fig. 10. The main components of information and analytical support for monitoring the use of land resources of
the united territorial communities
Source: [13]
Of course, land resource potential has always
been, is and will remain a special object of commoditymoney relations, characterized by spatial limitations, irreplaceability, consistency of location, etc. [13]. The
importance of agricultural land as a leading resource for
human development in rural areas, where it acts not
only as a spatial basis, but also as the main means of
production, is difficult to overestimate.
Thus, the main task of state policy in the field of
land use is to provide conditions for efficient and rational use of land in the interests of meeting the needs
of society and citizens [8; 11]. This is possible under
the conditions of defining clear guidelines for land reform, in particular the completion of the reform of land
ownership, the creation of a modern organization of
land and real estate accounting, cadastral valuation of
land, land management; improving land management;
preservation of land resource potential for future generations.
Conclusions. Land is an exhaustible natural resource that should be used sparingly. This is especially
true of agricultural land. The functioning of the land
market in Ukraine should be based on social justice,
public, public and private interests, legality, efficiency,
transparency, openness, ensuring the balanced development of settlements and other areas, protection and rational use of land and other natural resources. resources.
Optimization changes in the use of land resources
are a necessary condition for ecological and economic
improvement and ensuring a favorable territorial environment in rural areas for high-performance production
in compliance with environmental requirements. At the
same time, the main generator of sustainable development of rural areas, its economic "engine" should be
economic activity in rural areas, rational use of land and

resource potential, focused on the multifaceted functioning of the rural economy.
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Abstract
In the article methodical approaches of analysis of charges are considered on a sale and directions of estimation of efficiency by sale activity, the criteria of estimation of efficiency of sale activity are selected, certainly the
stages of leadthrough of analysis. Problems are described organizationally methodical to character of analysis of
charges on a sale. The stages of analysis of charges of sale activity and indexes of analysis of structure and efficiency of charges of sale activity are offered. Grounded, that on agricultural enterprises for determination of general organizationally methodical aspects it follows to develop and assert «Statute about the order of leadthrough
of economic analysis of charges of sale activity». A dynamics, composition and structure of charges, is analysed
on a sale and change of their efficiency. The basic sending of decline of level of charges is selected to the sale in
agricultural enterprises.
Keywords: analysis, charges on a sale, efficiency, improvement, enterprise, dynamics.
Raising of problem. There must be the stopped
up strategy of his development in basis of activity of
any enterprise. In the conditions of drastic global alternations the problem of agricultural production distribution topically considerably. The state of ductings of
transporting of products, gap-fillingness of sale network, communicative potential of partners, all more
noticeable influence on the degree of satisfaction of
consumer demand, competitiveness of products, efficiency of production.
Presently optimization of sale activity is important
reserve of strengthening of positions of agricultural
producer at the market, by the necessary condition of
increase of volumes of realization and increase of efficiency of sale. Sale activity helps ob''ednati effort of
agricultural enterprises, enterprises of processing industry and trade, not only during realization of products
but also during determination of character and scales of
its production, ways of profitable employment of industrial capacity enterprises, determination of mutually
beneficial terms of advancement of products, taking
into account maximal satisfaction of necessities of buyers. Economic processes are impossible without the
proper analysis of charges on a sale, as analytical information is determining for the ground of administrative
decisions and monitoring of their implementation.

Analysis of researches and publications. The
theoretical and practical aspects of analysis of sale of
products (commodities, works, services) and charges,
related to him on different enterprises, are lighted up in
labours of domestic and foreign scientists-economists:
R. Alborova, N. Gavrishko, A. Glena, V. Deriya, Dzh.
Evansa, V. Evdoschak, A. Kozachenko, M. Kulinich,
O. Lukan, I. Polischuk, G. Savickoy, V. Savchuka, O.
Tomchuk, T. Shtuchka, L. Yurkivska and other research workers. Doing justice scientific works, it
should be noted that for today researches in relation to
the analysis of sale of products there are a bit on agricultural enterprises. Developments of new approaches
need in the improvement of theory and practice of analysis of sale activity, in fact a far of the outlined problems is the article of scientific discussions and remains
until now unsolved.
Formulation of aims of the article. A research
purpose is consideration of theoretical principles and
applied aspects of analysis of sale activity of enterprise
for the increase of efficiency of him sale policy.
Exposition of basic material of research. At the
terms of strengthening of competitive activity on the
domestic markets of commodities and services the subjects of menage realize a requirement in the active
leadthrough of sale measures. In this connection the actual is become by the increase of efficiency of both
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every separate sale measure and sale activity of enterprise, on the whole.
Before to pass to subsequent illumination of indexes of efficiency of sale activity, it costs to specify
determination of efficiency. In the general understanding under a concept «efficiency» it follows to understand correlation of result of any activity to the charges
borne on it. Applying this determination to the sale
measures, it is possible to formulate, that efficiency of
sale activity is a betweenness by results, got from the
leadthrough of marketings measures (market, advertising, sales promotion, research and others like that) and
by charges on their realization.
Select a few determinations of economic efficiency of sale activity – it [7]:
 relative various (on all stages of process of sale)
result which answers the ultimate and intermediate
goals of realization of sale activity;
 a relation of effect (to the result) is from the
leadthrough of sale activity to all charges which accompany this process;
 the impact of costs associated and with sales tion
activities that can be assessed as a result expressed in
kind (real or intangible) or value (price) forms in the
cost of all necessary resources (material, technical, human and other) for the organization and implementation
of sales activities.
Under the results of sale activity it follows to understand the increase of demand, bringing in of new users, level of loyalty to the enterprise (to the brand), degree of satisfaction of necessities of users, volumes of
sale of products, degree of knowledge, relative part at
the market, profit from realization and others like that.
Interesting is approach which foresees the
leadthrough of estimation of result of sale in long - and
to short-term periods. In accordance with the analysis
of sale activity in a short-term period efficiency is
measured indexes which characterize profits and volumes of realization of products, in long-term – by indexes, related to the brand (loyalty, knowledge, perception of brand, and others like that) [5, p. 41].
Thus, the results of analysis of scientific works
testify that most researchers one of directions of analysis of sale activity select the estimation of sale charges.
To our opinion, exactly an analysis of charges is base
approach of estimation of efficiency of sale activity, as
in the conditions of financial crisis managers are interested in the receipt of information on that, how financial resources outlay on sale measures influence on
end-point of activity of subject of menage.
The analysis of sales costs should also provide
management of agricultural enterprises with information on the efficiency of resource allocation, ie how
much and in which areas of sales you need to invest to
maximize the profitability of economic activity.
The vast majority of practitioners believe that the
effect of sales activities is manifested in increased sales
or profits of the enterprise. Therefore, in their opinion,
sales efficiency should be calculated using economic
and statistical methods as the ratio of sales costs to sales
results - sales or profits.
Thus, in agricultural enterprises for the ground of
necessity of planning of charges on sale measures in the
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future service of sale must prove guidance efficiency of
the borne charges of sale activity in previous periods.
The conducted researches certify that without regard to all carefully thought out aspects of strategy of
development of sale at the domestic market, the clear
failings and problems appear in his planning and realization, in particular:
 unawareness of expedience of leadthrough of
systematic researches of intermediate and eventual efficiency of sale measures guidance;
 insufficient level of qualification of adsmiths in
a sales department, insolvency to conduct the complex
analysis of the systems of strategy of sale;
 if such analysis and conducted, he has, as a rule,
only formal character, mainly at high-quality level,
without application of mathematical and statistical
methods.
Uses of methods, which are taken to the construction ekonomiko- mathematical models, and also crosscorrelation regressive, variation and factor analysis allows more exactly to walk up to the estimation of efficiency of sale activity and charges on its leadthrough.
Therefore at the analysis of efficiency of both sale
charges and sale activity, it is on the whole necessary
to apply ekonomiko-mathematical methods and models.
The research shows that despite all the wellthought-out aspects of the sales development strategy in
the domestic market, in its planning and implementation
there are clear shortcomings and problems, in particular:
– management's lack of awareness of the feasibility
of conducting systematic studies of intermediate and final effectiveness of sales activities;
– insufficient level of qualification of advertising
specialists in the sales department, inability to conduct
a comprehensive systematic analysis of sales strategy;
– if such an analysis is carried out, it is usually only
formal in nature, mainly at the qualitative level, without
the use of mathematical and statistical methods.
Given the above, we consider it necessary to analyze the effectiveness of sales activities in the following
areas of evaluation:
 to efficiency of charges of sale activity after a
commodity, price, sale and of communication policy,
and also charges, borne on maintenance of sales department in their correlation to the incomes and volumes of
realization of products on an enterprise;
 sale activity after the functions of sale (analytical, production, sale, management function) and generalized indexes (profitability, turn of commodity supplies, solvency of enterprise, and others like that);
 to efficiency of uneconomical indexes which
substantially influence on effectiveness of entrepreneurial activity. To the uneconomical indexes of sale
take: quality of products by comparison to competitors,
knowledge of users, competitiveness of products, image of enterprise, lost buyers, amount of new buyers,
loyalty of users to the trade mark and others like that.
The important methodical aspect of realization of
analysis of charges of sale on an enterprise is development of sequence of his leadthrough (Fig. 1).
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Stages of leadthrough of analysis of efficiency of charges of sale activity

I. Forming of the system of indexes and criteria of evaluation of efficiency of sale charges is after
directions which characterize the constituents of sale activity of enterprise complex

ІІ. A leadthrough of direct analysis of charges of sale activity is on the select indexes of efficiency

ІІІ. Prognostication of influence of sale charges is on resulting performance of enterprise and
determination of directions of optimization of charges of sale activity indicators

ІV. On the basis of the conducted analysis of development of plan of strategic and tactical
measures of increase of efficiency of both separate elements of sale and sale activity, on the whole

Figure 1. Algorithm of leadthrough of analysis of efficiency of charges of sale activity of enterprise
Source: [8, 10]
system of indexes, as planning analytical procedures it
Thus, leadthrough of analysis of efficiency on is necessary expressly to determine that it is exactly
basic directions of estimation of charges of sale activity needed to estimate and what results from it will get.
with the use of ekonomiko mathematical methods with
A number of indexes, which characterize effian expressly certain algorithm will allow effectively to ciency of forming of charges on a sale enterprises
organize a sale on an enterprise, to estimate attained which are resulted in a table 1., is in practice used.
end-point of sale activity (income, part at the market,
As see from the resulted table, most indexes of efvolume of realization and others like that), and also ac- ficiency of sale activity settle accounts by correlation
cept effective administrative decisions in relation to re- of charges on a sale and administrative charges, operatalization of sale activity of enterprise on the whole.
ing charges, results of activity.
The near-term stage of leadthrough of analysis of
efficiency of sale activity of enterprise is forming of the
Table 1
Indexes of efficiency of forming of charges are on the sale of enterprise
Economic mainteIndexes
Method of calculation
nance of index
1
2
3
What specific gravCoefficient of cost-capacity
ad min istrativeexp enses  sellinqexp enses ity of permanent
of general economic mancharges is in operatoperatingcos ts
agement and sales
ing charges
How much net inNetprofit
A coefficient of coverage of
come is 1 UAH
charges is on a sale
sellinqexp enses
sales costs
What are the selling
sellinqexp enses
A coefficient of payback racosts of the comtio
pany to receive 1
Netprofit
UAH. net income
What is the share of
sellinqexp enses
A coefficient of cost of sales
marketing costs in
activities of the enterprise
operatingcos ts
operating costs
The level of load on
operatinqcos ts
A coefficient of loading of
operating costs per 1
charges is on a sale
sellinqexp enses
UAH sales costs
A coefficient of coordinaHow many operatoperatinqcos ts  sellinqexp enses
tion is in correlation of oping costs form 1
erating charges and charges
sellinqexp enses
UAH of sales costs
on a sale
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A coefficient of coordination of charges on a sale in
correlation in operating
charges
Coefficient of cost of sales
activities at fixed costs
Coefficient the ratio of
sales costs and administrative costs
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The level of the rasellinqexp enses
tio of sales costs per
1 UAH. operating
operatinqcos ts  sellinqexp enses
costs
What is the share of
sellinqexp enses
marketing costs in
ad min istrativeexp enses  sellinqexp enses fixed costs
The level of the rasellinqexp enses
tio of sales costs per
1 UAH. administraad min istrativeexp enses
tive costs

Source: [20]
Therefore in the system of complex analysis of
sale activity an estimation of efficiency of charges on a
sale is base and comes forward the necessary condition

of maintenance of competitiveness of agricultural
enterprises (Fig. 2).

ECONOMIC ANALYSIS

Analysis of sale activity

An analysis of sale charges is in the cut of complex and
management

Analysis of complex of sale

COSTS

Analysis of functions of sale

Analysis of uneconomical indexes
Other directions of analysis of sale activity
Figure 2. Estimation of sale charges as base direction of economic analysis of sale activity
Source: [8]
For today select two going near the estimation of
efficiency of sale on an enterprise. The first from which
foresees measuring of level of achievement of the put
sale aims, second is correlation of effectiveness of sale
activity to the charges on its leadthrough [1].
S. Shkaraban and E. Poznakhivsky one of objects
of sale activity select charges on a sale. In particular,
authors mark that «in market conditions a necessity is
become by introduction of break-down of sale expenses. In particular, the authors note that "in market
conditions it is necessary to introduce the analysis of
sales costs. Such an analysis makes it possible to assess
the effectiveness of various sales factors, and it must be
carried out constantly" [25, p. 96].
O. Schur and G. Korets mark the necessity of analysis of efficiency of charges on a sale, as it will allow
to ground expedience of financing of the concrete sale
programs, prevent financial losses and reduce financial
risks [27, p. 337].

One of directions of estimation of results of realization of sale activity there is an analysis of charges of
service of sale. In particular, charges on sale
researches, publicity activity, providing of work of
site of enterprise, it is et cetera necessary to correlate a
sale with the indexes of volume, market capacities for
the estimation of efficiency of outlaying resources the
financial results of commercial activity of enterprise
[18].
T. Shtuchka believes that the analysis of the ratio
"sales costs - sales volume" allows to avoid significant
overspending to achieve sales goals [26].
Opposite is opinion of O. Seleznevoy, which considers «. that payment of sale activity in the volume of
sale of enterprise expecting is impossible practically.
Therefore to apply principle of estimation of efficiency
of sale activity as correlation of charges on a sale to the
volume of sale of commodities, works, services, not expediently» [18, p. 57]. V. Filonov marks that in the con-
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ditions of market, it is impossible to expect effectiveness selling off as simple correlation of income to the
charges, generally accepted are approaches of evaluation of investments in a sale, but not charges [24, p.
223].
T. Burova and O. Burova believe that "the final results of the enterprise in addition to sales are influenced
by other components of the potential of the enterprise management, personnel, production capacity, finance,
and therefore such an assessment is simplified and not
very accurate" [2, p. 20].
Yu. Petrunya suggests for the estimation of efficiency of management of enterprises sale activity to use
such system of indexes, as:
– growth of volume of sale;
– growth of profit is from realization;
– change of level of profitability of sale;
– determination of mean value of indexes of efficiency of realization of products [12].
The main question of analysis of efficiency of
charges on a sale is insolvency to delimit influence of
sale measures from other internal factors on end-point
of activity of enterprise.
Determining the cost of marketing activities is
quite challenging because [26]:
– charges on a sale provide the process of realization of products;
– charges on a sale have investment character
and can bring profits in future periods;
– byudzhetuvannya of charges on a sale is possible at development of the proper budgets (sale researches, of communication policy and others like
that).
Yu. Melenchuk identifies the following group of
objective factors complicate the assessment of cost-effectiveness of sales activities [9]:
 nonlinearity of sales processes, which causes the
absence of direct causal links;
 discrepancy between the period of costs (T1) and
the period of the effect of sales measures (T2);
 the complexity of applying quantitative methods
in sales.
Analysis of scientific sources allows us to conclude
that to assess the effectiveness of sales activities, including marketing costs is quite difficult, and in some cases
impossible.
The main problems of assessing the effectiveness
of marketing costs are:
 inability to identify the effect of sales activities;
 the complexity of assessing the effectiveness of
marketing activities in the long run;
 most indicators of sales efficiency can not be financially expressed.
Despite some difficulties in calculating the effect
of sales costs, today there are scientific developments
regarding the analysis of these costs. In particular, the
assessment of the cost effectiveness of sales programs
can be carried out according to the formula [5, p. 42]:

E md 

 Pr
Vm

,

де Pr = Ve-Vb Vm =Ic +Iv
Pr - increase in sales of goods and services;

(1)
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Vm - total sales costs;
Ve - the volume of goods and services sold at the
end of the period;
Vb - the volume of sold goods and services at the
beginning of the period;
Ic - material costs of sales;
Iv - the salary fund of managers.
An important indicator of the effectiveness of sales
costs , which is referred to by most scientists, is the rate
of return on marketing investment ROMI ( Return on
marketing investment ). Profitability of marketing investments is calculated in the form of formulas (2) and
(3) [6]:

ROMI 

IRAM  P
,
MS

(2)

where IRAM - additional income attributable to
marketing;
MS - sales costs;
P - profit.

ROMI 

R P
,
MS

(3)

where P is profitability, %;
R - revenue.
Estimating the cost of sales using this indicator is a
priority, but is accompanied by certain difficulties. The
main of which, according to A. Gavrilenko and T. Gavrilko are [4, p. 51]:
 difficulties in determining the overall effect of
marketing investments, which are due to the need in addition to current to take into account future purchases
and customer service costs;
 unpredictable consumer behavior in conditions
of rapid market volatility;
 when the company uses several channels at the
same time to inform consumers, the process of calculating the profitability of individual marketing investments
is accompanied by difficulties.
Despite the problems calculating the efficiency of
investment in sales Peninsula measures this figure to
evaluate the result of expended funds for marketing
OVU activities and efficiently generate sales Peninsula
budgets.
Today there are many ways to calculate the ROMI
indicator, in particular Paul W. Ferris and other foreign
authors propose to calculate this indicator using the following formula [11, p. 407]:

ROMI 

P  P  SC
,
SC

(4)

where ROMI - return on sales;
∆P - profit growth provided by sales measures (gr.
units);
P - share of profit (%);
SC - sales costs (gr. units).
The first step in calculating the ROMI is to determine
the
increase
in sales volume due to sales activities. If we consider,
that Y0 - sales at zero cost to sales, Y1 - volume of sales
in the costs of sales at X1 and Y2 - Sales in the costs of
sales at X2 , the difference between X1 and X2 is the sum
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of sales costs, the effectiveness of which should be evaluated (costs of advertising campaigns, exhibitions, etc.)
[11, p. 409].
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Paul W. Ferris, Neil T. Bandle and others offer
other indicators for assessing the cost-effectiveness of
sales activities (Table 2).
Table 2
Indicators for assessing the cost effectiveness of sales activities

№
p/p
1

Indicator and calculation formula

2
Coefficient
of
profitability
of
1
additional
costs
of
sales
=
(Y2 - Y1) / (X 2 - X 1)
Income provided sales ovoyu activity = Y2
2
- Y1
Coefficient of profitability of the general
3
budget sales y = (Y2 - Y1) / (X 2 )
Return on investment in marketing (ROMI)
4
= [(Y2 - Y0 ) × Profit share (%) - X 2 ] / X 2
Return on additional investment in market5
ing (ROIMI) = [(Y2 - Y1) × Share of profit
(%) - (X 2 - X 1)] / (X 2 - X 1)
ROI marketing through media influence
(MEROMI) = estimated cost of media ef6
fects - Cost of sales campaign / Expenses
for marketing campaign
Source: [8, 11]
When calculating the ROMI indicator, it should be
remembered that its negative value indicates the unprofitability of marketing activities and to carry them out in
the future is impractical.
Today in agricultural enterprises little attention is
paid to sales activities. Limited financial resources and
the lack of a comprehensive assessment of the effectiveness of sales activities leads to a reduction in sales budgets and reduced profitability of the enterprise as a whole.
Therefore, despite the complexity of the analysis of the
cost- effectiveness of sales activities, in market conditions it is necessary to control the level of costs and the
formation of optimal sales budgets.
Thus, summarizing the above, we can conclude
that the main direction of assessing sales activities is to
analyze the cost- effectiveness of its implementation.
The first stage of the implementation of analytical procedures is to determine the organizational and methodological aspects of the analysis of the costs of sales activities in agricultural enterprises.
An important aspect of the organization and methodology of economic analysis is its regulatory support.
Today in Ukraine a number of regulations have been developed regarding the economic analysis, the main majority of which is devoted to the analysis of the financial
and economic condition of the enterprise [13, 14].
These legal acts provide methods of analysis of
economic activity and generally accepted indicators for
assessing the financial condition of the enterprise. The
analysis of the costs of sales activities is not considered,
so it can be argued that the methodological support of
analytical procedures for assessing the effectiveness of
sales costs at the state level is missing. In this case, agricultural enterprises must independently organize and
develop a methodology for estimating marketing costs.

The economic content of the index
3
The
additional
income
earned
through
additional
investments
in
sales
is related to the amount of sales ovyh investment
Increase in sales due to total sales costs
Revenue generated by sales ovyh measures relates to
the value of sales ovoho budget
Additional net gross profit from all sales activities is related to the amount of costs for its implementation
Additional net gross profit from additional selling expenses is related to the amount of additional selling expenses
Revenue generated by sales ovyh activities conducted
through the media, is related to the cost of sales OVU
campaign, sponsorship or sales promotion

As practice shows, today agricultural enterprises
have problems of organizational and methodological
nature, in particular:
 insignificant attention of the company's management to the analysis of sales costs;
 lack of practice of analysis of sales costs by external analysts;
 insufficient organization of the analysis of costs
for sales on their own;
 the lack of a comprehensive methodology for
economic analysis of sales costs;
 insufficiently qualified level of analytical staff.
These problems are due to the fact that the analysis
of sales costs in agricultural enterprises is not thorough,
and if it is carried out, it is formal in nature and, thus,
does not provide management with the necessary information to optimize sales costs.
As marked higher, the analysis of charges on a sale
can be conducted own forces or external analysts. L.
Yurkivska substantiates the need to analyze the sales activities of a combined analytical working group consisting of employees and analysts of the consulting company [28, p. 72].
The services of consulting or outsourcing firms require additional resources, so in order to save money
and the ability to analyze sales costs, as part of the study,
we focused on the implementation of this analysis on
their own - financial analysts or economists.
First of all, it should be noted that the method of
analysis of the costs of sales activities in agricultural enterprises has not been developed either in theoretical or
in practical terms.
It is expedient to carry out the analysis of expenses
of sales activity according to a complex and management of sales, namely an estimation:
 costs of sales activities;
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 costs of product policy;
 costs of pricing policy;
 costs of sales of communications;
 costs of sales management.

Organizational

Analytical
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The primary organizational and methodological
principles of cost analysis of sales activities are to determine the main stages and directions of its implementation. The main stages of the analysis of sales costs are
organizational, analytical and final, the characteristics
of which are shown in Fig. 3.

1.1. Development of Regulations on the procedure for conducting economic analysis of sales costs, which must determine: persons, deadlines, frequency, information and methodological support of sales cost analysis

2.1. Defining the main objectives of the analysis
2.2. Selection and calculation of cost-effectiveness indicators in accordance with
management needs

Final

3.1. Generalization of the results of the analysis of sales costs and their presentation
to managers for sales management

Figure 3. Stages of cost analysis of sales activities
Source: suggested by the author
At the first stage of the analysis, it is necessary to
determine the main aspects of the organization of analytical procedures for estimating the cost of sales. We
believe that agricultural enterprises to identify common
organizational - methodical aspects should develop and
approve "Regulations on the procedure for conducting
an economic analysis of sales costs", the structure of
which is shown in Table 3.

