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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА 

Костицький В.В. Соціолого-правові засади організації судової влади 

СОЦІОЛОГО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
Василь Костицький 

(Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, 
член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор) 

 
Анотація. У статті розглядаються соціолого-правові засади організації і функціонування судової влади. На думку автора, 

таке дослідження має враховувати принципи правосуддя, в основі яких морально-етичні пріоритети суспільства та його очікування 
щодо справедливого суду.  

Ключові слова: судова влада, принципи правосуддя, соціолого-правові засади організації судової влади. 
Аннотация. В статье рассматриваются социолого-правовые основы организации и функционирования судебной власти. 

Такие исследования, по мнению автора, должны учитывать принципы правосудия, базирующиеся на морально-этических 
приоритетах общества и его ожиданиях справедливого суда.  

Ключевые слова: судебная власть, принципы правосудия, социолго-правовые основы организации судебной власти. 
Abstract. The article deals with sociological and legal principles of organization and functioning of judicial power. The author believes 

that such a study should take into account the principles of justice based on moral and ethical priorities of society and its expectations of a fair trial. 
Keywords: the judiciary, the principles of justice, sociology and legal principles of the judicial power  
 
Організація життя соціуму передбачає наявність відповідної моделі державної 

влади. Тільки там, де суд сформувався не просто у систему, а здобув необхідні елементи 
незалежної, владної структури і почав виконувати лише йому притаманні функції, 
держава досягла передбачуваності у соціально-економічній та політичній сферах і стала 
спроможною забезпечити обслуговування суспільних потреб.  

Судова влада оформилася в окрему гілку влади шляхом виділення права здійснення 
правосуддя у монарха чи феодала і закріплення цієї функції за корпусом професійних 
суддів та за можливою участю представників громадських інститутів. Україна на 
конституційному рівні продемонструвала свою прихильність визнаному світом 
демократичному принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. 
Визнаючи за судами виключну функцію здійснення правосуддя, держава взяла на себе 
обов'язок забезпечити належні умови для їх функціонування і діяльності. Адже інтереси 
суспільства, права і свободи людини можуть бути захищені лише справді незалежним 
судом, який діє на засадах законності, неупередженості і справедливості. 

Зазначимо, що така імплементація у 1996 році в Україні на рівні конституції принципу 
поділу влади, який у Європі мав уже майже 270-літню історію спочатку як геніальна наукова 
теорія, а надалі – як складова державного управління була виправдана європейськими 
стремліннями українського соціуму та бажанням позбутися елементів тоталітарного 
судочинства.  

Конституції більшості країн світу досить зважено підходять до питання як легалізації 
принципів поділу влади, так і принципів судочинства, які є перш за все складовими 
політичних традицій організації суспільного життя та розбудови судової системи. На нашу 
думку, в основі цих принципів сьогодні – бачення громадянського суспільства щодо 
оптимальної організації справедливої судової влади. 

Разом з тим, одним із найважливіших у здійсненні правосуддя є питання про статус 
судді. В країнах романської правової системи і деяких інших, що сприйняли окремі її 
інститути, суді, прокурори і слідчі об'єднуються зазвичай одним загальним поняттям 
магістратури. Термін „магістрат” має кілька значень, але в даному випадку магістратами 
вважаються судді починаючи з основного рівня, прокурори і слідчі. В інших країнах такої 
узагальнюючої термінології не існує, хоча, наприклад, слідчі в німецькомовних країнах 
називаються слідчими суддями. За новим Кримінально-процесуальним кодексом в Україні 
також запроваджено інститут суддів-слідчих.  

Із принципів, на яких базується і діє судова влада, практично всі країни передбачають 
принципи незалежності суддів і її гарантії: незмінність, імунітети, заборону зменшення 
винагороди під час перебування на посаді. Бачимо, що в таких основних вимогах щодо 
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організації суду містяться і певні морально-етичні стандарти: суддя як гарант для суспільства 
щодо справедливого вирішення справи недоторканний, має право на достойну  винагороду як 
гарантію незалежності. Деякі конституції доповнюють цей принцип такою гарантією як 
адміністративна і фінансова автономія судової влади взагалі. Тут однією із важливих 
гарантій справедливого судочинства є рівень оплати суддівської праці. Ряд конституцій 
встановлює положення про винагороду для суддів, яка не може бути зменшена під час 
їхнього перебування на посаді. Такі положення містяться в Конституції1 США (р. 1 ст. ІІІ) 
та Конституції Японії (ст.79).  