The analytical stage includes the definition of a
system of indicators of cost- effectiveness of sales activities, methods of their calculation and direct analysis of
sales costs.
At the final step is to summarize the results of the
analysis and to develop practical recommendations for
cost optimization marketing activities of the enterprise.

Table 3
Structure "Regulations on the procedure for conducting an economic analysis of sales costs"
№
p/p
1

Section name
Terms

2

The subjects of the
analysis of costs of
sales

3

Terms of analysis

4

Information support

5

Methodical support

Registration of results
of the analysis of expenses for sale
Source: developed by the author
6

Contents of the section
Outlining the purpose and main tasks of sales cost analysis
Identifying persons who initiate, conduct and control the analytical process cost
estimates sales ovoyi the enterprise. We consider it expedient to fix the functions, rights, duties and responsibilities of the subjects of analysis with the relevant Job descriptions.
The terms and frequency of analysis are determined. Evaluation of the effectiveness of sales costs should be carried out systematically (every month, quarter,
half-year and year) and at the request of managers for the needs of operational
management of sales activities
Disclosure of external and internal sources of sales cost analysis . The main internal sources are financial and management accounting data
Development of a unified system of indicators for the analysis of sales costs and
the algorithm for their calculation. In accordance with the proposed areas of
analysis, we recommend that the indicators of the analysis of the costs of sales
activities be grouped according to a set of sales in
Based on the results of the analysis of sales costs, the data is summarized and
conclusions are formed on the effectiveness of the costs incurred for sales activities.
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The analysis of the costs of sales activities should
also be carried out in the dynamics. Trend analysis provides the ability to track spending with consideration of
time to study the relative growth rate and the growth rate
sales costs for several periods up to the level of the base
period.
Table 4
Sources of information support cost analysis sales activities

An important organizational aspect of the analysis
of sales costs is its information support and documentation of analytical procedures. The main sources of analysis of the costs of sales activities are internal documents of financial and management accounting (Table 4).
№
p/p

Documents

Sources

Delivery contracts, consignment notes, money documents, travel letters, employment agreements, timesheets , invoices for internal movement of tangible
1
Initial documents
assets, advance reports and supporting documents of expenses incurred by the
accountable person, order (instruction) of the head of the enterprise to participate
in the exhibition, fair participation agreement, fair participation report, etc.
Data of synthetic and 93 " Sales costs": 931 "Advertising and marketing costs", 932 " Costs of pre2
analytical accounts of serving the finished product" , 933 "Transport costs , 934 "Transaction costs",
accounting
935 "Other costs for sale»
Registers of financial Statement of analytical accounting of sales costs on account 93 and its sub-ac3
and management ac- counts (f. № 5.9 s.-g), Statement of management accounting of sales costs in
counting
terms of products
Financial
and Form № 2 "Statement of financial performance (Statement of comprehensive
4
management reporting income)", Report on the costs of marketing activities
Other
sources
of Sales budgets, certificates of accounting and department sales, analysis data
5
information
conducted in previous ones periods, etc.
Source: generalized by the author for [111] accomplice
Let's analyze the composition and structure of sales costs in the State Enterprise "Artemida" IC NAAS of
Ukraine for 2017-2019 in table 5.
Table 5
Analysis and evaluation of sales costs
2017
2018
2019
Deviation,
amount,
amount,
amount,
points in
Expense items
thousand
%
thousand
%
thousand
%
+,%
the
UAH
UAH
UAH
structure
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Packaging
4
6,1
7
4,9
5
3,8
1
25
- 2,3
materials
Pay
16
24,6
40
28,4
36
27,3 20
125
2,7
Advertising
7
10,8
10
7,1
9
6,8
2
28,6
-4
Resale
preparation
of
4
6,1
7
4,9
4
3
- 3,1
goods
Business trip of
11
16,9
27
19,1
19
14,4 8
72,7
- 2,5
employees
Maintenance of
7
10,8
15
10,7
18
13,6 11 157,1
2,8
fixed assets
Transportation
4
6,1
9
6,4
10
7,6
6
150
1,5
Other expenses
12
18,6
26
18,5
31
23,5 19
158
4,9
At once
65
100
141
100
132
100 67 103,1
х
* Source: formed on the basis of financial statements of the State Enterprise DG "Artemida" IC NAAS of Ukraine
for 2017-2019
These tables show an increase in sales costs compared to 2017 by 67 thousand UAH. and a decrease of
UAH 9,000. relative to 2018. At the same time, according to the articles on advertising and transportation

costs, the costs increased. In the structure of sales costs,
the largest share is occupied by wages.
The most important aspect of the analysis of sales
costs is the calculation of their efficiency (table 6).

The scientific heritage No 50 (2020)

25
Table 6
The efficiency of the formation of sales costs in the SE DG "Artemida" IC NAAS of Ukraine for 2017-2019 ,
thousand UAH
Deviation,
Indicators
2017 2018 2019
+,1
2
3
4
5
1. The cost ratio of total gift management and product sales
1,753 2,562 3,015
1,262
2. Coverage ratio
152
69,68 94,07
- 57,93
3. Payback ratio
0,006 0,014 0,011
0,005
4. Cost of sales activities of the enterprise
0,148 0,406 0,394
0,246
5. Sales cost factor
6,738 2,461 2,538
- 4,2
6. Coefficient of coordination in the ratio
5,738 1,461 1,538
- 4,2
operating costs and marketing costs
7. Coefficient of coordination of sales costs in ratio in operating costs
0,174 0,684 0,650
0,476
8. Coefficient of cost of sales activities at fixed costs
0,085 0,159 0,131
0,046
9. Coefficient of coordination in the ratio
0,092 0,175 0,150
0,058
marketing costs and administrative costs
* Source: formed on the basis of financial statements of the State Enterprise DG "Artemida" IC NAAS of Ukraine
for 2017-2019
These tables show that in SE DG "Artemida" IC
NAAS of Ukraine in connection with the increase in
2019 net income from sales of products (works, services) and gross output, the ratio of sales costs decreased
by 57.93 points.
In connection with the increase in sales costs in
2019 by 67 thousand UAH, respectively, there was an
increase in such coefficients as payback costs, cost of
sales activities of the enterprise, coordination of sales
costs in the ratio of operating costs, cost of sales activities at fixed costs and coordination in the ratio of sales
costs and administrative costs by 0.005 points; 0.246
points; 0.476 points; 0.046 points and 0.058 points.
Positive changes were made in reducing the load
factor of sales costs by 4.2 points; coordination ratio in
the ratio of operating costs and marketing costs - 4.2
points.
Thus, it can be argued that SE DG "Artemida" IC
NAAS of Ukraine for the study period is more effective
in the formation of marketing costs.
Analytical accounting data is used to analyze sales
costs by cost items. For each article identify absolute
and relative deviations from the plan and base period

and their causes. The peculiarity is that they do not relate
to the cost of products (works, services), but are the
costs of a certain analyzed period and affect the final financial result of the company. Determinant in the estimates of these costs is their elasticity to changes in financial results.
Thus, the analysis of the efficiency of sales costs
according to the given organizational and methodological approach and taking into account the areas of savings
will allow to rationally manage sales costs and carry out
effective business activities in general.
Methodological support for the analysis of sales
costs, as noted above, involves the development of a
comprehensive system of indicators of efficiency of
sales costs and the algorithm for their calculation. To assess the structure and cost effectiveness of sales activities, we consider it appropriate to differentiate these
costs in accordance with the sales complex.
N. Ryzhikova and O. Nakisko proposes to assess
the level of costs of sales activities of agricultural enterprises to conduct analytical indicators, which can be
conditionally combined into groups (table 7) [17].
Table 7

Characteristics group analytical indicators of cost sales activities
№
p/p
1
1
2

25Group figures

Calculation formula

Economic content

2
Group of cost coverage ratios

3
Sales revenue / Sales costs in general or in
terms of sales complex

Group of cost recovery ratios

Overall cost of sales of or complex in terms
of sales in / Proceeds from realization

4
Characterizes how many products account for 1.0 UAH. costs
It characterizes what costs should
venture to produce 1.0 USD. products
Characterizes the share of a certain
type of sales costs in the total cost

Group of cost
coefficients
Group
4 profitability
indicators
Source: [17, p. 167]
3

of

In sales costs in general or in terms of complex sales in / Total costs * 100%
Financial results / B ytraty marketing in general or in the context of a complex sales of
100%

Characterizes how much profit is 1.0
UAH. a certain type of cost
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effectiveness of sales activities of the enterprise as a
whole.
I. Polishchuk in her work [15] proposed an approach to quantifying the actual effectiveness of sales
activities, based on determining the effect of marketing
on sales, which is modeled by sales curves.
The proposed indicators analyzing the structure
and cost efficiency sales ovoyi activities are presented
in Table 8.
We consider it appropriate to analyze the effectiveness of sales activities by comparing the main indicators, in particular, the financial result before tax, net
Table 8
Indicators of the analysis of the structure and cost-effectiveness of sales
Activities

S. Usyk also proposes to evaluate the cost effectiveness of sales activities in terms of product, price,
sales and communication policies using a system of indicators [23, p. 35-36]:
 individual indicators that characterize the effectiveness of certain aspects of sales activities;
 group indicators, which are determined by the
generalization of individual indicators within the leading components of the sales complex ;
 integrated indicator, which is calculated by summarizing group indicators and allows you to assess the

№
p/p

Indicators

Calculation formula

General performance analysis cost sales ovoyi activities
Share of sales costs in total costs (%)
In ytraty nazbut / total cost of the enterprise × 100 %
Efficiency costs of sales
Increase in sales or profit due to sales activities / Sales costs
Share of sales management
3
Sales management costs / Total sales costs × 100 %
expenses in the total sales expenses (%)
Indicators of sales cost analysis
The share of sales in the total aggregate
4
The marketing expenses / total sales ovyh cost × 100 %
sales ovyh expenditure (%)
5
Sales cost efficiency indicator
Increase in sales or profit due to sales activities / Sales costs
Indicators of cost analysis of sales product policy
Share of commodity policy costs in total
6
Commodity policy costs / Total sales costs × 100 %
sales costs (%)
Cost-effectiveness indicator of product Increase in sales or profit due to product policy / Costs of
7
policy
product policy
Indicators of cost analysis of sales pricing policy
The share of pricing policy costs in total Pricing policy costs / Total sales costs × 100 %
8
sales costs (%)
Cost-effectiveness indicator of pricing Increase in sales or profit due to pricing policy / Cost of pric9
policy
ing policy
Indicators of cost analysis of sales communication policy
The share of sales Peninsula
The cost of sales Peninsula Communications / Total amount
10
Communications in total aggregate sales of sales cost × 100 %
expenditure (%)
Cost-effectiveness indicator of commu- Increase sales or profit at the expense of sales communica11
nication policy
tions / Expenses on sales Peninsula Communications
Source: [17, p. 167; 23]
1
2

income, balance sheet currency and selling expenses.
TFR ˃ Tchd ˃ TVB ˃ TVZ,
(5)
where TFR - the growth rate of the financial result
before tax;
Tchd - growth rate of net income;
TVB - the growth rate of the balance sheet currency;
TVZ - the growth rate of sales costs.
Adherence to this inequality indicates that investment in sales has led to increased production, increased
sales, which in general led to an increase in the financial
result before tax and increase the efficiency of use of
assets by reducing costs. Moreover, the growth rate of
sales costs should not exceed the growth rate of all other
indicators, then there is an increase in production and
sales, which generally leads to maximizing the pre-tax
financial result.

It should be noted that the vast majority of approaches proposed in the scientific literature to assess
the cost-effectiveness of the enterprise and, in particular,
those already discussed in this article, are inapplicable
in the practice of analyzing the sales system in the vast
majority of Ukrainian enterprises. That is, advanced and
quite successful Western and domestic methods can not
find their practical application due to the following limitations:
 the absence in the organizational structure of the
vast majority of enterprises sales departments. If such
structural subdivisions are present at the enterprise, then
their functions are most often connected with the organization of sales processes, formation of a distribution
network, development of measures for promotion of
production on the market and drawing up of the corresponding reporting. In other words, the range of real
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problems that are solved by specialists of such departments often differs significantly from the classical idea
of sales, its tasks and functions;
 lack of awareness of the feasibility and lack of
competence of relevant specialists to conduct an indepth systematic analysis of the effectiveness of the
sales system at the enterprise in terms of individual components of sales policy using appropriate economic and
mathematical tools and modern management systems;
 unregulated at the regulatory level of the processes of analytical and synthetic accounting of sales
costs at the enterprise. In other words, if such data are
available at enterprises, they are in the registers of financial rather than management accounting and do not
serve the purpose of in-depth analysis of the organization of formation and implementation of sales strategy
of the enterprise;
 the indicators recommended for analysis and
mentioned above cannot be calculated due to the lack of
an appropriate information base in agricultural enterprises.
Taking into account such considerations, we have
proposed our own scientific and methodological approach to solving the problem of analyzing the cost of
sales of enterprises on the basis of available information
base.
We believe that when wires or studies to analyze
the effectiveness of cost of sales to use these indicators:
 net income from sales of products;
 gross profit;
 sales costs;
 financial results from operating activities;
 net profit (loss).
Preliminarily, all data must be translated in comparison with the price, taking into account the actual
(current) prices and the inflation index.
In the course of the analysis it was suggested that
the cost of sales is a factor variable that determines the
patterns of change in the values of the resulting indicators of financial and economic activities of the enterprise, such as net income from sales, gross profit, financial results from operating activities and net profit).
In other words, the following notation is introduced:
Y1 - net income from sales;
Y2 - gross profit;
Y3 - financial results from operating activities;
Y4 - net profit (loss);
X - costs of sales activities.
We assume that these regularities can be adequately approximated by one of the following forms of
analytical dependences, namely: linear, power, exponential, logarithmic and polynomial of different degrees.
In case of impossibility of carrying out of adequate
approximation to the specified forms of analytical dependences, carrying out of procedure of mechanical
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smoothing of a number by means of a method of a
fluid average was offered.
To neutralize the effect of anomalous levels of the
series on the model equation, the smoothing interval т
= 3 was chosen and the smoothed levels were calculated
by formula (6):

yt 

yt 1  yt  yt 1
3

(6)

Moreover, in order not to lose the first and last levels, their smoothing is carried out according to formulas
(7):
L. Volonteer said that t in this way is lost first and
last elements of the sample [3, p. 47].
We believe that to assess, analyze and forecast
trends in the efficiency of spending on sales activities
need to use trend models, which are based on the calculated values of profitability of marketing costs for 12 reporting quarters. In turn, the return on marketing spend
should rozrahov uvaty as a share of dividing the net income (loss) for expenditure on sales.
Before constructing trend models, the initial information must be pre-smoothed by the fluid average
method.
O. Lukan emphasizes that based on the data of the
analysis of the impact of sales costs on the performance
of enterprises, it is advisable to focus on cost savings in
sales activities.
Reducing the level of costs involves a continuous
and interconnected process of budgeting, accounting
and analysis of sales costs.
Budgeting is carried out in order to determine the
level and structure of costs in accordance with the sales
complex.
Accounting is the observation, identification and
registration of the facts of the resources (material, tube,
financial) for the implementation of sales activities.
The analysis involves the assessment of the level
of structure and efficiency impact cost of sales for the
results atyvni indicators of financial and economic activities [8].
N. Terentyeva and O. Cherep note that from the
standpoint of strategic management, achieving competitive advantage in sales is mainly ensured by the right
strategy for managing the sales potential of the enterprise, as the effectiveness of sales of agricultural enterprises depends on the company's ability to increase and
actively use its marketing, information and management
capabilities potential [25].
The basis for strategy development management
marketing potential of the enterprise is the level of use
as all the supply potential, and its separate subsystems,
allowing to determine the degree initiate strategic
changes for each subsystem. The system of marketing
strategies for sales management should be divided into
seven groups of strategies (Fig. 4) [21].
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Marketing strategies for
sales personnel management

Marketing strategies for
sales risk management

Marketing strategies for
business management

Marketing strategies for
sales management

Marketing strategies for
sales risk management

Marketing strategies for
target market management

Marketing strategies for
product portfolio management

Marketing
Price strategy

Fig. 4. The system of marketing strategies for sales management
Source: [21]

In this case, O. Tomchuk notes that business management marketing strategies for enterprises should be
developed on the basis of strategic analysis conducted
using the matrices LB / BC and BpeN / BRM [21].
The information provided in the form № 2 "Statement of financial performance (Statement of comprehensive income)" is provided in general form. To present detailed information on the cost structure of marketing activities of the enterprise N. Pravdyuk proposes
to provide detailed information on the costs of advertising campaigns and other marketing activities in the form
№ 5 "Notes to the annual financial statements" (section
V "Income and expenses", series 640-680). Providing
such information in the report will analyze the dynamics
of changes in marketing costs of the enterprise, the
structure of individual groups of costs in the total cost
of marketing activities and assess the effectiveness and
efficiency of marketing strategy by the business entity,
the level of achieving target parameters [16, p. 112].
The author notes that in today's business environment, accompanied by growing uncertainty and risk, the
development of marketing strategy is one of the important prerequisites for successful business and minimizing the risks of external and internal environment, as
it provides insight into how to explore market opportunities. selection of target markets, how to form an effective pricing and sales policy, how to develop an effective marketing mix and successfully implement marketing activities. However, for that the marketing strategy
reflects the real capabilities of the enterprise to achieve
the specified target parameters of activity, its development and implementation should be correlated with
complete, reliable and timely information support, the
basis of which is formed by the accounting system of
the enterprise [16, p. 112].
Thus, according to the results of the study, the main
directions of reducing the level of marketing costs in agricultural enterprises are:
 elimination of unproductive costs of sales activities;
 optimization of labor costs by improving the
skills of sales staff;

 organization of logistics system related to sales;
 acquisition of new or modernization of old vehicles intended for sale;
 introduction of marketing innovations in pricing
and product policy;
 use of the latest sales communication channels,
including Social Media
Marketing (SMM);
 reducing the level of management costs for sales;
 an effective system of cost analysis sales activities.
Conclusions. Thus, the analysis of modern scientific sources revealed that the concept of sales efficiency
is a systemic, multi-criteria concept and requires analysis, consideration and planning of indicators that characterize the effectiveness of management from different
positions - from the position of seller, buyer, executor
(directly to the personnel of sales department), manufacturer (production staff), top management of the enterprise and market infrastructure, as the implementation of contractual obligations to sell products has a
number of positive effects and opens up additional opportunities for all participants. However, it should be
noted that the methodological principles of assessing the
effectiveness of sales of agricultural enterprises in conditions of significant uncertainty of external factors in
Ukraine are insufficiently studied, which causes difficulties in assessing the effectiveness of sales in the real
sector of the economy.
Analysis of the dynamics of sales costs shows a
trend of changes in the efficiency of sales costs. This
approach will contribute to the formation of sufficiently
detailed analytical information on the cost of sales, as a
basis for operational, tactical (current) and strategic
analysis of the effectiveness of marketing activities of
the enterprise.
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Анотація
У статті розглянуто динаміку розвитку на світового ринку м’яса. Викладено результати дослідження
основних тенденцій на світовому ринку м’яса та вказано на основні проблеми, що негативно впливають
на м’ясну галузь вітчизняного ринку. Ринок м’яса є важливим сегментом продовольчого ринку та представляє собою важливу сферу прояву економічних відносин між товаровиробниками та споживачами м’яса.
Головною метою таких відносин є пропозиція м’яса та продуктів його переробки, а з іншого погодження
інтересів всіх учасників ринку. Розвиток м’ясного ринку визначає ключові аспекти економічної стратегії
аграрної сфери країни. За масштабами необхідності державної участі у його регулюванні він випереджає
ринки інших видів продовольства. Доведено, що не дивлячись на перспективність і важливість для економіки даної галузі, в Україні виробництво м’яса за видами зменшується, скорочується поголів’я худоби та
птиці, знижується їх продуктивність.
Abstract
The article considers the dynamics of development in the world meat market. The results of the study of the
main trends in the world meat market are presented and the main problems that negatively affect the meat industry
of the domestic market are indicated. The meat market is an important segment of the food market and is an
important area of economic relations between meat producers and consumers. The main purpose of such relations
is to offer meat and products of its processing, and on the other hand to reconcile the interests of all market participants. The development of the meat market determines the key aspects of the economic strategy of the agricultural
sector of the country. In terms of the need for state participation in its regulation, it is ahead of the markets of other
foods. It is proved that despite the prospects and importance for the economy of this industry, in Ukraine, meat
production by species is declining, livestock and poultry are declining, their productivity is declining.
Ключові слова: виробництво, експорт, імпорт, м’ясопродуктовий підкомплекс, розвиток, динаміка.
Keywords: production, export, import, meat subcomplex, development, dynamics.
М'ясо та м’ясопродукти є головним продуктом
харчування більшості верств населення, а тому,
його виробництво займає стратегічно важливе соціально-економічне значення. Ринок м’яса є індикатором стану розвитку багатьох галузей АПК, а також
характеризує купівельну спроможність та добробут
населення, через що привертає увагу аналітиків та
експертів. Слід зазначити, що саме ринок м’яса є
стратегічно важливим і значимим для забезпечення
продовольчої безпеки держави. Під ринком продукції м’ясного скотарства слід розуміти сукупність
відносин обміну як всередині м’ясопродуктового
підкомплексу, так і між підкомплексом і споживачами продукції, які знаходяться за його межами.
Ринок продукції м’ясного скотарства виконує такі
функції: регулює виробництво, інформує товаровиробників про попит і пропозицію на продукцію;
стимулює зростання обсягів виробництва за допомогою раціонального використання матеріальних
ресурсів; сприяє стабілізації цін на продукцію галузі; виступає у ролі потужного важеля зниження
витрат виробництва на одиницю продукції; забезпечує одержання прибутку кожному ефективно

працюючому підприємству; сприяє прискоренню
науково-технічного прогресу в галузі [1].
Підвищення добробуту населення і пов'язані з
ним зміни структури попиту на продовольство визначають випереджаючі темпи зростання і переважання тваринництва над рослинництвом в більшості розвинених країн. У деяких з них на тваринницьку продукцію припадало до 60% валового
сільськогосподарського продукту. Зростання чисельності і доходів населення в країнах, що розвиваються також підсилюють тенденцію до збільшення
споживання тваринного протеїну на душу населення.
Світове виробництво м’яса зростало вподовж
останніх 20 років у середньому на 2,1% в рік, згідно
з даними OECD-FAO Agricultural Outlook 20162025. Найбільшими темпами зростало виробництво
м’яса птиці – на 3,6% в рік. Найповільніше зростало
виробництво яловичини (включаючи м’ясо буйволів) – у середньому на 1% в рік. Разом з тим, частки
яловичини і свинини в загальному виробництві
м’яса скорочувались [2].
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Світове виробництво м'яса
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Рис. 6 Світове виробництво м’яса
Джерело: [8].
У багатьох державах розраховуються науково
обґрунтовані норми споживання основних продуктів харчування на основі врахування традицій
країн, кліматичних та інших умов. Наприклад, у багатьох країнах Заходу високий рівень розвитку
сільського господарства і ввезення продовольства
з-за кордону забезпечують споживання в середньому на душу населення вище раціональних норм.
А в окремих країнах Азії, Африки, Латинської Америки споживання продуктів харчування на душу

населення істотно нижче необхідної норми. Найбільшими споживачами м’яса є громадяни США – на
них припадає близько 120 кг на душу населення в
рік., Угорщина – 82 кг, Австралія – 106 кг, Данія –
95 і Канада – 98 кг. У країнах ЄС у середньому споживають близько 87 кг м’яса з розрахунку на душу
населення, у країнах Східної Європи (у тому числі
й у країнах, що недавно приєдналися до Євросоюзу) не більше 79 кг, Бразилії близько 62 кг, у Індії
близько 35 кг, у Китаї – 38 кг [1].

Споживання м'яса в світі кг/ на душу
населення
Країни ЄС
15%
Канада
17%

США
20%

Угорщина
14%
Данія
16%

Австралія
18%

Рис.1 Світове споживання м’яса на душу населення.
Джерело: Сформовано автором на основі [5].
У обсягах споживання м’яса лідери ті ж самі,
що і у виробництві. Загалом, це заможні країни або
країни з великою кількістю населення. До перелічених країн варто додати В’єтнам, як четверту за обсягами споживання свинини країну після Китаю,
ЄС та США, і Російську Федерацію, яка входить в

п’ятірку найбільших споживачів свинини і м’яса
птиці. Україна не є великим споживачем м’яса,
оскільки не може вважатися заможною країною.
Якщо ж виключити вплив населення з порівняння,
тобто взяти розрахунок споживання на душу населення, то картина стає більш показовою [2].
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Яловичина
кг на душу в рік
Уругвай
Аргентина
Парагвай
США
Бразилія
Австралія
Ізраїль
Канада
Казахстан
Чилі
Україна
Світ

46,4
40,4
25,6
24,7
24,2
22,8
20,2
17,4
16,9
15
5,8
6,4

Рис. Світове споживання яловичини на душу населення.
Джерело: Сформовано автором на основі [2].

Свинина
кг на душу в рік
Уругвай
Аргентина
Парагвай
США
Бразилія
Австралія
Ізраїль
Канада
Казахстан
Чилі
Україна
Світ

46,4
40,4
25,6
24,7
24,2
22,8
20,2
17,4
16,9
15
5,8
6,4

Рис. Світове споживання свинини на душу населення.
Джерело: Сформовано автором на основі [2].
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Птиця
кг на душу в рік
Ізраїль
США
Австралія
Малайзія
Саудівська Аравія
Бразилія
Нова Зеландія
Перу
Аргентина
Канада
Україна
Світ

57,7
47,6
42
41,4
41,2
39,4
37,8
36,8
36,5
34,2
23,3
13,5

Рис. Світове споживання м’яса птиці на душу населення.
Джерело: Сформовано автором на основі [2].
В такому зрізі з’являються вже інші лідери і місце України відображує реальний інтерес українців
до того чи іншого м’яса. Так, за споживанням яловичини та свинини наша країна дійсно далеко позаду, нижче навіть середньосвітового значення, але
м’ясом птиці ситуація вже краща. За споживанням
м’яса птиці на душу населення Україна навіть випереджає ЄС.
Нині в Україні основною проблемою для населення є не фізична відсутність продуктів харчування, а обмежені економічні можливості їх придбання. Звідси постає проблема забезпечення населення країни науково обґрунтованої потреби у
продуктах харчування для забезпечення активного
та здорового життя, щоб отримувати з продуктами
харчування необхідну кількості калорій. Важливими чинниками соціального аспекту забезпечення
продовольчої безпеки є фізична й економічна доступність населення до продуктів харчування [9].
М’ясо птиці чи не єдина галузь у тваринництві
яка демонструє стабільний розвиток. Виробництво
м’яса птиці з року в рік росте, збільшуються також
обсяги експорту даного виду м’ясної продукції, як і
розширюється його географія. Попит на дану продукцію на вітчизняному ринку також росте за рахунок найнижчої ціни порівняно зі свининою та яловичиною.
Загальна чисельність свійської птиці стабільно
зростає протягом останніх трьох років. У 2019 році
приріст на господарствах усіх категорій склав 4,6%

(210,4 млн голів проти 201,1 млн голів у 2018 році).
Найчисельніше поголів’я зафіксовано на господарствах усіх категорій Вінницької (37,4 млн голів),
Черкаської (25,99 млн голів), Київської (25,4 млн
голів) і Дніпропетровській (19,5 млн голів) областей.
У промисловому секторі чисельність зросла до
124,6 млн голів, або на 7,8%, якщо порівнювати з
показниками 2018 року (115,6 млн голів). Позитивній динаміці сприяв приріст на підприємствах п’ятнадцяти областей України. Найбільше зростання
зафіксовано у Вінницькій (приріст 9,4 млн голів),
Черкаській (приріст 1,8 млн голів) і Харківській
(приріст1,2 млн голів).
Зростання на господарствах населення у 2019
становить 0,4% (85,8 млн голів проти 85,5 млн у
2018 році). Найбільший приріст відбувся в Київській (приріст 411 тис.голів), Дніпропетровській
(приріст 302,5 тис.голів), Львівській (приріст 188
тис. голів) і Черкаській (приріст 178 тис. голів) областях.
Загалом виробництво м’яса та субпродуктів
птиці у 2019 році склав 100,7 тис.т в місяць.
Україна експортувала на 23,3% більше м'яса
птиці, ніж торік. Натуральний обсяг експорту склав
408 тис. т. Топ-3 покупці - Нідерланди, Словаччина,
Саудівська Аравія. Імпорт теж трохи зріс — із 133
до 136 тис. т. Україна переважно купувала м’ясо
птиці в Польщі, Німеччині та Угорщині [10].
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Рис. Експорт й імпорт м’яса птиці
Джерело: [10].
Географія ТОП-імпортерів м’яса птиці вражає
своєю різноманітністю. Чотири світових лідери –
це Саудівська Аравія, Мексика, ЄС і В’єтнам – імпортують по 800-900 тис. тонн на рік, що становить
7%- 8% від загального світового обсягу торгівлі.
При цьому всі ці країни за винятком ЄС продовжують збільшувати закупівлі. Цікавими представниками ТОП-10 імпортерів м’яса птиці є ПАР і Філіппіни. Вони відносно нові гравці на цьому ринку, які
стрімко збільшують імпорт. Україна наразі не є великим імпортером м’яса, оскільки суттєво скоротила закупівлі, починаючи з 2013 р. Імпорт яловичини і свинини впав майже до нуля через низький
внутрішній попит. В той же час, останніми роками
в країну завозиться 60-90 тис. тонн м’яса птиці. Дивна, на перший погляд, ситуація (Україна є помітним виробником курятини і входить до ТОП-10 її
світових експортерів) пояснюється тим, що імпортується дешева сировина для м’ясопереробної галузі у вигляді м’яса механічного обвалювання і пташиних субпродуктів [2]. Щодо виробництва м’яса
птиці, тут безумовними лідерами є США і Китай,
частка яких становить 20,0 та 17,9% відповідно. За
обсягами експорту лідирують Бразилія та США (у
світовому експорті частка цих двох країн досягає
33,6 і 32,1% відповідно), а також ЄС (9,6%) і Китай
(9,3%). Основні імпортери м’яса птиці – Китай

(16,7%), Японія (8,4%), країни ЄС (7,0%) та Російська Федерація (5,9%). У структурі торгівлі м'яса
найбільшою є частка м'яса птиці − 44,5% [4].
В Україні в 2019 році налічувалось 3,7 млн голів ВРХ, що на 3,5% менше ніж у 2018 році (3,86
млн голів).
Більше половини від усієї чисельності поголів’я становлять корови – 1,9 млн голів. В 2019 році
серед чисельності ВРХ відбулося зменшення на 3%
у порівняні з 2018 роком ( 1,930 млн голів проти
2,012 млн голів).
Чисельність ВРХ у промисловому секторі знизилась на 4,6% ( 1,134 млн голів
у 2019 році проти 1,189 млн голів у 2018році). Найбільша чисельність поголів’я відзначається в трьох
областях: Полтавській (139 тис. голів; - 5,6%), Черкаській (115,3 тис. голів; -2,4%), Чернігівській
(5,4%). Розглядаючи динаміку поголів’я корів, варто звернути увагу на його зменшення на 3,5% ( 460
тис. голів проти 477 тис. голів у 2018 році).
Основна частина ВРХ зосереджена в господарствах населення (близько 70% всього поголівя ВРХ і 76% корів). Загальна чисельність ВРХ на
госпорарствах населення склала 2,595 млн. голів,
що на 3% менші у порівняні з 2018 роком [11].
Найбільший виробник яловичини у світі –
США (18,5% світового виробництва), Бразилія
(14,4%), Європейський Союз (12,2%), Китай (8,6%),
Індія (4,1%), Аргентина (4,0%).

Виробництво яловичини у світі
Індія
7%

Аргентина
6%

Китай
14%

Європейський
Союз
20%

США
30%

Бразилія
23%

Рис.2 Виробництво яловичини у світі
Джерело: Сформовано автором на основі [5].
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Найбільші обсяги експорту припадають на
Бразилію (19,7%), Австралію (16,6%), США
(14,3%) та Індію (9,5%), імпорту – на США (13,7%),
Російську Федерацію (11,3%), Японію (10,0%), Європейський Союз (6,1%). Основна частка світового
виробництва свинини залишається за Китаєм
(47,6%), Європейським Союзом (20,6%) та США
(9,3%). Найбільшими світовими експортерами свинини є США (29,1%), Європейський Союз (28,5%),
Канада (17,1%) та Бразилія (10,3%), імпортерами –
Японія (19,8%), Китай (14,5%), Російська Федерація (13,9%) та Мексика (9,7%).
За результатами дослідження ринку яловичини
можна зробити висновок про те, що найближчим
часом скорочення внутрішнього попиту буде компенсуватися розширенням експортних поставок.
Запорукою успішного розвитку для вітчизняних виробників є освоєння методів переробки яловичини,
що забезпечують сучасні стандарти якості [12].
Найбільшими виробниками яловичини в
світі є США (15% світового виробництва у 2015 р.),
Бразилія (14%), ЄС (12%) і Китай (10%). Інші країни йдуть з великим відривом від цієї четвірки, яка
забезпечує близько половини світового виробництва. Україна не є помітним виробником цього м‘яса
у світових масштабах, її частка становить менше
1% [2].
Щодо виробництва свинини, то у 2019 році вітчизняне поголівя свиней склало 6,02 млн. гол, що
на 0,6 % нижче чисельності у 2018 році (6,05
млн.гол). Чисельність у господарствах населення
стабільно знижується – на 6,1% до 2,5 млн. голів, в
той час як промислове поголівя поступово відновлюється за рахунок імпорту живця.
Найбільше за даний період зменшилось поголівя в Одеській, Херсонській, дніпропетровській та
Тернопільській областях. Серед фермерських підприємств найбільше зростання відбулось у Харківській, Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях.
Серед фермерським господарств найбільше
зростання у 2019 році зафіксовано в таких областях: Львівській (приріст 50,7 тис.голів), Київській
(приріст 38,3 тис. Голів), Черкаській (приріст 19,4
тис. Голів), Івано-Франківській (приріст 18,8
тис.голів), Чернігівській (приріст 17,9 тис.голів),
Чернівецькій (приріст 15тис.голів) [7].
Свинина для українців раніше була основним
видом м’яса. Останніми роками у зв’язку із занадто
високими цінами на свинину, яловичину і телятину
порівняно з цінами на м’ясо птиці, саме останнє
стало найбільш доступним, а отже, і вживаним.
Власне виробництво забезпечило 92,2 % фонду
споживання. Для України характерне недовиробництво свинини [13].
Першим номером у виробництві свинини в
світі є Китай з часткою 47%. Далі йдуть ЄС (20%) і
США (9%). Україна далеко позаду – 0,7%.
Серед імпортерів свинини найбільшими є Японія (16%) і Китай (13%). Стабільна Японія не дуже
часто потрапляє у ринкові новини,на відміну від
Китаю, в якому кожна зміна в регулюванні імпорту
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або підтримці місцевого тваринництва суттєво
впливає на ціни свинини по всьому світу. Так, саме
зменшення імпорту Китаєм було однією з причин
рекордно високих світових цін на свинину в 2014 р.
Імпорт свинини до В’єтнаму не є таким суттєвим,
як імпорт яловичини, оскільки країна успішно виробляє це м’ясо [2].
Український експорт переживає перехідний
період своєї історії. Після втрати ринку Росії перед
переробниками гостро постало питання пошуку
альтернативи. Зростаючі ціни на м’ясну продукцію
і низькі заробітні плати населення призводять до
зниження попиту і як наслідок низьких прибутків
переробників на внутрішньому ринку. Для сьогодення вихід на зовнішні ринки вже не тільки підвищення іміджу на внутрішньому – це економічний
добробут держави. Одне із рішень даної ситуації
для України – нарощувати об’єми експорту. Україні необхідно виходити на зовнішні ринки з готовою продукцією, яка дійсно може принести економічну незалежність держави. Наразі загальний
об’єм експорту готової продукції 6,8%, тоді як у розвине них країнах загальний об’єм експорту готової
продукції сягає 90%. Щоб вивести продукцію на зовнішній ринок потрібно підвищувати стандарти,
змінювати обладнання, технології та підходи до виробництва і головне виробляти продукт, який є конкурентоспроможним на кожному конкретному ринку. Тому потрібне довготривале дослідження актуального м’ясного ринку та інвестиції. Кожне
підприємство - це окрема структура організму держави, і для того щоб забезпечувати свій сталий розвиток потрібно виходити на зовнішні ринки. У
якості найбільш перспективних регіонів є Африка,
Азія, Близький Схід – завдяки їх величезному, швидкозростаючому і відносно невибагливому попиту.
Ринки більшості країн крім того, ще не є високо
конкурентними і з задоволенням розглянуть пропозиції українських постачальників. Кожен з виробників ринку повинен зрозуміти, що якість продукції
не гарантує можливості успішного результату та
високого і сталого попиту на закордонних ринках.
Щоб мати високі прибутки потрібно постійно інвестувати в свою діяльність, вивчаючи культуру споживання. Для того щоб бути успішним, потрібно
виготовляти і поставляти якісну продукцію за нижчими цінами і добре спланованим маркетингом.
У загальній структурі вітчизняного виробництва м’яса 56 % становить птиця, 14% – свинина та
5% – яловичина й телятина. Відзначається чітка тенденція скорочення виробництва останніх і нарощування м’яса птиці.
Найефективнішим в Україні є ринок м’яса птиці: тут відсутні суттєві проблемні питання щодо виробництва, якості, збуту чи
експорту продукції. Найбільш проблемним сегментом натомість залишається виробництво яловичини
й телятини – воно є низько-ефективним і майже на
3/4 сконцентровано в господарствах приватного сектора. Розвиток галузі з урахуванням світових тенденцій, орієнтація на потреби споживчого ринку є
складним, проте стратегічно важливим питанням
[6].
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Загалом 2215 тис.тонн у 2017 році
Інші м'ясо та
м'ясопродукти
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Рис. 5 Виробництво м’яса та м’ясопродуктів у 2017 році
Джерело:[7].

Загалом 2198 тис.тонн у 2018 році

Інші види м'яса та
м'ясопродуктів
30%

Яловичина
5%

Птиця
52%

Свинина
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Рис. 5 Виробництво м’яса та м’ясопродуктів у 2018 році
Джерело:[7].
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Загалом 2275 тис.тонн у 2019 році
Інше м'ясо та
м'ясопродукти
27%
Птиця
56%
Яловичина
5%

Свинина
12%

Рис. 5 Виробництво м’яса та м’ясопродуктів у 2019 році
Джерело:[7].
Ринок яловичини, через стійку тенденцію скорочення виробництва став найбільш проблемним
сегментом галузі. Така тенденція пояснюється тим,
що у населення зменшується купівельна спроможність, а враховуючи цінову політику на ринку
м’яса, яловичина є найдорожчим видом м’яса, через що фактично українці не можуть собі дозволити
в достатній кількості споживати всі види червоного
м’яса. Що ж до виробників яловичини, то більшість
з них працюючи на внутрішьому ринку являються
на грані рентабельності через низьку купівельну
спроможність населення та відстутність державної
підтримки [6].
Драйвером для розвитку виробництва української яловичини в умовах низького внутрішнього
попиту є знаходження нових і розширення існуючих каналів її експорту. Обсяг поставок на міжнародні ринки становить 30-40 тис. тонн на рік і перспективи зростання на цьому напрямі значні. Країни Азії та Близького Сходу готові закуповувати
великі обсяги даного виду продукту.
Для реалізації експортного потенціалу, вітчизняним виробникам необхідно адаптувати своє виробництво під міжнародні вимоги, а саме: 1. підвищення якості та глибини переробки м'яса, адже
його транспортування на великі відстані можливе
лише в замороженому вигляді. 2. важливим є проведення як на державному рівні, так і на рівні окремих господарств заходів щодо запобігання поширенню небезпечних захворювань тварин. Визнання
України країною з контрольованим ризиком захворювань сприятиме кращому просуванню нашої
яловичини на зовнішніх ринках.
В Україні не дивлячись на те, що попит на свинину та яловичину постійно зростають, саме ці галузі м’ясопродуктового підкомплексу перебувають
у кризовому стані і їх виробництво постійно скоро-

чується. Дослідження показують, що м’ясопродуктовий підкомплекс України розвивається лише за
рахунок виробництва та переробки м’яса птиці. Для
збалансування виробництва м’яса потрібно здійснити цілий комплекс заходів, які будуть спрямовані
на розвиток саме цієї галузі виробництва.
Отже, м’ясопродуктовий підкомплекс України
може стати прибутковим та конкурентоспроможнім, але для цього потрібно здійснити ряд організаційно-економічних заходів, які сприятимуть розвитку ринку м’яса та формувати експортний потенціал даної галузі. В Україні значна частина
виробництва м’ясної продукції, зокрема яловичини
та свинини, зосереджена в приватних господарствах населення, тому для розвитку даної галузі доцільно здійснити такі економічно-організаційні заходи, як: надати державну допомогу виробникам
свинини та яловичини для збільшення обсягів виробництва; сприяти залученню інвестицій саме в
м’ясну галузь України; розвивати мережі збуту для
невеликих приватних господарств, оскільки саме
вони на сьогодні являються найбільшими виробниками м’ясної продукції [3].
Висновки. М’ясопродуктовий підкомплекс є
одннією з головних ланок економіки та у багатьох
країнах світу саме ця галузь є однією з найприбутковіших і перспективних напрямків агробізнесу.
Протягом останніх років Україна активно нарощує
зовнішні поставки окремих видів м’яса та субпродуктів. Домінує в структурі експорту м’ясо птиці,
частка якого складає близько 80%.
За нинішніх умов розвиток ринку м’яса відбувається під впливом наступних взаємопов’язаних
факторів: низького платоспроможного попиту населення, значна частина якого має доходи нижче
прожиткового мінімуму; високої частки імпорту
м’ясної продукції, що істотно обмежує можливості
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виходу на внутрішній ринок вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників; низького рівня
бюджетної підтримки тваринництва у цілому і скотарства зокрема, внаслідок чого виробництво яловичини і телятини хронічно збиткове; відсутність
державної стратегії захисту внутрішнього ринку
м’яса в цілому і ринку яловичини зокрема [16].
З метою подолання кризової ситуації, що склалася у вітчизняному м’ясопродуктовому підкомплексі, доцільно розробити цільову програму розвитку галузей м’ясного тваринництва, а також стимулювати
великотоварне
виробництво
в
спеціалізованих господарствах та тваринницьких
комплексах. Утримання конкурентних позицій вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками на внутрішньому і зовнішніх ринках вимагає суттєвої модернізації виробництва, модернізаційно-іноваційної діяльності, державної підтримки
та кредитування, здійснення політики митного протекціонізму та стимулювання експорту.
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Abstract
The secrecy requirement relates to all the evidence uncovered by the investigation itself as well as all nonpublic decisions and investigative measures.
The purpose of the work is the study of ECHR case law concerning secrecy of criminal investigation.
Right to inform the public and the public’s right to receive information come up against equally important
public and private interests which are protected by the prohibition on disclosing information covered by the secrecy
of criminal investigations. Those interests are the authority and impartiality of the judiciary, the effectiveness of
the criminal investigation and the right of the accused to the presumption of innocence and protection of his private
life.
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A substantive problem of privacy lies at the heart
of criminal procedure: the law is grounded on the protection of a particular value, privacy, that implies aggressive substantive judicial review of a sort that we
have not allowed for the past half-century. Privacy, at
least as the word is used in criminal procedure, protects
the interest in keeping information out of the government's hands, and information is necessary to both
criminal law enforcement (where aggressive constitutional law is thought to be good) and ordinary regulation (where it is mostly thought to be bad). Criminal
procedure, or at least privacy-based criminal procedure,
thus has a good deal more substantive bite than we tend
to suppose, and its substantive implications push in
some uncomfortable directions [1].
Criminal procedural protection of privacy is enshrined in Article 8 of the ECHR. This right of Article
8 is further interpreted by the case-law of the Court and
complemented and reinforced by the Council of Europe.
As a rule, all investigations must remain secret until their final conclusion:
1) The secrecy requirement relates to all the evidence uncovered by the investigation itself as well as
all non-public decisions and investigative measures,
2) The law also specifies that the following are
bound by secrecy vis-à-vis anyone who does not have
access to the case file: the judges and judicial staff, and
also the parties, their friends and relatives, their lawyers, the latter’s associates, consultants and staff, and
any experts and witnesses.
It is sufficient that the documents, deliberations or
investigations in question have been declared secret by
law or by virtue of a decision taken by the authority, or
in other words that there has been an intention to keep
them from becoming public, regardless of the type of
classification selected (for example, top secret or confidential).
On the other hand, strict secrecy presupposes that
the holder of the specific information wishes to keep it
secret, that there is a legitimate interest at stake, and
that the information is known or accessible only to a
select group of persons. That rule concerns not secrets