Важливим принципом, що гарантує незалежність судової влади є принцип їх 
незмінюваності: вони не можуть бути зміщені або переміщені без своєї згоди, крім як за 
рішенням вищої влади, при цьому їм гарантується особливі можливості захисту. В країнах 
континентальної Європи встановлюється верхня вікова межа, при досягненні якої суддя 
автоматично виходить у відставку із збереженням ряду пільг і привілеїв. 

Достатньо поширеним є принцип визначення і обмеження діяльності суддів тільки 
законом, як нормативно-правовим актом, що акумулює інтерес усього народу. Такий 
принцип знайшов своє  закріплення в Основному законі для Німеччини (ст.97), 
Конституції Італії (ст.101) та конституціях інших країн. 

Відмітимо, що в сучасній складній соціальній дійсності принцип підпорядкування 
судді виключно закону залишається панівним. Проте за ним приховується особиста роль су-
дової практики в якості джерела права; неприпустимість відмови у доступі до правосуддя у 
зв’язку із відсутністю прямої вказівки у законі та можливість судового захисту прав і свобод 
людини на підставі конституції; різниця між законом і правом, що проникає в конституційні 
тексти (ст.20 Основного закону ФРН); збільшення кількості непередбачених правових 
ситуацій в області екології, медицини, генетики; визнання пріоритету міжнародного права 
над національним; наявність законодавства, юридично діючого, але в той же час такого, що 
суперечить принципам моралі.  

Участь соціуму у формуванні суду опосередкована: суддівський корпус, як 
правило, формується шляхом призначення, проте зустрічаються і випадки прямого 
залучення народу до формування суддівського корпусу через інститут виборності суддів. 
Наприклад, в більшості штатів США судді вибираються, і досить часто балотуються як 
представники тієї чи іншої партії. Федеральні судді США призначаються на посади 
Президентом за порадою і за згодою Сенату. 

Упевненість суспільства у справедливому і об’єктивному суді досягається через 
встановлення  законодавством вимог щодо несумісності функцій судді (взагалі магістрату) з 
іншими посадами, а також заборони суддям (магістратам) брати участь у політичних і навіть 
у профспілкових об'єднаннях. Так, відповідно до положень Конституції Іспанії 1978 року 
(ст.127), судді і магістрати, а також прокурори, що знаходяться на службі, не можуть займати 
публічні посади, належати до політичних партій або профспілок; система і способи їх 
професійної асоціації визначаються законом (зокрема – Органічним законом про судову владу 
1985 р.).  

Широке поширення отримав принцип здійснення правосуддя тільки законно 
встановленими судами із забороною існування надзвичайних судів. Звичайно, тут важливе 
питання про те, чи має держава право монополії на суд. Чи правосуддя може стати 
справою усього громадянського суспільства, народу як суверена, який творить державну і 
самоврядну владу, у тому числі і судову, і якому належить уся повнота влади. Західна 
цивілізації  знайшла хорошу відповідь на цей виклик ліберальної епохи у вигляді не тільки 

                                                 
1 Тут і надалі посилання на конституції різних держав за збірками: Конституции буржуазных 

государств: Учеб. пос. / Сост. В.В. Малаков. – М.: Юрид. лит., 1982. – 480 с.;  Конституции государств 
Европейского Союза. Под общей редакцией и со вступительным словом Л.А. Окунькова. – М.: Издательская 
группа ИНФРА – М – НОРМА, 1997. – 816 с.; Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. 
Головатий. – К.: Укр. Прав. Фундація. Вид-во «Право», 1996. – 554 с.  
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третейських судів чи залучення присяжних до ухвалення рішень у державному суді, але й 
медіації, мирових судів. 