in the substantive sense but rather instances of futile,
petty or excessive concealment. The court must therefore first of all examine the reasons for classifying the
information as secret. It must, however, do so with restraint, without interfering with the discretionary power
wielded by the authority which declared the information secret. It is sufficient that this declaration
should nonetheless appear tenable vis-à-vis the content
of the documents, investigations or deliberations in issue.
Moreover, the journalists’ viewpoint on the interest in publishing the information is irrelevant. In its
Stoll v. Switzerland judgment of 10 December 2007,
the European Court of Human Rights confirmed that
this formal conception of secrecy was not contrary to
Article 10 ECHR inasmuch as it did not prevent the
Federal Court from determining whether the interference in issue was compatible with Article 10 ECHR, by
assessing, in the context of its examination of Article
293, paragraph 3, of the Criminal Code, the justification for classifying a given piece of information as secret, on the one hand, and weighing up the interests at
stake, on the other [2].
In the Bédat v. Switzerland case, the court used
comparative law method and concluded that: as regards
the issue of penalties provided for in cases of breaches
of the secrecy of criminal investigations, the Court has
comparative law material at its disposal relating to
thirty member States of the Council of Europe (Austria,
Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Monaco, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the former Yugoslav
Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine and the
United Kingdom).
The disclosure of information covered by the secrecy of criminal investigations is penalised as such in
all those States.
In twenty-three of the thirty member States concerned, the penalties are general in scope, that is to say
that they may be imposed on anyone who has disclosed
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information covered by the secrecy of criminal investigations. In the seven remaining States (Austria, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Romania, Spain and
Ukraine), the penalties only target persons involved in
the criminal investigation.
Most of those twenty-three States have opted for
criminal penalties, while in Estonia, the Russian Federation and the Czech Republic a breach of the secrecy of
criminal investigations is only liable to administrative
sanctions [3].
The main case of ECHR about secrecy of criminal
investigation is the case of Bédat v. Switzerland.
The applicant was a journalist by profession. On
15 October 2003 he published an article in the weekly
magazine L’Illustré entitled “Drame du Grand-Pont à
Lausanne – la version du chauffard – l’interrogatoire du
conducteur fou” (“Tragedy on the Lausanne Bridge –
the reckless driver’s version – Questioning of the mad
driver”). The article in question concerned a set of
criminal proceedings against M.B., a motorist who had
been remanded in custody after an incident on 8 July
2003 in which he had rammed his car into pedestrians,
before throwing himself off the Lausanne Bridge
(Grand-Pont). The incident, in which three people had
died and eight others had been injured, had caused
much emotion and controversy in Switzerland. The article began as follows.
“Surname: B. First name: M. Born on 1 January
1966 in Tamanrasset (Algeria), son of B.B. and F.I.,
resident in Lausanne, holder of a category C licence,
spouse of M.B. Profession: nursing assistant ... It is
8.15 p.m. on Tuesday 8 July 2003, in the austere premises of the Lausanne criminal investigation department.
Six hours after his tragic headlong race along the Lausanne Bridge, resulting in three deaths and eight casualties, this reckless driver is alone for the first time, facing three investigators. Will he own up? In fact he
doesn’t actually seem to realise what is happening, as
if oblivious to the events and all the hubbub around
him. The man who upset the whole of Lausanne this fine
summer day is not very talkative. This Algerian citizen
is withdrawn, introverted, inscrutable, indeed completely impenetrable. And yet the questions are flying
from all sides. What were the reasons for this ‘accident’, one of the policemen rather clumsily writes, as if
he had already formed his opinion. Four words in reply: ‘I do not know’.”
The article also included a brief summary entitled
“He lost his marbles...” (“Il a perdu la boule...”), and
statements from M.B.’s wife and from his doctor.
It appears from the file that the applicant’s article
was not the only piece to have been published on the
Lausanne Bridge tragedy. The authorities responsible
for the criminal investigation had themselves decided
to inform the press of certain aspects of the investigation, which had led to the publication of an article in the
Tribune de Genève on 14 August 2003.
M.B. did not lodge a complaint against the applicant. However, criminal proceedings were brought
against the applicant on the initiative of the public prosecutor for having published secret documents. It
emerged from the investigation that one of the parties
claiming damages in the proceedings against M.B. had
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photocopied the case file and lost one of the copies in a
shopping centre. An unknown person had then brought
the copy to the offices of the magazine which had published the impugned article.
By an order of 23 June 2004, the investigating
judge sentenced the applicant to one month’s imprisonment, suspended for one year.
Following an application by the applicant to have
the decision set aside, the Lausanne Police Court, by a
judgment of 22 September 2005, replaced the prison
sentence with a fine of 4,000 Swiss francs (CHF) (approximately 2,667 euros). At the hearing on 13 May
2015, in reply to a question from the Court, the applicant’s representative stated that the sum of CHF 4,000
had been advanced by his client’s employer and that his
client was intending to refund it after the proceedings
before the Court. He also confirmed that the amount set
by the criminal court had taken account of the applicant’s previous record.
The applicant lodged an appeal on points of law.
His appeal was dismissed on 30 January 2006 by the
Criminal Court of Cassation of the Canton of Vaud.
In its judgment of 1 July 2014, the Chamber concluded that there had been a violation of Article 10. It
first of all considered that the applicant’s conviction
and the fine imposed on him for using and reproducing
extracts from the investigation file in his article had
amounted to interference with his right to freedom of
expression and that such interference had been prescribed by law and had pursued the following legitimate aims: preventing “the disclosure of information
received in confidence”, maintaining “the authority and
impartiality of the judiciary” and protecting “the reputation [and] rights of others”.
The Chamber then stated that the impugned article
originated from a set of judicial proceedings initiated
following an incident which had occurred under exceptional circumstances, which had immediately aroused
interest among the public and which had prompted
many media outlets to cover the case and its handling
by the criminal justice system. In the impugned article
the applicant looked at the character of the accused and
attempted to understand his motives, while highlighting
the manner in which the police and judicial authorities
were dealing with him, a man who seemed to be suffering from psychiatric disorders. The Chamber therefore
concluded that the article had addressed a matter of
public interest.
However, the Chamber noted that the applicant, an
experienced journalist, must have known that the documents that had come into his possession were covered
by the secrecy of judicial investigations. That being the
case, he ought to have complied with the relevant legal
provisions.
The ECHR divided abovementioned decision of
several parts, which shows the main aim of court’s
point about protection of secrecy of criminal investigation.
We can conclude, that if in national level breached
the secrecy of a criminal investigation the courts must
follow to this test:
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(i) How the applicant came into possession of the
information in issue (The Court reiterates that the manner in which a person obtains information considered to
be confidential or secret may be of some relevance for
the balancing of interests to be carried out in the context
of Article 10),
(ii) Content of the impugned article (The Court
notes that, even though the impugned article did not
take a specific stance on the intentional nature of the
offence the accused was alleged to have committed, it
nevertheless painted a highly negative picture of him,
adopting an almost mocking tone. The headlines used
by the applicant – “Questioning of the mad driver”, “the
reckless driver’s version” and “He lost his marbles...”
– as well as the large close-up photograph of the accused accompanying the text, leave no room for doubt
that the applicant had wanted his article to have a sensationalist tone. Moreover, the article emphasised the
vacuity of the accused’s statements and his many contradictions, which were often explicitly described as
“repeated lies”, concluding with the question whether,
by means of “this mixture of naivety and arrogance”,
M.B. was “doing everything in his power to make himself impossible to defend”. The Court emphasises that
those were precisely the kind of questions that the judicial authorities were called upon to answer, at both the
investigation and the trial stages.),
(iii) Contribution of the impugned article to a public-interest debate (The Court notes in this connection
that after an in-depth assessment of the content of the
article, the nature of the information provided and the
circumstances surrounding the “Lausanne Bridge”
case, the Federal Court, in a lengthily reasoned judgment which contained no hint of arbitrariness, held that
neither the disclosure of the records of interviews nor
that of the letters sent by the accused to the investigating judge had provided any insights relevant to the public debate and that the interest of the public in this case
had at the very most “involved satisfying an unhealthy
curiosity”. For his part, the applicant failed to demonstrate how the fact of publishing records of interviews,
statements by the accused’s wife and doctor and letters
sent by the accused to the investigating judge concerning banal aspects of his everyday life in detention could
have contributed to any public debate on the ongoing
investigation.
(iv) Influence of the impugned article on the criminal proceedings (While emphasising that the rights
guaranteed by Article 10 and Article 6 § 1 deserve
equal respect in principle, the Court reiterates that it is
legitimate for special protection to be afforded to the
secrecy of a judicial investigation, in view of what is at
stake in criminal proceedings, both for the administration of justice and for the right of persons under investigation to be presumed innocent [4]. It emphasises that
the secrecy of investigations is geared to protecting, on
the one hand, the interests of the criminal proceedings
by anticipating risks of collusion and the danger of evidence being tampered with or destroyed and, on the
other, the interests of the accused, notably from the angle of presumption of innocence and, more generally,
his or her personal relations and interests. Such secrecy
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is also justified by the need to protect the opinion-forming and decision-making processes within the judiciary.),
(v) Infringement of the accused’s private life (Furthermore, the information disclosed by the applicant
was highly personal, and even medical, in nature, including statements by the accused’s doctor, as well as
letters sent by the accused from his place of detention
to the investigating judge responsible for the case [5].
The Court takes the view that this type of information
called for the highest level of protection under Article
8; that finding is especially important as the accused
was not known to the public and the mere fact that he
was the subject of a criminal investigation, albeit for a
very serious offence, did not justify treating him in the
same manner as a public figure, who voluntarily exposes himself to publicity. The Court considers that the
existence of those civil-law remedies under domestic
law for the protection of private life does not release the
State from its positive obligation deriving, in each individual case, from Article 8 of the Convention vis-à-vis
a person accused in criminal proceedings. At all events,
as regards the particular circumstances of the present
case, it should be noted that when the impugned article
was published the accused was in prison, and therefore
in a situation of vulnerability. Moreover, there is nothing in the case file to suggest that he was informed of
the publication of the article and of the nature of the
information it provided. In addition, he was probably
suffering from mental disorders, thus increasing his
vulnerability. In those circumstances, the cantonal authorities cannot be blamed for considering that, in order
to fulfil their positive obligation to protect M.B.’s right
to respect for his private life, they could not simply wait
for M.B. himself to take the initiative in bringing civil
proceedings against the applicant, and for consequently
opting for an active approach, even one involving prosecution.),
(vi) Proportionality of the penalty imposed (The
Court notes that the disclosure of information covered
by the secrecy of judicial investigations is punishable
in all thirty Council of Europe member States whose
legislation was studied in the present case. It is true that
the dominant position of the State institutions requires
the authorities to show restraint in resorting to criminal
proceedings in matters of freedom of expression [6].
Nevertheless, in the present case, the Court considers
that the recourse to criminal proceedings and the penalty imposed on the applicant did not amount to disproportionate interference in the exercise of his right to
freedom of expression. The applicant was originally
given a suspended sentence of one month’s imprisonment. His sentence was subsequently commuted to a
fine of CHF 4,000, which was set having regard to the
applicant’s previous record and was not paid by the applicant but was advanced by his employer. This penalty
was imposed for breaching the secrecy of a criminal investigation and its purpose, in the instant case, was to
protect the proper functioning of the justice system and
the rights of the accused to a fair trial and respect for
his private life. The Court takes the view that, in those
circumstances, it cannot be maintained that such a penalty was liable to have a deterrent effect on the exercise
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of freedom of expression by the applicant or any other
journalist wishing to inform the public of ongoing criminal proceedings).
In view of the foregoing, and having regard to the
margin of appreciation available to States and to the
fact that the exercise of balancing the various competing interests was properly conducted by the Federal
Court, the Court concluded that there has been no violation of Article 10 of the Convention.
Therefore, in this article the question was whether
there was a no violation of Article 10. To answer raised
question we need to note that in order to fulfil its positive obligation to safeguard one person’s rights under
Article 8, the State may have to restrict to some extent
the rights secured under Article 10 for another person.
When examining the necessity of that restriction in a
democratic society in the interests of the “protection of
the reputation or rights of others”, the Court may be required to verify whether the domestic authorities struck
a fair balance when protecting two values guaranteed
by the Convention which may come into conflict with
each other in certain cases, namely, on the one hand,
freedom of expression as protected by Article 10 and,
on the other, the right to respect for private life as enshrined in Article 8.
I agree with a dissenting opinion of judge López
Guerra that the Grand Chamber should have followed
the Chamber’s view, finding a violation of Article 10 §
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1 of the Convention, given that the domestic authorities
have applied a general prohibition of information, thus
restricting freedom of the press on a matter of public
interest, without sufficiently justifying that restriction
as falling within the limits to the right to freedom of
expression established in the Convention.
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Анотація
Статтю присвячено вивченню законодавства України у сфері відтворення природних рослинних ресурсів. Охарактеризовано особливості правової регламентації статусу природних рослинних ресурсів; розглянуто їх класифікації як об’єктів правовідносин відтворення і тенденції розвитку національної нормативної бази з питань природних рослинних ресурсів та їх відтворення у сучасних умовах.
Abstract
The article is devoted to the study of the legislation of Ukraine in the field of reproduction of natural plant
resources. Features of legal regulation of the natural plant resources status are characterized; their classification as
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Постановка проблеми. Об’єкти рослинного
світу – це необхідний елемент довкілля, досить важливий регулюючий компонент біосфери. Разом із

тим вони як джерела харчових продуктів, промислової, лікарської сировини, ресурс відповідних промислів тощо мають велике економічне значення. З
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огляду на це слід постійно слідкувати, підтримувати й забезпечувати їх належну кількість, що можливо саме завдяки процесу відтворення рослинного
світу. У той же час варто пам’ятати, що природні
рослинні ресурси є складником біологічного різноманіття й частиною екологічної мережі країни, а
отже, становлять собою національне багатство держави і підлягають захисту і збереженню, що знаходить своє відображення передусім у нормативноправових актах. Сказане видається цілком логічним, бо саме належне забезпечення правового регулювання відтворення природних рослинних ресурсів сприятиме і покращанню кризової ситуації, і вирішенню практичних питань.
При вивченні сучасного стану відтворення
природних рослинних ресурсів слід проаналізувати
систему законодавства про рослинний світ, установити тенденції і проблеми розвитку й окреслити основні шляхи його вдосконалення.
Науково-теоретичною основою при написанні
статті послужили праці таких вітчизняних і зарубіжних учених у сфері екологічного права, як В. І.
Андрейцев [1], Г. І. Балюк [2] , О. В. Басай [3], А. П.
Гетьман [4], С. В. Єлькін [5], А. Б. Іскоян [6], І. В.
Гиренко [7], Б. В. Кіндюк [8], Г.А. Кім [9], О. М.
Ковтун [10], О. І. Крассов [11], П. В. Мельник [12],
В.К. Попов [13], А. К.Соколова [14], Е. Є. Туліна
[15], І. М. Шевердина [16] та ін., які безпосередньо
чи опосередковано розглядали окремі аспекти правового режиму об’єктів рослинного світу. Незважаючи на велику кількість напрацювань, за часів незалежності в доктрині екологічного права України
проблема законодавчого забезпечення правовідносин у сфері відтворення природних рослинних ресурсів не була предметом комплексного дослідження.
Усе вказане підтверджує актуальність даної
наукової публікації, її нагальність і необхідність
для покращення правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із відтворенням природних рослинних ресурсів.
Метою цієї статті є вивчення розвитку правових засад, зокрема, особливостей формування законодавства щодо відтворення природних рослинних
ресурсів та його значення, захисту й збереження біорізноманіття в Україні й охорони навколишнього
природного середовища. Визначення мети пояснюється також і тим, що ґрунтовне дослідження питання має важливе значення, бо сприятиме відтворенню природних рослинних ресурсів, віднайденню шляхів забезпечення виконання останніми
своїх функцій і завдань.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. [17] завдання законодавства про охорону навколишнього
природного середовища полягає передусім у регулюванні відносин у галузі охорони, використання і
відтворення природних ресурсів. Загальновідомо,
що під згаданими ресурсами розуміють земельні,
гірничі, водні, фауністичні (ресурси тваринного
світу), флористичні (ресурси рослинного світу) та
ін. Наприклад, повний перелік об’єктів рослинного
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світу наведено в Законі України «Про рослинний
світ» [18]: об’єкти рослинного світу – дикорослі та
інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби на всіх стадіях розвитку та
утворені ними природні угруповання. Крім того, у
згаданому Законі закріплено, що об’єкти рослинного світу, які використовуються або можуть бути
використані населенням для потреб виробництва та
інших потреб, слід розглядати як природні рослинні ресурси.
Зважаючи на сказане та беручи до уваги, що
названий Закон серед завдань законодавства про
рослинний світ (флористичного законодавства [14,
с. 57]) вказав регулювання суспільних відносин у
сфері охорони, використання й відтворення дикорослих та інших несільськогосподарського призначення судинних рослин, мохоподібних, водоростей,
лишайників, а також грибів, їх угруповань і місцезростань, існує потреба в з’ясуванні конкретних
об’єктів правовідносин відтворення. Вважаємо, що
ними виступають саме природні рослинні ресурси,
що, по суті, зафіксовано в чинному флористичному
законодавстві.
Спираючись на попередні положення, вбачається за доречне здійснити поділ природних рослинних ресурсів на відповідні групи (тобто провести класифікацію) об’єктів правовідносин відтворення залежно від їх певних характеристик:
походження (штучне, природне); місцезростання (у
межах внутрішніх морських вод, територіального
моря тощо); природно-кліматичних умов; віднесення до певних складових рослинного світу (рослини, гриби, їх природні рослинні угрупування);
екологічної, господарської, наукової, оздоровчої,
рекреаційної цінностей (природні рослинні ресурси
загальнодержавного й місцевого значення). Вказані
ознаки, урешті-решт, визначатимуть характер відтворення й специфіку правового режиму.
До сказаного додамо, що в контексті представленого дослідження на особливу увагу, крім розглянутих, заслуговують ще й положення нормативно-правових актів у даній сфері. Передусім вкажемо, що основним нормативним актом у цій сфері
вважається Закон України «Про рослинний світ», в
якому наведено тлумачення основних термінів, якот «рослинний світ», «акліматизація» тощо. Проте
у ньому відсутня дефініція поняття «відтворення
природних рослинних ресурсів». Ретельне вивчення приписів дає підстави стверджувати, що у
самому Законі використовуються різні терміни:
«відтворення рослинного світу» (ст. 1, 7, 26, 36, 37);
«відтворення рослин» (ст. 1); «відтворення дикорослих та інших несільськогосподарського призначення судинних рослин» (ст. 2); «відтворення
об’єктів рослинного світу» (ст. 5, 26); «відтворення
природних рослинних ресурсів» (ст. 23); «відновлення деградованих природних рослинних угрупувань» (ст. 23), тобто в межах даного акта немає одноманітності при вживанні понять.
Видається, що Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища» у цьому
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питанні є більш послідовним, оскільки він у преамбулі і низці статей, а саме ст. 3, 6, 10, 40, містить
один єдиний термін щодо досліджуваних відносин
– «відтворення природних ресурсів». У той же час
формулювання цього терміна в ньому, на жаль, відсутнє.
З огляду на це вважаємо, що при висвітленні
питання належного правового регулювання відносин щодо відтворення природних рослинних ресурсів слід акцентувати на необхідності вдосконалення понятійного апарату у зазначеній сфері. Основну увагу, зрозуміло, варто приділити
визначенню поняття «відтворення природних рослинних ресурсів». Пояснити це досить легко.
Зважаючи на те, що законодавець застосовує
декілька термінів у досліджуваній сфері, не наводячи в жодному акті їх дефініцій, з’являється можливість їх вільного тлумачення. Таку ситуацію слід
виправити, тобто варто внести відповідні зміни й
доповнення до нормативних актів, що, у свою
чергу, позитивно позначиться на практиці правозастосування. Більш того вбачається, що коректування екологічного, зокрема флористичного, законодавства має відбуватися в цьому напрямі.
Для того, щоб викласти власні пропозиції, звернемося до тлумачного словника сучасної української мови, в якому поняття «відтворення природних ресурсів» трактується як штучне підтримання
кількості природних ресурсів на певному рівні [19,
с. 182].
Сам термін «відтворення» визначається як відтворювати знову те саме, повторювати [20, с. 457].
Таким чином, наведені вище формулювання
визначають сутність двох термінів. У той же час
слід пам’ятати, що категорія «відтворення природних ресурсів» ширша за категорію «відтворення
природних рослинних ресурсів», а остання ширша
за категорію «відтворення лісів», бо, як відомо, ліси
– це частина природних рослинних ресурсів. Тому,
формулюючи певні юридичні визначення, слід
брати до уваги вказані міркування й враховувати
природні характеристики конкретних ресурсів, що
розвиваються за законами природи.
Розглядаючи окреслене питання і намагаючись
розробити універсальне формулювання, не можна
оминути Закон України «Про рослинний світ», в
якому міститься розділ «Відтворення природних
рослинних ресурсів», що складається з двох статей,
в яких лише окреслено окремі питання такого відтворення. Приписами згаданого розділу передбачено затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища, Правил відтворення природних рослинних ресурсів, але, на жаль, цей нормативний акт
досі не затверджено, що не можна визнати прийнятним.
Повертаючись до сказаного вище, зауважимо,
що на відміну від неврегульованого питання щодо
відтворення природних рослинних ресурсів, у лісовому законодавстві воно вирішене. Так, позитивним моментом слід визнати те, що Лісовий кодекс
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України [21] чітко вказав шляхи здійснення відтворення лісів – відновлення та лісорозведення (ст. 79
Лісового кодексу України).
Також заслуговують на увагу приписи стосовно місць проведення відновлення лісів, якими є лісові ділянки, що були вкриті лісовою рослинністю
(зруби, згарища тощо) (ст. 80 Лісового кодексу України), і лісорозведення – це призначені для створення лісів землі, не вкриті лісовою рослинністю,
насамперед низькопродуктивні й непридатні для
використання в сільському господарстві (яри, балки, піски тощо), землі сільськогосподарського
призначення, виділені для створення полезахисних
лісових смуг та інших захисних насаджень (ст. 81
Лісового кодексу України). Враховуючи це, вбачається за доречне підтримати пропозицію науковців
щодо можливості застосування поділу відтворення
природних рослинних ресурсів за аналогією з лісовідтворенням на тих саме підставах, а також розрізняти такі підвиди, як розведення природних рослинних ресурсів та їх відновлення [14, с. 76].
У цьому зв’язку вірно підкреслено науковцями, що розроблено підзаконний механізм правового забезпечення відтворення лісів, а саме кожної
із зазначених організаційно-правових форм їх відтворення. Крім того, правові засади відтворення лісів встановлюються (і це також має велике значення) з урахуванням положень міжнародно-правових актів – Рамкової конвенції про охорону та
сталий розвиток Карпат від 22.05.2003 р., ратифікованої Законом України від 07.04.2004 р. та Європейської ландшафтної конвенції від 20.10.2000 р.,
ратифікованої Законом України від 07.09.2005 р. [2,
с. 252-253].
Як уже наголошувалось, у Законі України
«Про рослинний світ» відповідні характеристики
щодо здійснення відтворення природних рослинних ресурсів в цілому відсутні. Тому якомога скоріше треба провести комплексне дослідження основних засад правової регламентації відносин відтворення природних рослинних ресурсів. Сказане стає
ще більш нагальним, якщо брати до уваги сучасне
оновлене екологічне, земельне, лісове законодавство тощо.
Так, сучасне лісове законодавство містить нові
поняття: «природні ліси», «праліси», «квазіпраліси» як представники лісових екологічних систем.
Щодо зазначених лісів законодавець встановив спеціальний режим, передбачивши низку заборон і обмежень. У таких лісах заборонено проводити заготівлю деревини, усі види рубок, у тому числі формування й оздоровлення лісів і видалення
захаращеності. Також ці обмеження стосуються і
відтворення. Закон закріпив правило, згідно з яким
у цих лісах заходи щодо їх відновлення не провадяться (ст. 78–79 Лісового кодексу України). Виходячи з аналізу понять цих лісів (наприклад, квазіпралісів) – це умовно пралісові системи, в яких відбувся незначний тимчасово антропогенний вплив,
що не змінив природної структури лісостанів і при
припиненні якого натуральний стан екосистем повністю відтворюється протягом короткого періоду (
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ст. 1 Лісового кодексу України). Як бачимо, відсутня потреба у проведенні відповідних відтворювальних заходів. Таким чином, лісове законодавство
виключає згадані лісові об’єкти з переліку об’єктів
правовідносин відтворення.
Як підсумок наголосимо, що детальне вивчення положень вітчизняного законодавства і наукових джерел показало, що нині існують певні недоліки в законодавчому забезпеченні правовідносин відтворення природних рослинних ресурсів.
Передусім йдеться про відсутність єдиної термінології як в наукових джерелах, так і в законодавстві,
а також загальноприйнятних законодавчих визначень основних понять.
Виправити таку ситуацію можна, бо представниками теорії права чітко виокремлено ознаки системи законодавства, до яких віднесено цілісність,
генетичний зв'язок із системою права, структурованість тощо, а також понятійну (термінологічну) єдність. Останню розуміють як передбачену логічну
(понятійну) і термінологічну узгодженість нормативно-правових актів шляхом універсалізації та
уніфікації понятійного апарату в ієрархічному (в законах та підзаконних актах), предметному (в галузевих та міжгалузевих актах), міжнародному (в актах національного законодавства та міжнародноправових актах) вимірах [22, с. 188–189].
Висновок. Підсумовуючи, зауважимо, що
нині доцільно закріпити в нормативно-правових актах різного рівня визначення понять «відтворення
природних рослинних ресурсів», «відновлення природних рослинних ресурсів», «розведення природних рослинних ресурсів» тощо. У цьому контексті
йдеться передусім про Закон України «Про рослинний світ»; а також (у разі розроблення) Флористичний кодекс України [14], у тексті якого обов’язково
повинні бути присутні ці поняття, а у майбутньому
і про Екологічний кодекс України, прийняття якого
підтримує більшість науковців нашої держави.
Список літератури
1. Андрейцев В. І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації
державної екологічної політики: монографія. Дніпропетровськ: ДГУ, 2011. 373 с.
2. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / за ред. Г. І. Балюк. Київ: Юрінком
Інтер, 2009. 368 с.
3. Басай О. В. Правовий режим рослинного
світу України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 /
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. ІваноФранківськ, 2008. 214 с.
4. Гетьман А. П., Попов В. К. Проблеми кодифікації законодавства про рослинний світ: деякі міркування (коментар до Закону України «Про рослинний світ»). Вісник Академії правових наук
України. Харків, 1999. № 3. С. 103–109.
5. Елькин С. В. История становления правовых
основ сохранения и использования растительного
мира. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Юридические науки. Симферополь, 2005. Т. 18, № 1. С.
124–134.

45
6. Искоян А. Б. Правовое регулирование использования и охраны растительного мира (нелесной растительности) / под ред. О. С. Колбасова.
Ереван: Изд- во Ереван. ун-та, 1987. 132с.
7. Гиренко І. В. Правова охорона рослинного
світу України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:
12.00.06 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.
Харків, 2016. 41 с.
8. Кіндюк Б. В. Проблеми імплементації міжнародних принципів лісництва у лісове законодавство України. Вісник Маріупольського державного
університету. Серія: Право. 2013. Вип. 5. С. 136–
140.
9. Кім Г. А. Правові проблеми охорони
об’єктів рослинного світу, занесених до Зеленої
книги України. Вісник Запорізького національного
університету. Юридичні науки. 2014. № 4, ч. 2. С.
222–228.
10. Ковтун О. М. Правова охорона територій
та об’єктів природно-заповідного фонду України:
навч. посіб. Київ: Прецендент, 2010. 229 с.
11. Крассов О. И. Право лесопользования в
СССР / отв. ред. О. С. Колбасов. Москва: Наука,
1990. 238 с.
12. Мельник П. В. Правова охорона лісів Карпатського регіону України: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.06 / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника.
Івано-Франківськ, 2002. 195 с.
13. Попов В., Гетьман А. Правові проблеми використання і охорони світу. Право України. 2000.
№ 1. С. 51–53.
14. Соколова А. К. Флористичне право
України: проблеми формування та розвитку: монографія. Харків: Право, 2009. 288 с.
15. Туліна Е. Є. Місце правового інституту
права використання рослинного світу в системі екологічного права. Конституційні засади аграрного,
земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу», Київ, 27 трав.
2016 р. Київ, 2016. С. 356–359.
16. Шевердина И. Правовая охрана растительного мира в населенных пунктах Украины. Legea si
Viata. 2014. № 4/3. С. 153–157.
17. Про охорону навколишнього природного
середовища: Закон України від 25.06.1991 р. №
1264-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991.
№ 41. Ст. 546.
18. Про рослинний світ: Закон України від
09.04.1999 р. № 591-XIV. Відомості Верховної Ради
України. 1999. № 22/23. Ст. 198.
19. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з доп. і доп.) / укл. і гол. ред. В. Т.
Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун»; 2005. 1728 с.
20. Новий тлумачний словник української
мови / укл. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. Київ:
Аконіт. 2000. Т. 1. 410 с.
21. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. (з
наступ. змін. та доповн.) у н/редакції від 08.02.2006
р. № 3404-IV. Відомості Верховної Ради України.
2006. № 21. Ст. 170.
22. Теорія держави і права: підручник / О. В.
Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський
та ін., за ред. О.В. Петришина. Х.:Право. 2015. 368с.

46

The scientific heritage No 50 (2020)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ
Костанян Г.С.
Ведущий научный сотрудник Института философии,
социологии и права НАН РА,
Преподаватель юридического факультета Университета
прокуратуры Российской Федерации
Доктор юридических наук,
Государственный советник юстиции 2-го класса
Казанчян Л.А.
Директор Института философии, социологии и права НАН РА,
Член Палаты адвокатов РА,
Кандидат юридических наук,
докторант Института философии, социологии и права НАН РА

GENERAL CHARACTERISTICS OF LEGISLATION PROCESS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Kostanyan G.,
Leading researcher of the Institute of Philosophy,
Sociology and Law of NAS RA,
Lecturer at the Faculty of Law of the University of the
Prosecutor's office of the Russian Federation,
Doctor of Juridical Sciences,
State Councillor of Justice of 2nd class.
Kazanchian L.
Director of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA,
Member of Chamber of Advocates of the RA
Candidate of Juridical Sciences,
Doctoral student of the Institute of Philosophy,
Sociology and Law of NAS RA
Аннотация
В данной научной статье, на основании изучения конституции и законодательства Республики Армения, раскрываются особенности законотворческого процесса в Парламенте. В частности, подчеркиваются
особенности законодательной инициативы. Более того, выявляется специфика процедуры принятия законопроекта.
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Закон, являясь результатом законотворческой
деятельности, занимает в системе источников права
первостепенное место и уступает только конституционным нормам, закрепляющим структуру государственной власти и основные права и свободы человека и гражданина.Более того, для полноценного
восприятия законодательной деятельности Парламента необходимо уточнить 2 вопроса: сферa законодательства и его применение на практике. Первый относится к объекту и особенностям законотворческой деятельности, а второй-к его
содержанию. В то же время, в современном демократическом, правовом государстве принцип разделения властей уточняет цель закона-формирование
правил поведения общего характера, реализация и
исполнение которых возложено на другие ветви
власти,исполнительные и судебные органы.