Ряд конституцій передбачає участь народу у здійсненні правосуддя, перш за все в 
якості присяжних, кількість яких коливається в залежності від національної особливості 
правової системи - 6, 9 або 12. Головною відмінністю є те, що присяжні розв’язують 
питання не права, а факту, для чого їм не потрібно особливих юридичних знань. Слід 
зазначити, що останнє десятиріччя характеризується відомим послабленням суду 
присяжних, скороченням його застосування. Часто кримінальні справи розглядаються в 
суді присяжних тільки за вимогою підсудного. Статистика свідчить, що англійські суди 
розглядають 90% кримінальних справ без участі присяжних. 

Найбільш часто серед конституційних принципів організації судової влади, які 
мають соціолого-правовий зміст, зустрічаються принципи гласності судового процесу 
(публічності, відкритості судових засідань). Цей принцип закріплено в Конституції США 
(р. 3 ст. 111), Конституції Японії (ст.82), Конституції Іспанії тощо. При цьому, як правило, 
зазначається можливість проведення у виключних випадках закритих судових засідань з 
тим, що рішення по справі оголошується публічно.  

Відомим є і принцип інстанційності, який досить часто отримує прояв у наявності 
права на оскарження судових рішень. Він полягає у тому, що рішення суду першої 
інстанції може бути переглянуто судом другої інстанції, або рішення суду другої інстанції 
– переглянуто судом третьої інстанції за скаргою сторони. 

Так Конституція США (р. 2 ст. 111) встановлює, що Верховний суд повинен мати 
апеляційну юрисдикцію по відношенню як до права, так і до факту. Згідно з положеннями 
Конституції Італії на судове рішення і на заходи по відношенню особистої свободи, що 
прийняті загальними або спеціальними судовими органами, завжди дозволяється 
касаційна скарга з мотиву порушення закону. Відступ від такої норми дозволяється тільки 
по відношенню до вироків військових трибуналів під час війни. 

Слід зазначити, що поряд з основними формами – апеляцією і касацією, в ряді 
країн існує змішана форма перевірки судових рішень, що не вступили в силу – ревізія, яка 
поєднує риси апеляції і касації і є як правило особливістю національної судової системи. 
В країнах англосаксонської правової системи застосовується виключно апеляційне 
оскарження. Для країн з романською правовою системою характерне апеляційне 
оскарження в другій інстанції і касаційне – в третій. Судові рішення, що вступили в силу, 
переглядаються у надзвичайному порядку. 

Принципи діяльності, принципи судового процесу в повній мірі визначаються 
судово-процесуальним законодавством, проте в окремих країнах ряд принципів судового 
процесу отримує відображення в конституціях (право на законний суд, в тому числі право 
на суд присяжних, право на захист тощо). 

Передбачуваність для соціуму функціонування судової влади знаходить своє 
юридичне закріплення у тому, що демократичні конституції звичайно містять заборони 
надзвичайних судів, які могли б діяти поза встановленою законом процедурою 
(Німеччина). Військові суди в багатьох країнах в мирний час не створюються (Австрія), а 
там, де існують, утворюють особливу гілку судів загальної юрисдикції. Теж саме можна 
сказати і про адміністративні суди там, де не утворена замкнута система, і деяких інших 
спеціальних судів: сімейних, трудових, патентних, фінансових та інших.  

Варто також вказати про існування в деяких країнах судів для розгляду справ про 
конституційну відповідальність вищих посадових осіб (Високий суд правосуддя та Суд 
правосуддя Республіки у Франції, Державний трибунал у Польщі). 

В країнах з романо-германською правовою системою до судової влади відносять і 
рахункові палати, а також інші подібні за функціями органи (Італія). В деяких 
мусульманських країнах, поряд з державними існують суди шаріату.  

До структури судової влади, крім судів відносяться деякі інші види державних 
органів та установ, які обслуговують судову владу, серед яких перш за все, варто 
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зазначити органи попереднього слідства та органи прокуратури. В деяких країнах вони 
вбудовані у судову систему, в інших існують окремо від судів, підтримуючи з ними 
функціональний зв’язок. Обслуговує судову владу і такий інститут як адвокатура, головна 
функція якої полягає в наданні правової допомоги усім, хто її потребує. В деяких країнах 
існує спеціальна судова поліція, яка підпорядкована судовій владі (Італія).  

Важливим для забезпечення справедливого правосуддя є вибір моделі структури 
судової системи. В країнах англосаксонської правової системи суди часто утворюють 
єдину систему, в якій різні гілки сходяться до єдиного верховного суду. В той же час в 
більшості країн, особливо континентальної Європи спостерігається тенденція до 
полісистемності. Це означає, що в країні створюється декілька незалежних один від 
одного систем загальних і спеціалізованих судів, на чолі зі своїми вищими судами. Як 
приклад, полісистемність судів Федеративної Республіки Німеччина: Федеральний 
конституційний суд, Федеральна судова палата, Федеральний адміністративний суд, 
Федеральна фінансова палата, Федеральний трудовий суд, Федеральний соціальний суд. 
П’ять вищих судів, крім Федерального конституційного суду, з метою забезпечення 
єдиної загальної судової практики створюють спільний сенат. 

В країнах з романською правовою системою і деяких інших, часто поряд з 
системою судів загальної юрисдикції створюється окрема система адміністративної 
юстиції, яка очолюється як правило органом, що зазвичай носить назву державна рада і 
здійснює деякі інші функції (Франція, Італія), або верховним адміністративним судом 
(Швеція). У такий спосіб сформували по дві судові системи і деякі східноєвропейські 
країни (Болгарія, Чехія). У Польщі Вищій адміністративний суд входить до єдиної судової 
системи, яку очолює Верховний суд. 

Організація судової влади має в своїй основі суспільну потребу у справедливому і 
доступному судочинстві. Судові системи більшості країн належать до однієї з двох 
найбільш поширених моделей: англосаксонської (англо-американської) та романо-
германської (європейської континентальної). 
До основних ознак англосаксонської моделі відносять: визнання правотворчої ролі суду і 
судового прецеденту в якості джерела права як основи історичної належності загальному 
праву; змагальність судового процесу, за якої суд в більшій мірі пасивний і слідкує 
головним чином за дотриманням сторонами процесуальних норм; допущення в 
кримінальному процесі угод про визнання вини; створення процесуальних форм судового 
розгляду перш за все судовою практикою, а не їх законодавче встановлення; виключно 
апеляційна форма оскарження судових рішень; використання інститутів присяжних і 
мирових суддів; широка практика участі народу у формуванні судового корпусу шляхом 
обрання суддів. Ця модель виникла раніше континентальної і традиції, що склалися в її 
рамках, мають високий ступінь стійкість до законодавчих нововведень.  

Основними ознаками континентальної моделі організації судової влади є 
формальне невизнання судового прецеденту як джерела права та наявність розвинутого 
законодавства, що визначає організацію і діяльність судів; використання поряд з 
апеляційною формою також касаційної і ревізійної форм оскарження судових рішень; 
активна роль судді в процесі; відносно менша поширеність інститутів присяжних і 
мирових суддів; формування низової ланки судового корпусу переважно шляхом 
призначення професійних суддів (дільничних суддів, поліцейських суддів тощо); 
створення органів повного та часткового суддівського самоврядування з кадровими 
функціями і повноваженнями. 

Останні роки спостерігається властива для всієї правової системи кожної держави 
тенденція до зближення обох моделей організації судової влади. Загальна схема судів 
загальної юрисдикції виглядає наступним чином:  

- перша ланка: мировий суддя, поліцейський суддя, ланковий суддя тощо; 
- основна ланка: окружний суд, трибунал тощо; 
- апеляційна ланка: апеляційний суд, високий суд тощо 
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- верховна ланка: касаційний суд, верховний суд, вищий суд тощо. 
Починаючи з основної ланки в судах, при розгляді справ у першій інстанції 

можлива участь тієї чи іншої категорії присяжних. Природно, що ця схема в кожній країні 
конкретизується особливо, і при цьому може бути відсутня та чи інша ланка. 