Известно, что законодательное закрепление
конституционных прав лица указывает на те рамки,
в которых закон не может проникать в негативном
смысле, то есть с целью их ограничения (за исключением также предусмотренных Конституцией случаев). Мы согласны с мнением Г. А. Сафаряна о,
что любое иное ограничение законотворческой деятельности, законодательной власти предполагает
нарушение принципа разделения властей и парламентаризма.[9, c.161-162]. Несмотря на то, что подобный подход в определенной степени характерен
для конституций второй половины 20-го в. (Франция, Нидерланды и др.), в которых тщательно регламентированы которые подлежащие законодательному регулированию(в основном социальноэкономические), по нашему мнению, подобное
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ограничение законотворческой деятельности законодательной власти являются мерами по сужению
функций демократических институтов.
Конституционно-правовая практика развитых
стран в последнее время свидетельствует о тенденции усиления нормотворческой деятельности исполнительной власти. Проведенные исследования
свидетельствуют о том, что, если будет последовательно реализован принцип разделения властей и
сохранится традиционная модель парламентаризма, то, кроме законодательной власти, ни один
другой государственный орган не правомочен принимать правила поведения общеобязательного характера. Тем не менее, почти во всех государствах
(в том числе и в Республике Армения) сформировалось разделение правотворческой деятельности
между Парламентом и исполнительной властью,
согласно которому, первый должен решить общие
вопросы, а второй-конкретизировать положения законодательного акта [6,c.]. Тем не менее, исполнительная власть этим не удовлетворяется. Во многих
странах Парламент вправе уполномочить исполнительную власть, в определенный срок и по определенным вопросам, осуществить законодательную
деятельность [4, c.86-107]. Более того, практика законотворческой деятельности многих государств
свидетельствует о том, что значительная часть законодательных инициатив принадлежит Правительству.
Вышеизложенное обусловлено тем, что основной формой эффективного нормативного регулирования общественных отношений является законодательная деятельность, поскольку только в этом
можно полноценно учитывать интересы различных
социальных групп и политических сил. Абстрактные положения закона закрепляют для каждого физического и юридического лица определенные правила поведения, то есть сочетание прав и обязанностей, имеющих юридическое значение. Очевидно,
что признание законов, принятых государственными органами, не вызывает никаких проблем.
Иная ситуация складывается с проявленным общественного отношения к закону. Примечательно, что
деятельность представителей государственной власти в демократическом государстве направлена на
выполнение положений этих законов. Что касается
положительного или отрицательного отношения
обществуа к закону, то в данном случае орган,
представляющий законопроект, должен обосновать
объективныю необходимость в принятии данного
закона. Это обусловлено миссией законодательной
власти и эффективностью законотворческой деятельности.
Законотворческая деятельность является ведущей и исходной отраслью правотворческой деятельности, которая предопределяет содержание и
основные направления развития подзаконной
правотворческой деятельности. Законодательная
деятельность отличается от деятельности остальных правотворческих органов специфическими
особенностями, обусловленными следующими обстоятельствами [2,c.40-41; 7, c.208-210].
Во-первых, согласно принципу разделения
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властей, законодательную деятельность осуществляет высший представительный и законодательный
орган-парламент.
Во-вторых, известно, что законы отличаются
от других нормативно-правовых актов предметом
регулирования широкого круга общественных отношений.
Как справедливо отмечает О. В. Мартишин:
“Законом регулируются важнейшие сферы социально-экономической и культурной жизни общества. Сочетание законов, их единство и взаимосвязь
составляют законодательную систему или законодательство данного государства”[8,c.75-77].
В юридической литературе термин “законодательство” выступает в широком и узком смысле. Законодательство в широком смысле, охватывает как
законы, так и подзаконные акты, а в узком смысле,
правоведы рассматривают конкретный закон или
его систему: По нашему мнению, правы те правоведы, которые рассматривают термин “законодательство” в узком смысле.
В рамках обсуждаемой темы считаем необходимым отметить, что механизмы реализации законов являются теми особыми экономическими и
правовыми средствами, благодаря которым государство может осуществить поставленные перед
обществом задачи, применить разработанные и
принятые им акты. В то же время, они могут являться также механизмами выявления общественного мнения касательно конкретного законопроекта, которые осуществляются, например, посредством мониторингов, опросов. В то же время орган,
наделенный законотворческим полномочием, до
представления законопроекта должен прогнозировать механизмы, посредством которых данный закон должен быть реализован. Заслуживает внимания раскрытие значения термина “закон” в современной юридической литературе, согласно
которой,
Заслуживает внимания концепция закона в
юридической литература, согласно которому, закон
является принятым высшим общенациональным
представительным и законодательным органом
(Парламентом), первоочередным нормативно-правовым актом, выражающий волю народа или его
большинства и который регулирует отношения,
имеющие наиболее существенное значение в обществе [10, c.194]. В целом, организация институциональных органов государственной власти предполагает, что носителем законодательной власти является соответствующий представительный органпарламент (Парламент). Согласно 88-й статье Конституции РА, Национальное Собрание осуществляет законодательную власть. В то же время, считаем необходимым еще раз отметить, что принятие
законов является основным действием, установленным Конституцией Национального Собрания РА и
Конституционным законом РА “Регламент Национального Собрания”.
При этом, данными основополагающими актами регулируется деятельность законодательных
органов многих государств. Как мы уже отмечали,
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соблюдение надлежащего протокола является одной из основных гарантий легитимности (законности) принимаемых законов. Соответствующие процедуры призваны обеспечить демократичность
подготовки, обсуждения и принятия нормативных
актов. [10,c.201-203].
Общеизвестно, что любая работа оценивается
своим окончательным результатом. Показатель эффективности работы Парламента независимой армянской государственности является не только количественной стороной принятых законов и решений, но также включает качественные признаки
принятых актов, реальный результат их действия.
Стоит обратить особое внимание на вопрос о
законодательной инициативе. Национальное Собрание РА принимает закон в специальном порядке, который в науке конституционного права
принято называть законодательным процессом. Он
представляет собой совокупность действий, посредством которых осуществляется законодательная деятельность Национального собрания. Законодательный процесс охватывает:
1) подготовка законопроектов,
2) рассмотрения законопроектов,
3) принятие законопроектов,
4) стация подписания и опубликования законов.
Первый этап законодательного процесса-подготовка законопроекта, тесно связан с правом законодательной инициативы и ее субъектами. Законодательная инициатива -это процедура внесения
проекта нормативного правового акта обычно в
нижнюю палату Парламента (в некоторых государствах возможно внесение проекта закона в любую
из палат Парламента). Субъекты права законодательной инициативы определены Конституцией.
Это право порождает у законодательных органов
обязанность рассмотреть законопроект. Но предварительно происходит его экспертиза с точки зрения
актуальности предмета регулирования, задач и целей законотворчества на данном этапе, просчитывается также экономическая обоснованность принятия акта. Право законодательной инициативы
предполагает обязательство Парламента начать обсуждение законопроекта согласно установленному
порядку [1,c. 568-569]. Так, депутат Национального
Собрания реализует свое право законодательной
инициативы путем выдвижения законопроекта или
пакета законопроектов.
Пакет проектов закона должен включать:
1) Выдвигаемый законопроект.
2) Другие проекты законов, принимаемые в
связи с принятием данного закона.
В то же время, автор законодательной инициативы обязан также вместе с проектом закона (или
проектах законов) представить обоснованность
предлагаемого нового или подлежащего изменению закона. Более того, депутат должен обосновать
важность регулирования данных общественных отношений не подзаконным актом, а именно законом
[3,с.44-52]. Как правило, законом регулируются общественные отношения, имеющие наиболее важ-
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ное значение и требующие коренных регулирований.
Стоит отметить, что ст. 69 Конституционного
закона РА “Регламент Национального Собрания”
представляет общую процедуру обсуждения проекта закона. Согласно указанной статье:
1. В Национальном Собрании проект закона
рассматривается в двух чтениях.
2. Проект закона о ратификации, приостановлении действия или денонсации международного
договора рассматривается в одном чтении.
3. Проект закона рассматривается, как правило, по следующей процедуре:
1) представление письменных предложений по
введенному в обращение проекту;
2) предварительное обсуждение проекта в головной комиссии до первого чтения;
3) рассмотрение проекта на заседании Национального Собрания в первом чтении;
4) представление письменных предложений по
проекту, принятому в первом чтении;
5) предварительное обсуждение проекта в головной комиссии до второго чтения;
6) рассмотрение проекта на заседании Национального Собрания во втором чтении.
4. Проект закона о государственном бюджете
рассматривается в порядке, установленном главой
20 Регламента [5].
В то же время, в Республике Армения существует общий порядок представления письменных
предложений по проекту закона. Во-первых, стоит
отметить, что статья 70 Конституционного закона
“Регламент Национального собрания” РА указывает, что письменные предложения по введенному
в обращению, а также по принятому в первом чтении проекту закона представляются в Аппарат в
форме официального письма лицом, имеющим на
это правомочие. Форма письма, перечень представляемых в приложении к нему документов, а также
порядок дачи хода письму устанавливаются Рабочим регламентом. Правительство наряду со своими
предложениями представляет заключение о существенном уменьшении доходов или увеличении
расходов государственного бюджета, а также другие документы, предусмотренные законом. Более
того, если Правительство не представляет заключение о существенном уменьшении доходов или увеличении расходов государственного бюджета, то
считается, что проект в этом виде не уменьшает доходы или не увеличивает расходы государственного бюджета. Если официальное письмо или представляемые в приложении к нему документы:
1) не соответствуют требованиям, установленным Регламентом или Рабочим регламентом, и в течение трех рабочих дней не приводятся в соответствие с ними, то предложениям ход не дается;
2) соответствуют требованиям, установленным Регламентом или Рабочим регламентом, то
предложениям дается ход в порядке, установленном Регламентом и Рабочим регламентом [5].
Что касается общего порядка предварительного обсуждения проекта закона Предварительное
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рассмотрение проекта закона в установленном Регламентом порядке осуществляется головной комиссией, а также может осуществляться и другими
постоянными комиссиями - по инициативе постоянной комиссии или предложению Совета. Головная комиссия, в свою очередь, в установленном Регламентом порядке до рассмотрения проекта в первом и втором чтениях представляет в
Национальное Собрание заключение, а так же может представить на рассмотрение Национального
Собрания проект постановления Национального
Собрания о специальной процедуре рассмотрения
вопроса. Согласно ст.71 Регламента, рассмотрение
вопроса не начинается и откладывается без голосования по предложению основного докладчика, а
также в случае его отсутствия в начале рассмотрения. Если основной докладчик в двухмесячный
срок после перенесения рассмотрения согласно
направленному им председателю комиссии письменному заявлению не является на рассмотрение
вопроса, то последний изымается из обращения.
Рассмотрение вопроса в установленном настоящей
частью порядке может быть отложено один раз [5].
Следует отметить, что в случае, когда по меньшей мере одна четверть членов головной комиссии
имеет особое мнение, то их представитель в ходе
рассмотрения вопроса в Национальном Собрании
может выступить с содокладом, представляя особое
мнение. Кроме головной комиссии, свои письменные заключения в Национальное Собрание до
начала рассмотрения вопроса могут представлять и
другие постоянные комиссии. В этом случае представитель постоянной комиссии вправе выступить
с содокладом в ходе рассмотрения проекта в головной комиссии, а также Национальном Собрании.
Пункт 6 вышеупомянутой статьи гласит: “Заключение головной комиссии по проекту закона в установленном Регламентом и Рабочим регламентом
порядке представляется в Национальное Собрание
в течение трех рабочих дней после принятия комиссией заключения, но не позднее 12-ти часов пятницы недели, предшествующей первым очередным
заседаниям, а также понедельника недели других
очередных заседаний очередной сессии Национального Собрания за исключением случаев, указанных
в пунктах 1 и 2 части 6 статьи 78 Регламента. Порядок представления заключений других постоянных
комиссий Национального Собрания устанавливается Рабочим регламентом” [5;6, c.53]. Стоит отметить, что в установленных Регламентом случаях,
доработанный проект закона вносится на рассмотрение Национального Собрания или головной комиссии со сводным листом предложений по проекту, а также справкой о внесенных в проект изменениях, представленными в установленным
Регламентом порядке. Доработанный проект представляется в Аппарат официальным письмом лица,
имеющего правомочие на это. Форма письма, представляемые в приложении в нему другие документы, а также порядок дачи хода письму устанавливаются Рабочим регламентом. Если официальное
письмо или представляемые в приложении к нему
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документы: 1) не соответствуют требованиям, установленным Регламентом или Рабочим регламентом, и в течение трех рабочих дней не приводятся в
соответствие с ними, то в случае представления
проекта на рассмотрение Национального Собрания
Председатель Национального Собрания, а в случае
представления на обсуждение в головной комиссии
- председатель этой комиссии возвращает их представившему лицу с указанием причин;
2) соответствуют требованиям, установленным Регламентом или Рабочим регламентом, то им
дается ход в установленном порядке [5;6,c.55].
Проект закона, считающийся неотложным по
постановлению Правительства, принимается либо
отклоняется в двухмесячный срок. Проект закона,
считающийся неотложным по постановлению Правительства, рассматривается в первом чтении на
очередных заседаниях Национального Собрания и
ставится на голосование в течение месяца после
введения в обращение, а во втором чтении - в течение одного месяца после принятия в первом чтении.
При этом, период между очередными сессиями
Национального Собрания в сроках, установленных
частями 1 и 2 настоящей статьи, не учитывается.
Более того, проект перестает считаться неотложным, если по предложению представителя Правительства рассмотрение проекта в установленном
Регламентом порядке откладывается или продлевается на срок, превышающий срок, указанный в части 1 настоящей статьи. Срок, указанный в части 1
настоящей статьи, не считается истекшим, если в
связи с проектом Национальным Собранием выносится постановление об отказе в его принятии в
первом чтении, а также во втором чтении и в целом
либо о принятии его в качестве закона. В то же
время, согласно статье 74 вышеуказанного закона,
правительство РА может поставить вопрос о доверии в связи с принятием представленного им проекта закона. При этом, Правительство в связи с проектом закона может ставить вопрос о доверии себе
не более чем дважды в течение одной и той же сессии. Более того, Правительство не может ставить
данный во время военного или чрезвычайного положения, а также в связи с принятием проекта конституционного закона. Премьер-министр или представитель Правительства может непосредственно
до голосования по проекту закона в первом или во
втором чтении потребовать прервать рассмотрение
проекта до следующего заседания, для ориентации
в постановке вопроса о доверии Правительству в
связи с этим проектом. Проведенные исследования
свидетельствуют о том, что Правительство ставит
вопрос о доверии себе, представляя Председателю
Национального Собрания или председательствующему на заседании официальное письмо за подписью Премьер-министра, в котором указывается
наименование проекта того закона, в связи с принятием которого Правительством ставится вопрос о
доверии. К письму прилагается проект постановления Национального Собрания о выражении доверия Правительству. Проект постановления Национального Собрания о выражении доверия Правительству ставится на голосование без обсуждения
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не позднее, чем в течение 72 часов после его представления. В случае непроведения в этот срок очередных заседаний Национального Собрания проект
ставится на голосование на незамедлительно созываемом в силу права специальном заседании Национального Собрания. Постановление о выражении
доверия Правительству принимается поименным
голосованием - большинством голосов от общего
числа депутатов. Если постановление Национального Собрания о выражении доверия Правительству принимается в срок, установленный частью 1
статьи 157 Конституции, то представленный Правительством проект закона считается принятым в
качестве закона.[5; 6, c.56-57].
Из вышесказанного очевидно, что законодательный процесс- является сложным, многоступенчатым правовым процессом, особенности которого
определяются как Конституцией РА, так и текущим
законодательством.
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Анотація
Контррозвідувальна діяльність – це спеціальний вид діяльності, який направлений на забезпечення
державної безпеки. Українське законодавство регулює права уповноважених суб'єктів цієї діяльності стосовно розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб, які можуть негативно вплинути на державну безпеку України. Метою цього дослідження є визначення проблем порядку одержання дозволу слідчого судді під час
проведення контррозвідувальної діяльності та розроблення стратегії їх вирішення.
Abstract
Counterintelligence activity is a special type of activity aimed at ensuring state security. Ukrainian legislation
regulates the rights of authorized subjects of this activity in in terms of intelligence, terrorist and other unlawful
encroachments of foreign special services, as well as organizations, groups and individuals that may adversely
affect the state security of Ukraine. The purpose of this study is to identify issues dealing with the procedure for
obtaining permission from the investigating judge in the process of counterintelligence and develop corresponding
solution strategy.
Ключові слова: контррозвідувальна діяльність, оперативно-розшукова діяльність, конституційні
права та свободи, слідчий суддя, державна безпека України.
Keywords: counterintelligence, investigative activities, constitutional rights and freedoms, investigating
judge, state security of Ukraine.
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Вступ
Сучасний етап розбудови національної державності України характеризується складним політичним й економічним станом подальшого становлення нашої країни. Адже принципово нові загрози,
спричинені специфікою соціальних, економічних
та політичних умов розвитку сучасного світового
співтовариства, впливають на характер та особливості розвитку безпекового середовища, у якому
Україні необхідно будувати нову систему відносин
між громадянином, суспільством і державою.
Створення сприятливих умов для стабільного,
поступального розвитку держави, відвернення зовнішніх та внутрішніх загроз безпеці України, припинення розвідувальних, терористичних та інших
протиправних посягань іноземних спецслужб, окремих організацій, груп та осіб на системоутворюючу сутність держави, тобто її суверенітет, територіальну цілісність, конституційний лад тощо, обумовлює потребу здійснення уповноваженими
державою органами та підрозділами спеціального
виду діяльності у сфері забезпечення державної
безпеки – контррозвідувальної діяльності (далі –
КРД).
Зважаючи на специфіку мети та завдань КРД,
положеннями чинного вітчизняного законодавства
передбачене право уповноважених підрозділів винятково з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувальних, терористичних
та інших посягань на державну безпеку України,
отримання інформації в інтересах контррозвідки,
здійснювати на підставі відповідної контррозвідувальної справи заходи [8], що тимчасово обмежують гарантовані Конституцією України права та
свободи людини.
Таким чином, виникає необхідність проведення ретельного аналізу правових засад обмеження конституційних прав і свобод людини під
час здійснення КРД. Дослідження визначеної проблематики має не тільки наукову актуальність, що
сприятиме розробленню і розвитку теорії забезпечення державної безпеки, а й практичну, яка полягає в необхідності вироблення уніфікованого порядку організації негласного отримання контррозвідувальними
підрозділами
уповноважених
державних органів доступу до змісту інформації,
що передається від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку.
Поняття і зміст прав людини, підстави та порядок їхнього обмеження уповноваженими державою
органами були предметом наукових досліджень низки науковців та практиків, серед яких: В. Бернхем,
В.Т. Бусел, А. Вестін, В.А. Колесник, Б.Є. Лук’янчиков, Є.Д. Лук’янчиков, В.Т. Маляренко,
М.М. Михеєнко, В. Мухін, Д.Д. Пегарков, В.М. Тертишник, І.І. Фулей, О.Т. Шило, А. Штанько та
інші.
Незважаючи на ґрунтовність досліджень, сучасний науковий простір не містить одностайності поглядів на важливі з погляду забезпечення державної
безпеки України питання обґрунтування необхідності
встановлення спеціального порядку отримання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів, що
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тимчасово обмежують права та свободи людини.
Метою статті є дослідження правових засад
одержання підрозділами контррозвідки дозволу
слідчого судді на тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини, визначення актуальних проблем у зазначеній сфері та вироблення пропозицій щодо їхнього вирішення.
Результати аналізу вітчизняного законодавства
показують, що підрозділи спеціально уповноваженого органу державної влади у сфері КРД користуються порядком одержання дозволу слідчого судді на
проведення заходів, пов’язаних із тимчасовим обмеженням конституційних прав і свобод людини, на підставі положень законів України «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність» та КПК України [8; 9; 11]. Заходи із
обмеження конституційних прав людини під час КРД
проводяться винятково на підставі відповідної контррозвідувальної справи, за ухвалою слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного
контррозвідувального підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором. Ці заходи застосовуються винятково з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобігання і
припинення терористичних актів та інших посягань
спеціальних служб іноземних держав та організацій,
якщо іншим способом одержати інформацію неможливо [8].
Водночас зазначений порядок не охоплює особливостей діяльності суб’єктів ініціювання та проведення заходів, що тимчасово обмежують конституційні права людини, обумовлених підставами та
метою здійснення КРД, зокрема протидією таким
загрозам державній безпеці України, як розвідувальна діяльність спецслужб іноземних держав та терористична діяльність. Адже питання полягає в закріпленій на законодавчому рівні обов’язковості
погоджувати клопотання на проведення правообмежувальних заходів, з прокурором, що не є загальною вимогою міжнародних правових норм, які закріплюють засади захисту прав та свобод людини.
Зокрема, положеннями ч. 2 ст. 8 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод визначено, що тимчасове обмеження приватного
життя та кореспонденції особи може бути здійснене
лише «… згідно із законом, у разі, якщо є необхідним у демократичному суспільстві та якщо здійснюється в інтересах національної безпеки» [10].
Таким чином, ми визнаємо необхідність демократичного контролю під час обмеження конституційних прав та свобод людини. Проте слід зауважити, що в кожній європейській країні існує свій
порядок, який еволюційно складався з урахуванням
політичної, економічної, правової системи й культури. При цьому міжнародні норми, які є частиною
вітчизняного законодавства, не визначають єдиної
моделі демократичного контролю і нагляду за діяльністю спецслужб. Натомість зазначена Конвенція
закріплює три основні вимоги, за яких можливе
тимчасове обмеження конституційних прав людини, зокрема: воно можливе лише в порядку, визначеному законом; у разі необхідності втручання у
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демократичному суспільстві; в інтересах забезпечення національної безпеки.
Практика Європейського суду з прав людини
(далі – ЄСПЛ) має усталену позицію щодо розуміння терміну «відповідно до закону», під яким розуміють наявність у демократичній державі достатніх засобів юридичного захисту в національному
законодавстві для усунення свавільного втручання
державних органів у право, що охороняється ч. 1
ст.8 Конвенції (Copland v. United Kingdom) [17].
Цей термін не лише вимагає обмеження прав людини і її основоположних свобод в порядку, встановленому законом, але й стосується якості закону,
який має відповідати принципу верховенства права
(Khan v. United Kingdom) [17]. Під якістю норм, які
регламентують порядок тимчасового обмеження
конституційних прав і свобод людини, розуміються
вимоги доступності та передбачуваності, тобто людина, стосовно якої можуть проводитися контррозвідувальні заходи, має можливість правильно встановити обставини й умови, за наявності яких спецслужби зможуть тимчасово обмежити її
конституційні права та передбачити його наслідки
для себе (справа «Михайлюк та Петров проти України») [16]. Крім того, під якістю законодавства,
що регулює цей порядок, слід розуміти наявність у
ньому достатніх важелів щодо гарантування законності проведення контррозвідувальних заходів.
Одним із таких важелів вважається можливість
особи захистити свої основоположні права та свободи, в тому числі пов’язані і з приватністю. У
зв’язку із зазначеним постає питання: яким чином
захистити права людини, коли їй невідомо про факт
проведення стосовно неї контррозвідувальних заходів, якщо вони проводиться конспіративно, а дозвіл на його проведення надається без її відома. Однак відповідь на це питання міститься в положеннях Закону України «Про контррозвідувальну
діяльність», де в ст. 11 конкретизовано гарантії законності під час проведення контррозвідувальних
заходів із втручання у приватне життя та кореспонденцію [8]. Зокрема, особа має право отримувати
письмові пояснення з приводу обмеження під час
здійснення КРД її прав і свобод та оскаржувати ці
дії. А під час надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів, які тимчасово обмежують
конституційні права і свободи людини, слідчий суддя перевіряє додержання підрозділами контррозвідки вимог законності їхнього проведення шляхом
розгляду клопотання.
Міжнародна практика регулювання контролю
за проведенням контррозвідувальних заходів, які
тимчасово обмежують права людини, умовно поділяється на попередній і наступний контролі. Міжнародно-правові норми щодо попереднього контролю вимагають від спецслужби обов’язковість
отримання попереднього дозволу у незалежної гілки влади (законодавчої, виконавчої або судової), у
нашому випадку ‒ судової. Міжнародними нормами не встановлена обов’язковість надання відповідних дозволів винятково судом або судом за погодженням з прокурором, а вимагається лише дотримуватися принципу незалежної інстанції, хоча у
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справі «Волохи проти України» від 02.11.2006 року
ЄСПЛ зазначає, що судовий контроль надає найбільші гарантії незалежності, безсторонності та здійснення належного провадження [14].
Наразі одне із класичних рішень ЄСПЛ у
цьому контексті було у справі «Люді проти Швейцарії», де суд визначив, що не є порушенням Конвенції, якщо тимчасове обмеження конституційних
прав відповідає вимогам п. 2 ст. 8 [10; 15]. Так, у
рішенні суду встановлено, що втручання у приватне життя та кореспонденцію здійснювалося на підставі дозволу судді Лауфенського районного суду,
який приймав своє рішення, керуючись положеннями Бернського Кримінально-процесуального кодексу, що застосовуються навіть на попередньому
етапі розслідування, за наявності обґрунтованих підстав вважати, що готується вчинення кримінального правопорушення. Отже, ЄСПЛ не мав сумніву
в тому, що телефонне прослуховування було втручанням у приватне життя та кореспонденцію, водночас він не мав також сумніву щодо його необхідності в демократичному суспільстві. Таким чином,
необхідність забезпечення національної безпеки
превалює над правами особи на приватне життя в
разі дотримання встановленого законом порядку та
за наявності обґрунтованих підстав вважати, що діяльність такої особи створює реальну чи потенційну загрозу [15]. Водночас йдеться про встановлення відповідного балансу між інтересами держави та особи, що має відповідати принципу
пропорційності втручання спецслужби відповідно
до тимчасово обмежених прав.
Натомість існує ще одна проблема ‒ практика
ЄСПЛ встановлює обов’язок повідомляти особу
про проведення стосовно неї заходів після їхнього
закінчення. Зазначена позиція ґрунтується на необхідності надання рівних прав як стороні захисту,
так і стороні обвинувачення. Право на змагальність
означає, що в провадженні й обвинуваченню, і захисту необхідно надати можливість бути повідомленими та коментувати зауваження й докази, подані іншою стороною.
Водночас ЄСПЛ підкреслив, що право на відкриття відповідних доказів не є абсолютним правом.
У будь-якому провадженні можуть існувати конкуруючі інтереси, такі як національна безпека, необхідність захисту свідків або осіб, котрі на конфіденційній основі співпрацюють з правоохоронними
органами та спеціальними службами, розголошення відомостей про яких може становити загрозу, або нерозголошення форм та методів діяльності спецслужб, які мають бути ретельно зіставлені з правами обвинуваченого (справа «Матановіч
проти Хорватії») [1]. При цьому слід зазначити, що,
на думку ЄСПЛ, категорична відмова розкривати
інформацію щодо тимчасово обмежених прав людини без будь-яких вагомих причин позбавляє
особу можливості забезпечити законність заходу та
його «необхідність у демократичному суспільстві».
На нашу думку, наявність у гарантіях законності
під час проведення КРД права особи отримувати
письмові пояснення з приводу обмеження її прав та
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оскаржувати ці дії, повною мірою відповідає вимогам Конвенції щодо «необхідності втручання в демократичному суспільстві» [8; 10].
Зважаючи на необхідність дотримання міжнародних стандартів, враховуючи практику ЄСПЛ, слід зазначити, що рішення слідчого судді за результатами
розгляду клопотання уповноважених на проведення
контррозвідувальних заходів, що тимчасово обмежують конституційні права і свободи людини має відповідати загальним вимогам до судових рішень. Зокрема, слідчому судді необхідно встановити, що матеріали контррозвідувальної справи містять достатні
дані для прийняття ним рішення про надання дозволу
на таке тимчасове обмеження, а саме: обґрунтування
необхідності перевірити отриману в установленому
законодавством порядку інформацію за допомогою
спеціальних форм, методів і засобів про здійснення
розвідувальної діяльності проти України спеціальними службами іноземних держав, посягання на державний суверенітет, конституційний лад і територіальну цілісність України, терористичні посягання чи
терористичну діяльність [8].
Крім того, слідчий суддя повинен переконатися,
що під час проведення зазначених контррозвідувальних заходів можуть бути отримані матеріали, які самостійно або в сукупності з іншими можуть мати суттєве значення для з’ясування обставин проведення такої протиправної діяльності або встановлення осіб, які
її проводять [11]. Утім слід зауважити, що зазначені
умови мають тільки фактичне значення. Сутнісну оцінку обґрунтованості матеріалів КРД слідчий суддя надає як результат особистого внутрішнього переконання після ґрунтовного дослідження всіх обставин
контррозвідувальної справи: обґрунтованість фактів
проведення розвідувальної діяльності на шкоду державній безпеці, неможливість одержати інформацію в
інший спосіб, можливість одержати під час контррозвідувальних заходів підтвердження своїх підозр, виявлення всіх осіб, котрі причетні до проведення такої
протиправної діяльності тощо.
У такому разі не повною мірою обґрунтованою
є вимога погодження прокурором клопотання на
проведення заходів із втручання у приватне спілкування за контррозвідувальними справами. Адже
слідчий суддя наділений повноваженнями і можливостями незалежної та неупередженої гілки судової
влади щодо прийняття рішення про надання дозволу на тимчасове обмеження конституційних
прав людини або відмови в його наданні. На сьогодні участь прокурора в КРД зводиться до погоджувальної функції, що призводить до затягування в
часі процесу одержання дозволу слідчого судді на
проведення контррозвідувальних заходів, пов’язаних із тимчасовим обмеженням конституційних
прав людини та розширення кола осіб, ознайомлених із матеріалами КРД, що негативно впливає на
ефективність забезпечення контррозвідувальними
підрозділами державної безпеки України.
Окрім того, аналіз положень міжнародних нормативно-правових актів, що регулюють захист
прав та свобод людини і потребують їхньої імплементації в національне законодавство України, а та-
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кож іноземний досвід у зазначеній сфері дають підстави вважати, що порядок одержання дозволу слідчого судді на тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини для спецслужб повинен
бути без розголошення третій стороні, зокрема прокурору [10; 7; 13; 12; 5; 3].
В даному контексті цікавим є досвід США як
країни, що однією з перших вступила в інформаційну епоху і, як наслідок, накопичила вагому практику правового регулювання балансу між гарантіями дотримання прав і свобод людини під час втручання у приватне спілкування і завданнями із
забезпечення національної безпеки. Так, останніми
роками спостерігаємо стійку тенденцію до підвищення прозорості в діяльності спецслужб США.
Ідеться насамперед про скасування Акту про патріотизм, який після терактів у США 11.09.2001 року
надавав спецслужбам практично необмежені можливості щодо втручання у приватне спілкування
людини, та введення в червні 2015 року в дію Акту
про свободу США (USA Freedom Act), який забороняє спецслужбам вести електронне спостереження за
громадянами США без спеціального дозволу [2; 3].
Окрім того, порядок тимчасового обмеження
основоположних прав і свобод людини спецслужбами США регулюється Актом про негласне спостереження в інтересах зовнішньої розвідки (так
званий закон FISA). У цьому нормативно-правовому акті закріплені процедури фізичного й електронного спостереження, а також збирання зовнішньої розвідувальної інформації, що передається іноземними державами та агентами іноземних держав,
які обґрунтовано підозрюються у шпигунстві або
тероризмі [2]. Відповідно до положень закону FISA
було створено окремий суд (Foreign Intelligence
Surveillance Court, FISC), уповноважений видавати
судовий ордер на негласне тимчасове обмеження
основоположних прав і свобод підозрюваних у розвідувальній діяльності на території США за запитом американських спецслужб без жодних погоджень.
З огляду на низку прецедентних судових рішень
США, зазначена процедура одержання дозволу суду
вважається достатньою. Зокрема, результати аналізу
рішення суду у справі США проти Даггана (743 F.2d
59, 2nd Cir., 1984) показують конституційність такого
порядку одержання такого дозволу. Так, підсудні з числа членів Ірландської республіканської армії були засуджені до ув’язнення за порушення законів про перевезення вибухових речовин і зброї. Суд постановив,
що суттєва різниця у ставленні до громадян США й
іноземців, які не проживають на території США, зумовлена потребами національної безпеки США. В іншій справі США проти Ніколсона [6] підсудний вимагав визнати недійсними всі докази, здобуті відповідно
до встановленого FISA порядку. Суд відхилив клопотання і не взяв до уваги твердження, що цей акт порушує 5 поправку (вимогу законної судової процедури)
і 6 поправку (вимоги про рівний захист законами,
принцип розподілення влади і право на адвоката)
Конституції США [4].
Висновки.
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Підсумовуючи необхідно визнати, що на сьогодні одним із головних принципів законодавчого
закріплення підстав і порядку обмеження прав та
свобод людини, який повинен бути відображений у
національному законодавстві демократичної країни
є передбачуваність ефективних гарантій проти свавілля та ризику зловживання владою під час тимчасового обмеження конституційних права та свобод
людини. Зважаючи на достатній набір стримуючих
від свавільного обмеження конституційних прав
людини норм, існує необхідність їхньої конкретизації з урахуванням спеціальних потреб контррозвідувальної діяльності в Україні.
Зокрема, у ст. 11 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» необхідно закріпити форми існуючого відомчого контролю, заборону проведення
КРД без заведення контррозвідувальної справи, відповідність обмежень прав особи ступеню суспільної
небезпеки з боку спецслужб іноземних держав, окремих організацій, груп та осіб. Крім того, гарантією захисту конституційних прав людини має стати закріплення в положеннях Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» заборони використання та
обов’язкового знищення відомостей, отриманих під
час здійснення КРД, що стосуються особистого
життя, честі, гідності людини, проте не містять інформацію про заборонені законом дії чи законодавчо визначені підстави КРД.
Вважаємо за необхідне змінити положення Закону України «Про контррозвідувальну діяльність»
в частині, що стосується порядку одержання дозволу слідчого судді на проведення контррозвідувальних заходів, що тимчасово обмежують конституційні права та свободи людини. Зокрема, на нашу
думку, вітчизняна спецслужба має право на власний порядок одержання дозволу на тимчасове обмеження конституційних прав людини, а не послуговуватись можливостями альтернативного законодавства.
В зв’язку з цим, необхідно надати контррозвідувальним підрозділам можливість здійснювати
контррозвідувальні заходи щодо негласного обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтролю
особи, аудіо-, відеоконтролю місця, спостереження
за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних систем, накладення арешту на кореспонденцію,
здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу – за ухвалою слідчого судді, без розголошення третій стороні, постановленою за клопотанням керівника відповідного органу, що здійснює контррозвідувальну
діяльність, або його уповноваженого заступника.
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Анотація
В статті розкрито окремі проблемні питання формування методики розслідування кримінальних правопорушень в сфері комерційної або банківської таємниці, проаналізовано правові норми щодо захисту
комерційної або банківської таємниці. Зроблено висновок, що для удосконалення розслідування необхідно
дослідити елементи криміналістичної характеристики незаконного збирання або розголошення відомостей, що містять комерційну або банківську таємницю.
Abstract
The article reveals some problematic issues of forming a methodology for investigating criminal offenses in
the field of commercial or banking secrecy, analyzes the legal norms for the protection of commercial or banking
secrecy. It is concluded that in order to improve the investigation, it is necessary to investigate the elements of
forensic characteristics of illegal collection or disclosure of information containing trade or banking secrets.
Ключові слова: комерційна таємниця, банківська таємниця, елементи криміналістичної характеристики, методика розслідування злочинів.
Keywords: commercial secret, bank secrecy, elements of forensic characteristics, methods of crime investigation.
В сучасних умовах швидкого наукового, технічного та економічного розвитку інформація стає
своєрідним об’єктом суспільних відносин, які виникають з приводу її створення, зберігання, використання та захисту.
Значення інституту комерційної таємниці для
сучасних цивілізованих економічних відносин оцінити неможливо. У країнах з упорядкованим механізмом регулювання відносин у сфері господарювання він впроваджений теоретично і практично. В
Україні інститут комерційної таємниці перебуває
на стадії вивчення та розробки, і тому, впровадження його у національне законодавство актуальне як ніколи.
Існування вказаної проблеми важливе не стільки у сферах державних відносин, скільки у буденному житті українських суб’єктів господарювання.
Відсутність законодавчого регулювання інституту комерційної таємниці найбільший вплив має
на сталий та ефективний розвиток приватного сектору економіки.
Необхідно зазначити, що багато хто із фахівців
відмічає і недосконалість правових норм щодо захисту комерційної або банківської таємниці від
промислового шпигунства і в розвинутих країнах.
Так, відгукується відсутність достатньої кількості
правових актів, які б могли на належному рівні забезпечувати захист комерційної або банківської таємниці від викрадачів конфіденційної інформації.