Необхідно зазначити, що територіальна організація судів другої ланки, а іноді і 
першої і третьої, дуже часто не співпадає з політико-адміністративним поділом країни. 
Судовий округ або область – особлива територіальна одиниця, для якої інших органів крім 
судових не створюється. Це покликано посилити незалежність суду від інших державних 
органів і органів місцевого самоврядування. 

Особливістю загальної юстиції в США є те, що поряд з її триступеневою 
федеральною судовою системою в кожному штаті існує своя судова система, яка 
замикається на верховний суд штату, при цьому правила розмежування підсудності між 
обома системами досить складні. В інших федеративних країнах, як правило, система 
судів загальної юрисдикції єдина. Відмінним для країн Східної Європи є те, що їх судові 
системи прив'язані до політико-адміністративного поділу країни. 

Що стосується конституційної юрисдикції, то тут важливо відмітити практику 
закріплення основних принципів організації конституційних судів (рад), як правило, 
конституціями країн, які  лише конкретизуються законами.  

Способи формування цих органів різняться, проте окремі узагальнення зробити 
можна. В порівняно невеликій групі країн застосовується парламентський спосіб. Так, В 
ФРН члени Федерального конституційного суду вибираються в рівній кількості 
Бундестагом і Бундесратом (ст.94 Основного Закону). В Угорщині члени Конституційного 
суду вибираються Державним зібранням (п.19 Конституції Угорської Республіки 1949 року в 
редакції 1990 року). В Хорватії судді Конституційного суду вибираються нижньою палатою 
парламент за пропозицією верхньої (ст. 122 Конституції Республіки Хорватія 1990 року). 

В більшості країн конституційні суди (ради) формуються вищими державними 
органами, що представляють різні гілки влади і діючими при цьому або спільно, або 
окремо. Так, у Франції, відповідно до Конституції (ст.56), трьох членів Конституційної 
ради призначає Президент Республіки, трьох – голова Національного зібрання і трьох – 
голова Сенату (крім того, до складу Конституційної ради по праву входять колишні 
президенти Республіки). В Італії і Болгарії члени конституційних судів призначаються 
третинами, тобто відповідно по п’ять і чотири судді, президентами республік, 
парламентами і зібранням судів верховних судів загальної і адміністративної юрисдикції 
(ст.135 Конституції Італії; ст.147 Конституції Болгарії). 

Чисельний склад конституційних судів (рад), як правило, невеликий: в Югославії – 
7 членів, у Франції, Румунії, Словенії, Македонії, Монголії – 9, в Словаччині, Чехії – 10, в 
Бразилії, Хорватії, Угорщині – 11, в Іспанії, Болгарії, Польщі, Бельгії, Ірані – 12, в 
Португалії, Греції – 13, в Австрії – 14 (плюс шість запасних), в Італії – 15, в ФРН – 16 
членів. Тут маємо і врахування правової традиції. І уявлення людей про достатність суддів 
для забезпечення ефективної діяльності суду.  

На відміну від судів загальної юрисдикції, в багатьох країнах для суддів 
конституційних судів (рад) встановлені єдині строки повноважень, в основі яких 
сприйняття соціум специфіки конституційної юрисдикції як особливого виду правосуддя. 
Тому строки повноважень суддів тут довготривалі і такі, що супроводжуються забороною 
повторного призначення в конституційний суд (раду). Останнє має метою гарантування 
суспільству захисту від негативного впливу у вигляді кумівство. Клановості та інших 
корупційних проявів з боку органів, які призначаються. Так, в Греції встановлений строк 
повноважень в два роки (це є виключенням з правил), в Португалії, Монголії – в 6 років, в 
Словаччині – 7 років, в Хорватії, Польщі, Колумбії – 8 (в останніх країнах – з обновленням 
по половинах кожні чотири роки), у Франції, Румунії, Іспанії, Болгарії, Італії, Угорщині, 
Словенії, Македонії – 9 (в перших чотирьох країнах – з  обновленням по третині кожні три 
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роки), в ФРН – 12 років. В ряді інших країн, (наприклад, в Бразилії, Австрії, Бельгії) цей 
термін не встановлюється. 