Адже злочинці, що практикують викрадення комерційних секретів перебувають у дуже вигідному
становищі, оскільки за національним законодавством вони ризикують отримати в якості покарання
лише незначний штраф, на відміну від державного
шпигуна. Однак винагорода за комерційне шпигунство значно більша.
Далекі, від сучасної реальності, законодавчі
акти обмежують судові та правоохоронні органи у
переслідуванні тих, хто умисно займається такою
діяльністю.
Незважаючи на це, на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин на законодавчому рівні розроблені міжнародно-правові механізми захисту комерційної або банківської таємниці, які стали одним із елементів забезпечення
економічної безпеки держав, і, зокрема збереження
комерційної таємниці суб’єктів господарювання, як
одного із дієвих важелів запобігання порушенням
конкурентних відносин в національному і міжнародному масштабах.
Не менш небезпечна закономірність в галузі
інформаційної безпеки вбачається і на внутрішньому українському ринку. Останнім часом збільшилась кількість кримінальних правопорушень в
сфері незаконного збирання та використання відомостей, що становлять комерційну або банківську
таємницю.
На нашу думку і за прогнозами інших вчених
криміналістів, наближається нова хвиля злочинів,
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пов’язаних із «цивілізованими» методами боротьби
великих корпорацій за сфери впливу на міжнародному ринку. Відійдуть у минуле замовні вбивства,
викрадення осіб, шантаж, рейдерство. Боротьба ж
набуде вигляду крадіжок на замовлення конфіденційної інформації, що становить комерційну або банківську таємницю, крадіжок «ноу-хау», професійного промислового шпигунства. Матеріальні збитки від таких злочинів будуть вимірюватися
мільйонами доларів.
Основними причинами цього є відсутність окремих понять і положень щодо інституту комерційної таємниці, а в деяких випадках, і суперечливість
національного законодавства, яке врегульовує інститут комерційної таємниці, встановлює кримінальну відповідальність за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей,
що становлять комерційну або банківську таємницю, або розголошення комерційної або банківської таємниці. Подібний стан законодавчого закріплення
захисту
конфіденційних
відомостей
суб’єктів господарювання від злочинних посягань,
висока латентність даного виду злочинів, рідкі випадки звернення потерпілих осіб (юридичних осіб)
до правоохоронних органів, складність збирання
доказів та деякі інші причини породжують існування мізерної кількості кримінальних проваджень,
які відкриваються за статтями 231, 232 Кримінального кодексу України (далі КК України) і, тим більше, кримінальних проваджень цієї категорії, які
доходять до суду.
Методика ж розслідування незаконного збирання, використання та розголошення комерційної
або банківської таємниці в умовах сьогодення є недостатньо розробленою у практичному і теоретичному аспектах. В жодному із вітчизняних підручниках криміналістики, розділ «криміналістична методика» не включає вказано тему. Були спроби
окремих авторів О. Є. Радутного, А. О. Шаповалової, О. В. Курмана [1, с. 177-181] та ін. окреслити
кримінально-правові та криміналістичні аспекти
комерційної таємниці в Україні. Однак вказані дослідження не дають достатніх можливостей правоохоронним органам підготувати професіоналів по
виявленню, розкриттю і розслідуванню злочинів у
сфері недобросовісної конкуренції. У зв’язку з цим
працівники правоохоронних органів, зокрема, Національної поліції України (далі НП), оскільки
статті 231, 232 КК України підслідні саме НП України, змушені розраховувати в основному на свої
можливості і небагатий досвід розслідування кримінальних правопорушень даної категорії.
Процес розслідування злочинів являє собою
багатоетапну діяльність взаємопов’язаних і взаємообумовлених слідчих (розшукових) дій та інших заходів. В процесі розслідування велике значення має
використання працівниками правоохоронних органів криміналістичних методик. Для успішної діяльності по розкриттю повинні бути створені певні
умови для зібрання, вивчення і закріплення відповідної інформації. Інакше кажучи, це грамотна підготовка і правильна організація проведення слідчих
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(розшукових) дій та інших заходів у кримінальному
провадженні.
Отже, розроблення окремої методики розслідування незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять
комерційну або банківську таємницю в своїй більшості полегшило б досягнення успіху у боротьбі із
вказаними кримінальними правопорушеннями.
Для методики характерні складні внутрішні і
зовнішні зв’язки. Якщо внутрішні (криміналістичні) виражаються у взаємодії з іншими розділами
криміналістики (технікою і тактикою), то зовнішні
– у співвідношенні із суміжними правовими і іншими науками.
Отже, з метою розробки методики розслідування даного виду кримінальних правопорушень
необхідно дослідити способи вчинення злочинів
даного виду, узагальнити сучасний зарубіжний і вітчизняний досвід їх розслідування, основи організації і планування розслідування; проаналізувати
існуючі і надати нові пропозиції щодо вдосконалення криміналістичних рекомендацій щодо організації і тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій на початковому та наступному етапах
розслідування, системи тактичних і технічних засобів, способів і прийомів ефективного розкриття, розслідування і попередження незаконного збирання
з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також
розголошення комерційної таємниці.
Методика розслідування окремих видів і груп
злочинів є складовою частиною криміналістики, в
якій розглядаються методи й засоби розкриття і розслідування конкретних видів і груп злочинів з урахуванням їх криміналістичної характеристики і типових слідчих ситуацій [2, с. 69].
Щодо структури окремої методики розслідування злочинів немає єдиної думки, однак більшість вітчизняних криміналістів – В. П. Бахін, В. Г.
Гончаренко, Н. І. Клименко, В. К. Лисиченко, В. Ю.
Шепітько, а також зарубіжних – Т. В. Аверьянов, Р.
С. Бєлкін, А. В. Дулов, В. Я. Колдін, В. О. Образцов,
М. О. Селіванов, М. П. Яблоков – у її структурі називають такі елементи: криміналістичну характеристику відповідного виду злочинів; перелік обставин, що підлягають встановленню; особливості відкриття кримінального провадження; перелік
початкових слідчих (розшукових) дій і оперативнорозшукових заходів на досудовому розслідуванні;
характер наступних слідчих (розшукових) дій на
досудовому розслідуванні; виявлення обставин, що
сприяють вчиненню злочинів, і визначення заходів
для їх усунення [3, с. 417].
Криміналістична характеристика злочинів є
важливою науковою категорією криміналістики і
посідає центральне місце в методиці розслідування
окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика - результат наукового аналізу й узагальнення типових ознак певного виду або роду злочинів. Вона відображає злочин і його складові елементи. Крім криміналістичної характеристики
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злочинів можна також назвати і: кримінально-правову, оперативно-розшукову, кримінологічну характеристики злочинів.
Криміналістична характеристика є системою
відомостей про криміналістично значущі ознаки
злочину даного виду, що відображають закономірні
зв’язки між ними, і слугує для побудови та перевірки слідчих версій у розслідуванні конкретних злочинів. Її мета - оптимізація процесу розкриття і розслідування злочинів.
Призначення криміналістичної характеристики полягає в тому, що вона сприяє: розробленню
окремих методик розслідування; побудові типових
програм і моделей розслідування злочинів; визначенню напряму розслідування конкретного злочину. Ця характеристика слугує слідчому своєрідною інформаційною базою, набором відомостей
про даний вид злочинів.
Структура криміналістичної характеристики
злочинів передбачає наявність певних елементів.
Основними елементами криміналістичної характеристики є сукупність ознак, що визначають: спосіб
вчинення злочину; місце та обстановку; час вчинення злочину; знаряддя і засоби; предмет посягання; особу потерпілого; особу злочинця; типові
сліди злочину.
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Призначення ж криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень в сфері незаконного збирання або використання комерційної
або банківської таємниці полягає в тому, що вона
сприяє: розробленню окремих методик розслідування; побудові типових програм і моделей розслідування кримінальних правопорушень; визначенню напряму розслідування. Криміналістична
характеристика злочинів відноситься до понять,
якими користуються при розробленні криміналістичних рекомендацій для розслідування різних видів злочинів.
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Анотація
Стаття присвячена наданню характеристики суб’єктам адміністративної діяльності щодо забезпечення митної безпеки та їх компетенції у контексті гарантування національної безпеки. Доведено, що правоохоронні органи, в тому числі - Служба безпеки України, Адміністрація ДПС України належать до допоміжних суб’єктів адміністративної діяльності щодо забезпечення митної безпеки. До цієї групи суб’єктів
також доцільно віднести Національну поліцію України. Обґрунтовано, що серед допоміжних суб’єктів адміністративної діяльності щодо забезпечення митної безпеки слід відзначити місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (ст. 560 МКУ), а також державні органи, визначені ст. 559 МКУ:
Національний банк України, Рахункову палату, центральний органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, державну політику у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів та у сфері фінансового контролю в порядку, визначеному законодавством України. Визначено, що адміністративна діяльність щодо забезпечення митної безпеки вказаними
допоміжними суб’єктами здійснюється у межах їх взаємодії із митними органами у межах повноважень,
передбачених чинним законодавством.
Abstract
The article is devoted to providing a description of the subjects of administrative activities to ensure customs
security and their competence in the context of ensuring national security. It is proved that law enforcement agencies, including the Security Service of Ukraine, the Administration of the State Tax Service of Ukraine belong to
the auxiliary subjects of administrative activity to ensure customs security. The National Police of Ukraine should
also be included in this group of subjects. It is substantiated that among the auxiliary subjects of administrative
activity to ensure customs security should be noted local state administrations, local governments (Art. 560 of the
Customs Code of Ukraine), as well as state bodies defined by Art. 559 of the Customs Code of Ukraine: National
Bank of Ukraine, Accounting Chamber, central executive body that ensures the formation and implementation of
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state policy in the field of finance, state policy in the field of treasury servicing of budget funds and in the field of
financial control in the manner prescribed by Ukrainian legislation. It is determined that the administrative activity
to ensure customs security by these subsidiaries is carried out within their interaction with the customs authorities
within the powers provided by applicable law.
Ключові слова: суб’єкти адміністративного права, адміністративна діяльність, митна безпека, забезпечення митної безпеки, компетенція, національна безпека.
Keywords: subjects of administrative law, administrative activity, customs security, ensuring customs security, competence, national security.
Актуальність теми. Звернення до генезису
організаційних перетворень митних органів свідчить про необхідність якнайшвидшого застосування сучасних форм і методів наукового осмислення напрямків використання системного підходу
до вирішення проблеми оптимізації та підвищення
ефективності організації та функціонування митних органів як в цілому так і на окремих рівнях –
територіальному, місцевому, локальному. Дослідження змін правового статусу органу виконавчої
влади, діяльність якого спрямована на реалізацію
державної митної політики, свідчить про незмінність спрямованості діяльності та основних функцій відповідного органу виконавчої влади, хоча
його назва та місце у системі органів виконавчої
влади неодноразово змінювалось. Так, до 2013 року
компетенцією щодо здійснення митної справи були
наділені митні органи. Згодом – у січні 2020 року із
внесенням змін до Митного кодексу України ця назва була повернена [1]. До 2020 року відповідною
компетенцією були наділені органи доходів і зборів
(у структурі Міністерства доходів і зборів України,
згодом – Державної фіскальної служби України та
з утворенням Державної митної служби України
така назва зберігалась до внесення змін до Митного
кодексу України).
Чисельні організаційні зміни відбувались і у
органах та підрозділах, діяльність яких спрямована
на боротьбу з контрабандою та іншими порушеннями митних правил. Дослідниками наголошувалось на неодноразових організаційних перетвореннях у системі зазначених органів та підрозділів.
Вказано про зміну їх підпорядкування та функцій
чотири рази тільки за період 2012 – 2014 роки, що
суттєво відображалось на результатах їхньої діяльності. У структурі Державної митної служби України діяв Департамент боротьби з контрабандою та
митними правопорушеннями; у структурі Міністерства доходів і зборів України – Департамент митної справи та Управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями (було підпорядковано Головному оперативному управлінню
Міністерства доходів і зборів України); у структурі
Державної фіскальної служби України - Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням [2, с. 65-66]. Раніше діяли відділення й
служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, митна варта й відділи митної
варти відповідно регіональних митниць і митниць,
які були реорганізовані у служби боротьби з контрабандою та митної варти регіональної митниці,
митниці [3]. На думку І. В. Яромія, за період 1991 –
2012 років зміни в структурі митниці були спрямовані у напрямі адаптації до стандартів Всесвітньої

митної організації. Дослідник погоджується із думкою О.П. Федотова щодо характеристики пізнішого
періоду (2015 рік) як такого, що характеризувався
безкінечними ротаціями та заплутаністю реорганізації митниць [4, с. 65]. Станом на березень 2020
року отримати інформацію щодо структури Державної митної служби України на сайті Міністерства
фінансів України було неможливо. Відповідна інформація була розміщена на сторінці Facebook Голови Державної митної служби України М. Нефьодова, де було зазначено про Департамент запобігання та протидії контрабанді та порушенням
митних правил [5]. Наразі на сайті Державної митної служби України розміщено інформацію про
структуру Служби, до якої належить, в тому числі
– Департамент протидії митним правопорушенням
[6].
Огляд останніх досліджень і публікацій. Звернення до наукових напрацювань, присвячених дослідженням проблем правового регулювання митних відносин у частині, що стосується їх суб’єктного складу дозволяє виділити дисертаційні
дослідження К.В. Червінко, присвячене адміністративним неюрисдикційним провадженням в діяльності митної служби України (2012 р.) [7], Г.В. Соломенко, де розглядаються питання боротьби з порушеннями митних правил, серед яких приділено
увагу суб’єктам адміністративно-правових відносин у досліджуваній сфері [2, с. 64-86], Попівняка
О.І. [8; 9], І.В. Яромія, присвяченому питанням адміністративно-правового механізму запобігання та
протидії порушенням митних правил, в якому аналізуються, серед усього, суб’єкти запобігання та
протидії [4, с. 59-79] та інші.
Метою статті є надання характеристики
суб’єктів адміністративної діяльності щодо забезпечення митної безпеки та їх компетенції у контексті гарантування національної безпеки
Основний матеріал. З теоретичних позицій
обґрунтування поняття «суб’єкт адміністративної
діяльності щодо забезпечення митної безпеки» привертає увагу дослідження К.В. Червінко, в якому на
засадах методологічного підходу «від загального
до конкретного» розглядає категорія «суб’єкт
права», зміст якої у подальшому конкретизується
відповідно предмету наукового дослідження. Дослідник, посилаючись на існуючу теоретичні підходи, виділяє спільну для визначень суб’єкта права
основу ознаку – наявність правосуб’єктності та наголошує на різниця у виділенні кола суб’єктів
права, залежно від потенційних учасників правовідносин [7, с.66]. При цьому наголошується на доцільності уведення до кола суб’єктів права не тільки
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реальних суб’єктів (тих, які беруть участь у правовідносинах), а й тих, які мають право реалізувати
можливість брати участь у правовідносинах (потенційних суб`єктів) [7, с. 67-68]. Формулюючи
ознаки суб’єкта адміністративного неюрисдикційного провадження у сфері діяльності митних органів (який виділяється К.В. Червінко, відповідно
предмету дослідження) наголошено на: суб’єктній
індивідуалізації; уособленні в якості носія прав та
обов’язків у відповідній сфері правовідносин (у даному випадку процесуальних неюрисдикційних у
галузі митної справи); позитивному характері таких
правовідносин; їх цілеспрямованості щодо вирішення певної юридичної справи; характері прийнятого за результатами здійснення процесуальних дій
рішення, яке визначене юридично владним та офіційно оформленим [7, с. 69].
Наведений підхід К.В. Червінко може бути
врахований, оскільки його застосування допускає
ідентифікацію суб’єкта шляхом виділення його індивідуалізованих правових характеристик, що виявляються відповідно сутності і характеру правовідносин, у яких він (суб’єкт) бере участь як реальний або потенційний учасник.
Ознаки суб’єкта адміністративної діяльності
щодо забезпечення митної безпеки доцільно виділяти, спираючись на загальнотеоретичний підхід та
погляди дослідників суб’єктної складової митних
правовідносин (зокрема, К.В. Червінко). Проте до
кола суб’єктів адміністративної діяльності щодо забезпечення митної безпеки недоцільно включати
потенційних учасників відповідних правовідносин,
враховуючи правозахисний та правозабезпечувальний характер адміністративної діяльності у цій
сфері. Тож до ознак такого суб’єкта можна віднести
наступні:
- індивідуалізація як особи, що існує у реальному бутті, може і має брати участь у діяльності
щодо забезпечення митної безпеки;
- наділена адміністративною правосуб’єктністю у відповідній сфері;
- здійснює цілеспрямовані дії із визначеною
метою – гарантувати безпечну реалізацію митних
інтересів;
- участь у діяльності щодо забезпечення митної
безпеки як особи, що приймає юридично владні рішення адміністративно-правового змісту;
- рішення, які приймаються таким суб’єктом,
має бути офіційно оформленим.
Наявність ознак суб’єктної індивідуалізації,
правоспроможності приймати юридично владні рішення у визначеній сфері правовідносин – щодо забезпечення митної безпеки - обмежує коло
суб’єктів органами (посадовими особами), наділеними адміністративною правосуб’єктністю щодо
здійснення адміністративної діяльності державновладного характеру у виділеній сфері і беруть участь у такій діяльності безпосередньо або опосередковано (виконують основні або допоміжні функції
та завдання).
Отже, суб’єктом адміністративної діяльності
щодо забезпечення митної безпеки виступають публічно-владні суб’єкти, які реалізують встановлені

59
чинним законодавством основні або допоміжні функції та завдання у сфері забезпечення митної безпеки, наділені адміністративною правосуб’єктністю та приймають юридично владні рішення адміністративно-правового змісту.
Спираючись на таке визначення, суб’єктів забезпечення митної безпеки можна систематизувати
за ознакою характеру функцій й завдань, виконуваних ними – основних чи допоміжних. Чинне законодавство, а саме – Митний кодекс України [10]
(далі - МКУ) основною компетенцією щодо безпосереднього здійснення державної митної справи наділяє митні органи (ст. 543 МКУ). Допоміжними
виступають ті державні органи (їх посадові особи),
органи місцевого самоврядування, з якими взаємодіє основний суб’єкт адміністративної діяльності у
виділеній сфері – митні органи. До допоміжних
суб’єктів можна віднести: правоохоронні органи
(ст.558 МКУ), Національний банк України, Рахункову палата, центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері фінансів, казначейського обслуговування бюджетних коштів та фінансового контролю (ст.559 МКУ), місцеві державні адміністрації
та органи місцевого самоврядування (ст. 560 МКУ),
інші органи виконавчої влади (ст.561 МКУ). Уведення суб’єктів господарювання до кола суб’єктів
адміністративної діяльності щодо забезпечення митної безпеки недоцільно, враховуючи відсутність у
них компетенції щодо прийняття юридично владних рішень. Разом з тим, суб’єкти господарювання
опосередковано беруть участь у діяльності щодо забезпечення митної безпеки через реалізацію таких
форм взаємодії із митними органами як проведення
консультацій, укладання меморандумів про взаєморозуміння, участь у вдосконаленні митного контролю та оптимізації методів роботи митних органів,
що прямо передбачено ст.562 МКУ.
Діяльність щодо забезпечення митної безпеки
здійснюють, насамперед, державні органи (їх посадові особи), статус і структура яких формувалась і
зазнавала неодноразових змін, починаючи зі здобуття Україною незалежності. Такі трансформації
були обумовлені, переважно необхідністю вирішення стратегічно важливого для розвитку економіки України завдання – захисту її інтересів у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення
економічного суверенітету та, водночас, стимулювання підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв’язків. Особливості місця кожного з державних органів у сфері забезпечення митної безпеки
визначено, насамперед, цільовим призначенням їх
створення, обсягом і спрямованістю закріплених у
чинному законодавстві завдань та функцій.
Порівняння завдань новоутвореної Державної
митної служби України із завданнями митних органів, урегульованих статтею 544 МКУ, дозволяє зазначити наступне. Ст.544 МКУ визначає відкритий
перелік основних завдань митних органів (їх вказано 20), натомість Положенням про Державну митну службу України, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №227
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«Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу
України», передбачено тільки три завдання, які має
виконувати Державна митна служба України. Поряд із цим, зазначеним підзаконним актом визначено компетенцію Державної митної служби України. За таких обставин проведення порівняльноправового аналізу на предмет кореспондування
норм МКУ та зазначеного підзаконного акту не дозволяє отримати чіткі висновки на предмет відповідності компетенції Державної митної служби України завданням митних органів, передбачених актом вищої юридичної сили – Митним кодексом
України.
Певну зацікавленість можуть викликати результати порівняльно-правового аналізу систематизованих за критерієм однорідності виконуваних
завдань і компетенції відповідних положень вказаних нормативно-правових актів.
Так, завдання митних органів, згідно ст.544
МКУ пов’язані із реалізацією державної митної політики, в тому числі – забезпеченням митної безпеки. Разом з тим, широке розуміння категорії «забезпечення митної безпеки» як діяльності щодо гарантування захищеності митних інтересів держави
(ч.2 ст.6 МКУ) дозволяє виокремити наступні
групи завдань: 1) основні; 2) супутні. Така систематизація завдань обумовлена метою реалізації відповідних повноважень. До групи основних завдань
віднесені ті, які безпосередньо стосуються забезпечення митної безпеки і пов’язані із здійсненням адміністративної діяльності. Інші віднесені до супутніх завдань.
До основних доцільно віднести: а) забезпечення законності адміністративної діяльності; б)
контрольно-дозвільні завдання; в) превентивні; г)
правоохоронні та правозахисні. Інші завдання – супутні: а) забезпечувальні щодо учасників митної діяльності; б) ідентифікуючі; в) статистичні; г) організаційно-господарські; д) щодо міжнародного
співробітництва.
Завдання можуть бути розширені, виходячи з
положень п.20 ч.2 ст.544 МКУ, де встановлено, що
до завдань належить «здійснення інших визначених
законом повноважень, покладених на митні органи». Буквальне тлумачення цієї норми вказує на
те, що перелік завдань митних органів може бути
доповнений тільки законом, а не підзаконним актом.
Звернення до Постанови Кабінету Міністрів
України від 06.03.2019 №227 дозволяє виділити наступні завдання, що має виконувати Державна митна служба України: забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної
безпеки та захисту митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі (п.п.1 п.3); забезпечення реалізації
державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних
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правил (п.п.2.п.3); внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної митної політики
на розгляд Міністра фінансів (п.п.3 п.3).
Якщо порівняти зміст положень ч.1 ст.544
МКУ та згадуваної Постанови Кабінету Міністрів
України, якою затверджено Положення про Державну митну службу України від 06.03.2019 №227, що
стосуються призначення діяльності Державної митної служби України та митних органів, можна зазначити, що завдання щодо забезпечення митної
безпеки не охоплює тільки діяльність щодо боротьби з митними правопорушеннями, а є широким за
змістом і належить до державної митної політики.
Вказуючи про необхідність пошуку шляхів
вдосконалення реалізації Державною митною службою України правоохоронної функції, цілком доречним є звернення до юридичних енциклопедичних видань, де визначено поняття правоохоронного
органу.
Правоохоронними органами названо державні
органи, спеціально уповноважені здійснювати контроль за точним і неухильним додержанням законів, забезпечувати законність і правопорядок, боротьбу зі злочинністю, захист прав і свобод громадян,
застосовувати заходи державного примусу до правопорушників [11, с. 719].
Виходячи з цього визначення, до правоохоронних належать ті органи, які мають право і обов’язок
здійснювати правозабезпечувальну діяльність
щодо законності і правопорядку в державі, в тому
числі і шляхом застосування заходів державного
примусу до порушників. У такому значенні правоохоронна функція митних органів реалізується у
компетенції, яка стосується запобігання, виявлення
та припинення порушень митних правил, забезпечення законності, розгляду справ про порушення
митних правил. Разом з тим, слід вказати, що правоохоронна функція митними органами реалізується не у повному обсязі, враховуючи характер діяльності щодо боротьби з контрабандою та іншими
порушеннями митних правил, яка обмежена адміністративною юрисдикцією.
Щоправда прийнятою у 2019 році Постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та
Державну митну службу України» від 06.03.2019
№227 було уведено компетенцію щодо організації
та проведення відповідно до закону оперативно-розшукової діяльності та здійснення контролю за її
провадженням оперативними підрозділами Держмитслужби та її територіальних органів, які ведуть
боротьбу з контрабандою (п.п.28 п.4 Положення
про Державну митну службу України) надання
права проводити, зокрема у взаємодії з іноземними
органами та державними органами України, що мають право провадити оперативно-розшукову діяльність, спеціальні заходи, у тому числі контрольовані поставки щодо виявлення, попередження, припинення контрабанди наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів,
а також заходи з переміщення товарів під негласним контролем (п.п.2 п.6) [12].
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Разом з тим, успішна реалізація митними органами правоохоронної функції у повному обсязі
безпосередньо залежить від вирішення проблеми
реформування системи правоохоронних органів, у
першу чергу – Служби безпеки України, компетенція якої правоохоронного змісту стосується, серед
усього, питань боротьби з контрабандою, що визначене завданням Служби щодо «захисту державного
суверенітету, конституційного ладу, територіальної
цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України» (ст.2 Закону України
«Про Службу безпеки України» [13]). Слід вказати
про те, що діяльність щодо забезпечення митної
безпеки безпосередньо здійснюється і на державному кордоні України, у зв’язку з чим до відповідних суб’єктів має бути віднесено Державну прикордонну службу України, до основних функцій якої
належить охорона державного кордону України, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму (ст.1 Закону України «Про Державну прикордонну службу України»)
[14].
Статтею 558 МКУ закріплено правові основи
взаємодії митних органів із правоохоронними органами, в тому числі – шляхом обміну інформацією
і порядку, передбаченому чинним законодавством.
Така інформаційна взаємодія має адміністративноправову природу і пов’язана із реалізацією функції
інформаційного забезпечення адміністративної діяльності у сфері митної безпеки.
Висновки.
Отже, правоохоронні органи, в тому числі Служба безпеки України, Адміністрація ДПС України належать до допоміжних суб’єктів адміністративної діяльності щодо забезпечення митної безпеки. До цієї групи суб’єктів також доцільно віднести Національну поліцію України. Серед
допоміжних суб’єктів адміністративної діяльності
щодо забезпечення митної безпеки слід відзначити
місцеві державні адміністрації, органи місцевого
самоврядування (ст.560 МКУ), а також державні
органи, визначені ст.559 МКУ: Національний банк
України, Рахункову палату, центральний органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та у сфері фінансового контролю в порядку, визначеному законодавством
України. Адміністративна діяльність щодо забезпечення митної безпеки вказаними допоміжними
суб’єктами здійснюється у межах їх взаємодії із митними органами у межах повноважень, передбачених чинним законодавством. Одним із напрямків
реформування митних органів, який прямо випливає з положень чинного законодавства, є забезпечення правоохоронної спрямованості їх діяльності.
Реалізація
такого
напрямку
безпосередньо
пов’язана із реформуванням правоохоронних органів, опрацювання моделі якого має бути здійснене
на системних засадах із врахуванням міжнародного
досвіду та найкращих вітчизняних практик.
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Анотація
Стаття присвячена обгрунтуванню підхода щодо розкриття сутності адміністративно-правової протидії порушенням митних правил. Обгрунтовано, що адміністративно-правову протидію порушенням митних правил доцільно характеризувати з позицій розуміння її сутності як механізму адміністративно-правового регулювання відповідних відносин та державно-правовий механізм, що передбачає включення до
підходу щодо розкриття сутності протидії також системи організаційних заходів, спрямованих на формування системи суб`єктів протидії та налагодження організаційних зв`язків між ними як усередині системи
таких суб`єктів, так і поза межами іцієї системи. Втілено особливості адміністративно-правової протидії
порушенням митних правил: по-перше, адміністративно-правова протидія — це врегульована нормами
адміністративного та митного законодавства діяльність, яка полягає у фактичному виявленні та впливі на
учасників митних правовідносин з метою недопущення порушень правових приписів, припинення таких
порушень, виявлення причин та умов вчинення порушень митних правил, вжиття заходів з метою усунення причин та умов; по-друге, адміністративно-правова протидія є цілеспрямованою, упорядкованою
діяльністю, яка має державно-владний характер; по-третє, адміністративно-правова протидія має свій специфічний об’єкт правового регулювання.
Abstract
The article is devoted to the substantiation of the approach to the disclosure of the essence of administrative
and legal counteraction to violations of customs rules. It is substantiated that administrative-legal counteraction to
violation of customs rules should be characterized from the standpoint of understanding its essence as a mechanism
of administrative-legal regulation of relevant relations and state-legal mechanism, which includes the system of
organizational measures aimed at forming a system of sub objects of counteraction and establishment of organizational communications between them both within system of such subjects, and outside of this system. Features
of administrative and legal counteraction to violation of customs rules are embodied: first, administrative and legal
counteraction is the activity regulated by norms of the administrative and customs legislation which consists in
actual detection and influence on participants of customs legal relations for the purpose of prevention of violations
of legal instructions, termination of such violations, identifying the causes and conditions of violations of customs
rules, taking measures to eliminate the causes and conditions; secondly, administrative and legal counteraction is
a purposeful, orderly activity that has a state-authoritative character; third, administrative and legal opposition has
its own specific object of legal regulation.
Ключові слова: адміністративно-правова протидія, порушення митних правил, адміністративне правопорушення, митні правила, митна діяльність, адміністративна відповідальність.
Keywords: administrative and legal counteraction, violation of customs rules, administrative offense,
customs rules, customs activities, administrative liability.
Актуальність теми. Питання посилення протидії порушенням митних правил, запобігання ввезенню і реалізації на внутрішньому ринку України
незаконно ввезених товарів стали ключовими у напрямі захисту економічних інтересів України. Державна митна політика нерозривно пов’язана з порядком переміщення товарів та транспортних засобів через державний кордон, оскільки вона,
виходячи з конкретних цілей і завдань, що стоять
перед нашою державою, визначає головні цілі і функції діяльності митних органів. Правоохоронний
напрямок роботи – один із пріоритетних у діяльності митних органів. Згідно з ч. 10 ст. 544 Митного