В багатьох країнах конституції, а також закони встановлюють особливі вимоги до 
кандидатів у судді конституційних судів, в основі яких – морально-етичні стандарти або 
ціннісні установки суспільства щодо справедливого суду. Крім несумісності з іншими 
публічними посадами і приватними заняттями, крім звичайних для суддів моральних 
вимог, часто встановлюються підвищені вікові цензи (в ФРН членом Федерального 
конституційного суду можна бути у віці від 40 до 68 років, в Угорщині членом 
Конституційного  суду в віці від 45 до 70 років), високі вимоги до професійного стажу 
(наприклад, в Румунії – 1 8 років, в Чехії – 10, в Іспанії – 15). Слід зазначити, що 
конституційні судді і інші члени спеціальних органів конституційного контролю 
призначаються (або обираються) особисто, тобто вони не можуть розглядатися як 
представники будь-якої партії, будь-якого регіону, будь-якої соціальної групи. Вони не 
повинні в своїй діяльності керуватися подібними приватними інтересами. Конституція і 
закони, навіть в тих випадках, коли цих принципів прямо не формулюють, по суті 
виходять з них. Очевидно, що в основі таких вимог – суспільний запит на справедливе 
правосуддя. 

З врахуванням морально-етичних пріоритетів суспільства побудована і система 
організації роботи судів та призначення суддів на адміністративні посади у судовій 
системі. Важливим питанням організації конституційних судів (рад) є порядок 
призначення (або обрання) їх голови. В ряді країн це робить орган, який формує 
конституційний суд (раду), або один з таких органів. Наприклад, в Німеччині, відповідно 
до Закону Про Федеральний конституційний суд, Голову ФКС і його заступників по черзі 
обирають Бундестаг і Бундесрат, тобто, якщо Бундестаг обирає Голову, то Бундестаг 
обирає заступника, і навпаки. У Франції Голову конституційної ради призначає 
Президент. Такий порядок іноді надає голові додаткові повноваження. В інших країнах, 
наприклад, в Італії, Португалії, Угорщині,  Болгарії, Румунії голову обирає сам суд. 
Здається, що цей порядок більше відповідає принципу незалежності суддів. 

Строк повноважень голови (і його заступників) іноді не встановлюється взагалі, як 
наприклад в ФРН, де Голова ФКС залишається на посаді до тих пір, поки є суддею, якщо 
не подасть у відставку раніше. Відносно короткий строк повноважень голови краще 
узгоджується з принципом рівності всіх членів конституційного суду (ради), тоді як 
необмежений строк повноважень разом з призначенням іншим органом, перетворює 
голову у свого роду керівника серед рівних. 

Внутрішні проблеми організації і діяльності конституційних судів (рад) 
регулюються регламентами, які приймаються самими ж органами. Принципи 
конституційного судочинства фіксуються, як правило, конституціями. Проте вся їх 
сукупність встановлюється законами про конституційні суди і регламентами цих судів. 
Конституційне судочинство складається із загальної і спеціальної процедур. Слід 
підкреслити, що конституційне судочинство має свою значну специфіку в порівнянні з 
судочинством за цивільними, кримінальними і адміністративними справами: не усі їх 
основні принципи сприймаються конституційним судочинством, а ті, що сприймаються, 
застосовуються іноді в досить своєрідних формах. Наприклад, такі принципи як 
змагальність чи усний розгляд або обмежуються, або відсутні при розгляді окремих 
категорій справ. 

Загальносуспільні гарантії справедливого правосуддя також закладені в правовому 
регулюванні процедури організації та діяльності судової влади. Загальна процедура 
включає порядок подання звернень в конституційний суд уповноваженими суб'єктами, 
попереднього розгляду звернень для розв'язання питання про їх прийняття або відхилення, 
процесуальне представництво, права судді-доповідача, запрошення свідків і експертів, 
проведення судового розгляду, голосування, оголошення рішення тощо. 
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Спеціальні процедури передбачають коло осіб правомочних порушувати по 
відповідній категорії справ судочинство в конституційному суді, особливості цього 
судочинства, правові наслідки можливих рішень суду, положення про виконання. 