кодексу України [1] (далі - МКУ), запобігання та
протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України є одним з основних завдань митної служби України.
Огляд останніх досліджень і публікацій. У
сучасних наукових дослідженнях комплексної наукової проблематики реалізації державної митної
політики питання щодо адміністративно-правової
протидії порушенням митних правил потребують
окремого наукового аналізі, враховуючи пильну
увагу вчених до таких предметних досліджень, які
присвячені доведенню існування процесуальної
форми діяльності митних органів, сутності і змісту
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їх адміністративної діяльності, особливостям боротьби з порушеннями митних правил. Саме у такому
контексті можна виділити грунтовні роботи К.В.
Бережної, Є. В. Додіна, А. В. Дусик, О.І. Попівняка,
Д.В. Приймаченка, С.В. Ківалова, Б. А. Кормича,
Г.В. Соломенка, К.В. Червінко та інших дослідників. Наукові роботи названих та інших вчених є потужним підгрунтям подальшого наукового аналізу,
присвяченого розкриттю сутності адміністративноправової протидії порушенням митних правил.
Спираючись на думку вчених щодо значення
правової протидії, слід погодитись із поглядом на
визнання адміністративно-правової протидії порушенням митних правил – як нагальної справи влади
та суспільства. Вона має базуватися на наукових
принципах і вимогах, дотримання яких конче необхідно, інакше, як показує всесвітній досвід, лише
дослідження цієї проблеми й волюнтаристський
підхід до неї позитивних результатів не дає [2].
Мета статті – обгрунтувати підхід щодо розкриття сутності адміністративно-правової протидії
порушенням митних правил.
Основний матеріал. Відповідно до тлумачного словника української мови, сутність – найголовніше, основне, істотне в кому-, чому-небудь;
суть, зміст. З філософської точки зору, сутність –
голов-не, визначальне в предметі, що зумовлене
глибинними зв’язками й тенденціями розвитку і пізнається на рівні теоретичного мислення. На думку
Коломоєць Т.О. адміністративно-правове регулювання – адаптація суспільних відносин до вимог позитивного права, що здійснюється по стадіях, на кожній з яких працюють специфічні юридичні засоби,
які в сукупності складають механізм адміністративно-правового регулювання, завдяки якому забезпечується упорядкованість суспільних відносин [3,
с. 228-229]. Саме у такій адаптації полягає сутність
механізму адміністративно-правового регулювання.
Про адміністративно-правову протидію порушенням митних правил доцільно вказувати і з позицій державно-правового механізму.
Будь-який державно-правовий механізм являє
собою впорядковану сукупність взаємопов’язаних
елементів реалізації певних функцій держави, що
утворюють його структуру і орієнтовані на досягнення основної мети функціонування держави [4].
До таких елементів належать норми права та нормативно-правові акти, а також система суб’єктів,
що формують та (або) реалізують державну політику у сфері боротьби з порушеннями митних правил.
Отже за суттю механізм адміністративно-правової протидії порушенням митних правил є процесом реалізації формально визначених адміністративним та митним законодавством обов`язкових правил поведінки у митній сфері. Реалізація правових
приписів забезпечується засобами адміністративно-правового впливу, передбаченим нормами адміністративного та митного законодавства, у тому
числі притягненням до відповідальності. Ефективна протидія порушенням митних правил спрямо-
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вана на запобігання вчиненню митних правопорушень, реагування на їх вчинення, можлива лише за
наявності належного правового забезпечення її
здійснення.
Будь-яка дія має певну мету. Будь-який вольовий акт, спрямований на досягнення тієї чи іншої
мети, будучи за своєю природою суб’єктивної категорією, визначається об’єктивною дійсністю. У загальному розумінні мета — це те, чого прагнуть досягти при здійсненні якоїсь діяльності. Згідно із
тлумачним словником сучасної української мови,
«мета» — це те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти; ціль, заздалегідь намічене завдання, задумка
[5, с. 520].
Таким чином, під метою протидії правопорушенням у сфері митної справи слід розуміти бажаний результат, якого прагне досягти держава в
особі уповноважених суб`єктів шляхом здійснення
всіх необхідних заходів щодо попередження правопорушень у зазначеній сфері, недопущення їх вчинення. Варто підкреслити, що вказуючи про мету
протидії правопорушенням митних правил недоцільно обмежуватись статистичним результатом, слід
вказувати про досягнення певного стану справ у зазначеній сфері.
Отже, вважаємо, що основною метою адміністративно-правової протидії порушенням митних
правил в Україні є мінімізація випадків вчинення
порушень митних правил, попередження вчинення
такиих правопорушень. При цьому порушення митних правил в сучасних умовах слід розглядати як
протиправне діяння, що спричинило конфлікт з
приводу завдання одним із його учасників суттєвої
шкоди державі, правовим наслідком вчинення
якого є застосування передбачених законом засобів
адміністративно-правового реагування.
Законодавець для характеристики діяльності
контролюючих органів за вказаним напрямом використовує термін «боротьба», який нині у наукових
колах сприймається неоднозначно, оскільки застосовується для позначення діяльності, спрямованої
на викорінення найбільш суспільно-небезпечних
діянь, таких, що сприймаються суспільством як негативні [6]. У статті 7 Митного кодексу України
вказується, що митні органи (а відповідно до змін,
внесених до Податкового кодексу України – контролюючі органи) здійснюють «боротьбу з порушеннями митних правил» та «запобігання та протидію» контрабанді. Також про здійснення саме «протидії» - «запобігання і протидія корупції у
контролюючих органах та виявлення її фактів» вказано у статті 348 Податкового кодексу України
серед завдань податкової міліції [7].
Сутність і зміст поняття «протидія» проаналізовано в дослідженні О.Я. Прохоренка, присвяченому боротьбі з корупцією. Під протидією розуміється система спільних попереджувальних заходів,
до яких долучається велика кількість суб’єктів, що
протидіють корупційним проявам з метою їх недопущення. Поняття «протидія» є відповідно ширшим, ніж поняття «боротьба», поглинає його, оскількипротидія неможлива без контролю за всіма стадіями корупційних проявів [8].

64
У роботі М.І. Мельника, присвяченому питанням боротьби з корупцією, явище протидії розглядається в широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні протидія корупції ‒ це будь-яка
діяльність у сфері соціального управління, яка, не
переслідуючи спеціальної мети, сприяє зменшенню
можливостей для корумпування суспільних відносин, зокрема шляхом забезпечення верховенства
права, реалізації інших принципів права, розвитку
демократичного суспільства та утвердження правової держави. У вузькому розумінні протидія корупції являє собою систему заходів політичного, правового, організаційно-управлінського, ідеологічного,
соціально-психологічного
та
іншого
характеру, що мають цільове спрямування на зменшення обсягів корупції, зміну характеру корупційних проявів, обмеження взаємовпливу корупції та
інших соціальних явищ і процесів, збільшення ризику для осіб, які вчиняють корупційні правопорушення, усунення соціальних передумов, загальних
причин і умов корупції, причин та умов конкретних
корупційних діянь, виявлення, припинення та розслідування проявів корупції, притягнення винних у
вчиненні корупційних правопорушень осіб до юридичної відповідальності, поновлення законних прав
та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення
наслідків корупційних діянь [9].
Зазначений концептуальний підхід може бути
використаним і тоді, коли йдеться про протидію у
ширшому соціальному значенні, порівняно із боротьбою з корупцією.
Категорія «протидія» тлумачиться як дія, яка
спрямована проти іншої дії і яка перешкоджає їй [5,
с. 992]. «Протидіяти» означає спрямовувати дію
проти кого-, чого-небудь, діяти всупереч комусь,
чомусь; спрямовуватися проти іншої дії [10, c.
1173].
Виходячи з доктринального, етимологічного і
нормативного значення терміну «протидія», можна
вказати про його розкриття з позицій триваючого та
систематичного супротиву злочинним проявам. За
таким підходом правове забезпечення протидії порушенням митних правил являє собою сукупність
нормативно-правових актів різної юридичної сили,
які регулюють окремі аспекти діяльності органів
державної влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства тощо, спрямованої на попередження вчинення адміністративних
правопорушень у митній сфері та забезпечення оперативного й справедливого реагування держави на
факти їх вчинення.
Аналіз норм чинного законодавства дозволяє
виділити три основні рівні правового забезпечення
адміністративно-правової протидії порушенням
митних правил в Україні: 1) міжнародний, 2) державний; 3) протидія порушенням митних правил,
що здійснюється конкретними суб’єктами у чітко
визначеному напрямку.
Характеризуючи міжнародний рівень правового забезпечення адміністративно-правової протидії порушенням митних правил, слід вказати про: а)
Конвенцію про спрощення та гармонізацію митних
процедур (Конвенція Кіото) 1973 р., яку разом з її
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численними Додатками можна без перебільшення
вважати своєрідним кодексом поведінки держав у
їхніх митних відносинах один з одним [11]; б) Міжнародну конвенцію про взаємну адміністративну
допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства 1977 р.
(Конвенція Найробі), яка стосується усіх видів комерційного шахрайства, включаючи порушення
прав інтелектуальної власності, протиправне переміщення наркотиків, психотропних речовин та сировини для їх виготовлення, зброї, ядерних матеріалів, токсичних речовин, культурних цінностей, рослин та тварин, що перебувають під захистом
міжнародного співробітництва [12]; в) Міжнародну
Конвенцію про 2адміністративну допомогу у сфері
митних відносин від 27.06.2003 р. (Йоганнесбурзька Конвенція), яка закріплює зобов`язання правоохоронних органів держав-учасниць Конвенції надавати допомогу в запобіганні, розслідуванні та
припиненні митних правопорушень [13]; г) Угоду
про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності від 19 листопада 2010
року, яка була підписана з метою координації спільної діяльності з удосконалення міждержавної системи охорони й захисту інтелектуальної власності,
протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної
власності [14].
Вaртo зaзнaчити, щo учaсть у кoнвенціях передбaчaє не лише викoристaння пoлoжень цих кoнвенцій, a й відпoвідне зaкріплення їх нoрм в
нaціoнaльнoму зaкoнoдaвстві. Після прийняття відпoвіднoгo нoрмaтивнo- прaвoвoгo aктa, яким вислoвлюється згoдa нa учaсть Укрaїни в кoнвенції тa
викoристaння її пoлoжень, центрaльні oргaни
викoнaвчoї влaди пoвинні aдaптувaти свoї
нoрмaтивнo-прaвoві aкти дo пoлoжень кoнвенції,
oскільки нoрми міжнaрoднoгo прaвa, нa
викoристaння яких Укрaїнoю нaдaнo згoду, мaють
вищу юридичну силу.
Наступним рівнем правового забезпечення адміністративно-правової протидії порушенням митних правил в Україні визначено державний рівень,
яким охоплено законодавство, що регулює правовідносини у сфері митної справи, у першу чергу – кодифіковані нормативно-правові акти.
Найбільш поширеним видом кодифікованих
нормативно-правових актів є кодекс. Це закон, в
якому об’єднані та систематизовані норми права,
які регулюють визначену групу стабільних суспільних відносин.
Так, серед кодексів в першу чергу слід вказати
Кодекс України про адміністративні правопорушення, Митний кодекс України, Кримінальний кодекс України. Реалізація норм митного права, зафіксованих у МКУ чи інших нормативних актах, здійснюється через правову поведінку, яку можна
визначити як суспільно вагому, усвідомлену поведінку суб’єктів правовідносин, урегульовану нормами права, що тягне за собою юридичні наслідки
[15, с. 417].
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Митний Кодекс України, наприклад, значно
покращив правове регулювання питань, пов’язаних
з притягненням до адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Також до змін необхідно віднести те, що рішення про конфіскацію
товарів і транспортних засобів буде прийматися виключно судом, у той час як застосування штрафу і
попередження залишились у компетенції органів
митного контролю [1].
Кримінальним кодексом України передбачено
відповідальність:
- за контрабанду - переміщення через митний
кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або
бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації (ст.201 ККУ);
- за переміщення через митний кордон України
поза митним контролем або з приховуванням від
митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів
необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України
(ст.201-1 ККУ);
- за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, незаконне відтворення творів науки, літератури і мистецтва,
комп’ютерних програм і баз даних, якщо це завдало
матеріальної шкоди у значному розмірі або якщо
такі дії вчинені службовою особою з використанням службового становища (ст.305 ККУ) [16].
Також у Кримінальному кодексі України передбачено ст. 177, яка визначає правові засади протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної
власності шляхом правової регламентації охорони
прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію та передбачає
настання юридичного наслідку. Посилення відповідальності за злочини проти прав інтелектуальної
власності є засобом стримування від порушень
прав інтелектуальної власності [16].
Кодекс України про адміністративні правопорушення урегульовує загальну процедуру порядок
притягнення до адміністративної відповідальності
[17 ].
Наступним рівнем правового регулювання
протидії митним правопорушенням є закони. Закон
— це нормативно-правовий акт вищої юридичної
сили, прийнятий відповідно до встановленої процедури парламентом або безпосередньо народом,
який регулює найважливіші суспільні відносини
[18, с. 143]. Складність суспільних відносин, які потребують як законодавчого регулювання, так і
більш детального і конкретизуючого правового регулювання з метою оперативного вирішення питань в окремих сферах життєдіяльності суспільства
обумовлюють прийняття підзаконних нормативноправових актів [18, с. 408].
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Останнім рівнем правового забезпечення адміністративно-правової протидії порушенням митних
правил в Україні виділено рівень, яким охоплено
підзаконні нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії, які приймають уповноважені суб’єкти
з метою реалізації завдань і функцій, передбачених
законами у межах компетенції.
Ефективна адміністративно-правова протидія
вказаним порушенням безпосередньо залежить від
належної її організації, що включає формування системи суб`єктів протидії, взаємодії між ними, оперативності та результативності кооординації.
Так, основою належної роботи митних органів
з раннього виявлення ознак порушень митних правил і контрабанди, об’єктів митного контролю є: 1)
виконання належним чином, відповідно до нормативно-правових актів, розроблених технологічних
схем і правил тощо, митного контролю на всіх етапах митного оформлення товарів, здійснення митних процедур з переміщення товарів через митний
кордон України; 2) регулярність, систематичність
інформаційно-аналітичної роботи, охоплення всіх
джерел інформації та «перехресний» порівняльний
аналіз наявних даних з метою виявлення фактів митних правопорушень, встановлення тенденцій у динаміці, структурі, способах учинення правопорушень та злочинів; 3) систематичний облік правопорушень,
вчинених
суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі підприємствами-декларантами, митними брокерами,
перевізниками; використання даних, що характеризують дані підприємства й отримані від прокуратури, органів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, податкової міліції
тощо; 4) надійна, належним чином врегульована і
відпрацьована схема фіксації, надходження, реєстрації та обміну інформацією між структурними підрозділами митного органу й системою митних органів про ознаки правопорушень та злочинів у цілому; 5) належна, здійснювана на постійній основі
взаємодія та регулярний обмін інформацією про
вчинені й ті, що готуються, протиправні діяння з
правоохоронними органами; реалізація спільних
заходів з виявлення порушень митного законодавства; 6) своєчасна перевірка ознак правопорушень і
злочинів.
Здійснення цих заходів є вкрай важливим у боротьбі з порушеннями митних правил. Їх використання важливе у національному законодавстві та
повсякденній діяльності для покращення боротьби
із правопорушеннями такого виду. Крім того, їх застосування необхідне задля досягнення динамічного процесу із ефективного упередження та протидії порушенням митних правил та загалом протидії правопорушенням у митній сфері.
Результатом цих заходів з боку органів державної влади та громадських організацій має бути:
зниження кількості вчинених правопорушень, підвищення правосвідомості суспільства; зменшення
корупційних проявів, очищення органів державної
влади від корумпованих працівників, створення
ефективної системи прийняття і виконання управлінських рішень; суттєве підвищення рівня захисту
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економічних інтересів держави та суспільства від
злочинних посягань, зменшення кримінального
елементу в економічній сфері, скорочення обсягів
«тіньової економіки»; посилення правоохоронними
органами захисту прав, свобод і законних інтересів
юридичних і фізичних осіб; усунення причин і
умов, що сприяють вчиненню порушень митних
правил; перешкоджання проникненню та транзиту
заборонених до обігу предметів і речей через митну
територію; покращення рівня митної дисципліни
серед фізичних і юридичних осіб.
Вказуючи про доцільність виділення процедурного аспекту адміністративно-правової протидії
порушенням митних правил, слід вказати, зокрема,
про узагальнення процедур виявлення, припинення
та попередження порушень митних правил митними органами та виокремлення наступних стадій:
1) визначення об’єкта митного контролю; 2) здійснення превентивних та контрольних заходів, а саме
- встановлення джерел, збирання й аналіз інформації, документації (вивчення положень та умов конкретної зовнішньоекономічної операції, логічне обґрунтування укладення договору (контракту) і методу визначення сторони, сторін), установлення
осіб, що прийняли ключові рішення в даній зовнішньоекономічній операції, наявність «маркерів» можливого шахрайства у митній сфері, опитування
осіб, причетних до конкретної операції тощо); зовнішнє дослідження (отримання додаткової інформації шляхом направлення відповідних запитів до
митних органів зарубіжних країн, правоохоронних
органів, підприємств, установ, організацій, консультування з незалежними, незацікавленими
суб’єктами тощо); узагальнення висновків; 3) прийняття рішення за результатами контрольних заходів.
Висновки.
Таким чином, адміністративно-правову протидію порушенням митних правил доцільно характеризувати з позицій розуміння її сутності як механізму адміністративно-правового регулювання відповідних відносин та державно-правовий механізм,
що передбачає включення до підходу щодо розкриття сутності протидії також системи організаційних заходів, спрямованих на формування системи
суб`єктів протидії та налагодження організаційних
зв`язків між ними як усередині системи таких
суб`єктів, так і поза межами іцієї системи. Доцільно
виділити особливості адміністративно-правової
протидії порушенням митних правил: по-перше, адміністративно-правова протидія — це врегульована
нормами адміністративного та митного законодавства діяльність, яка полягає у фактичному виявленні та впливі на учасників митних правовідносин
з метою недопущення порушень правових приписів, припинення таких порушень, виявлення причин та умов вчинення порушень митних правил,
вжиття заходів з метою усунення причин та умов;
по-друге, адміністративно-правова протидія є цілеспрямованою, упорядкованою діяльністю, яка має
державно-владний характер; по-третє, адміністративно-правова протидія має свій специфічний
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об’єкт правового регулювання. Таке розуміння адміністративно-правової протидії порушенням митних правил дозволяє сформувати цілісне, системне
уявлення про необхідні способи та заходи, насамперед, правового впливу та організаційного характеру, які слід встановити, розробити, застосувати, а
також виділити можливі ризики і небезпеки при розробці таких способів і заходів. Необхідно виділити
процедурний аспект адміністративно-правової протидії порушенням митних правил, наявність якого
випливає з визнання таких особливостей (рис) відповідної діяльності як її цілеспрямованість, нормативна урегульованість, послідовність та здійснення
у межах компетенції уповноваженими суб`єктами.
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