Для конституційних рад і подібних органів конституційного контролю слід 
зауважити, що їх процедура звільнена від складних процесуальних форм, які притаманні 
судочинству. Законодавче регулювання їх процедури обмежується порядком звернення, 
встановлення строків, порядком прийняття рішень у відповідних випадках. 

Соціолого-правове дослідження проблем діяльності судової влади включає вивчення 
суддівського самоврядування, яка створюється з метою представництва і захисту інтересів 
суддівського співтовариства та завершує оформлення судової влади в окрему гілку влади.  

Для представництва і захисту інтересів суддівського співтовариства, в розв'язанні 
та участі у кадрових питаннях створюються вищі органи судового (суддівського) 
співтовариства. В Італії, Франції, Румунії – це Вища рада магістратури, в Іспанії – 
Генеральна рада судової влади, у Колумбії Вища рада суддівського корпуса, у Польщі – 
Всепольська рада суддівського корпуса, в Болгарії – Вища судова рада. Такі органи в 
країнах є конституційними, і слід відзначити, що статус таких органів регулюється досить 
детально. 

Так, Конституція Республіки Болгарія 1991 року (ст.130) встановлює, що Вища 
судова рада складається з 25 членів. Голова Верховного касаційного суду, голова 
Верховного адміністративного суду і головний прокурор є його членами по праву. В 
якості інших членів вибираються юристи з високими професійними і моральними 
якостями, які мають не менше 15 років юридичного стажу. Половина з них обирається 
Народним зібранням, інша половина органами судової влади на п'ять років без права 
наступних перевиборів. Рішення Вищої судової ради про призначення, переведення, 
переміщення і звільнення з посади суддів, прокурорів і слідчих, а також рішення про 
пропозиції кандидатур голів обох верховних судів і головного прокурора приймаються 
таємним голосуванням. 

Аналогічну роль відіграє вищий орган суддівського співтовариства в Іспанії. 
Конституція Іспанії визначає, що Генеральна рада судової влади є органом управління 
судовою владою. Вона включає голову Верховного трибуналу, який головує в 
Генеральній раді судової влади, і 20 членів, що призначаються Королем на п'ять років. З 
них 12 – призначаються з числа суддів і магістратів всіх судових категорій у відповідності 
до встановлених органічним законом умов: 4 – за пропозицією Конгресу депутатів і ще 4 – 
за пропозицією Сенату. 

Членам Генеральної ради судової влади не дозволяється суміщення занять (посад), 
крім управління своїм особистим або сімейним майном. Вони мають імунітети, що 
передбачені для магістрів Верховного трибуналу. До числа його функцій і повноважень 
належать інспектування судів і трибуналів, комплектування, вдосконалення, розподіл 
посад, встановлення адміністративного положення і дисциплінарного режиму судів і 
магістратів; призначення генерального секретаря і членів кабінетів та служб, що 
підпорядковуються Генеральній раді судової влади; здійснення покладених законом 
повноважень по відношенню до Центру судових досліджень; розробка попереднього 
проекту власного бюджету; офіційна публікація зібрань судової практики Верховного 
трибуналу. 

Погодимося із Алексісом де Токвілем, який говорить про наявність у судів 
політичної влади, оскільки вони є формою здійснення народовладдя[1], що найбільше 
проявляється у наявності конституційних судів, а також повноваженнях та діяльності суду 
присяжних як форми вирішення питання про позбавлення держави монополії на 
здійснення правосуддя. 

Завданнями такої структуризації влади є пошук оптимальних способів побудови 
взаємодії великого державного апарату, створення збалансованого механізму здійснення 
влади, який виключав би сваволю держави та узурпацію влади, передбачав створення 



 10

апарату влади на основі комплектації його найкращими кадрами фахівців і можливість 
здійснення контролю суспільства за роботою апарату влади.   

Вирішення завдань судово-правової реформи в Україні передбачає здійснення її 
одночасно і узгоджено в усіх основних напрямках з врахуванням як зарубіжного досвіду, 
так і очікувань соціуму на справедливий, об’єктивний, незалежний і професійний суд, 
який складається із чесних та моральних суддів[2]. В цьому основа соціолого-правового 
підходу до дослідження питань організації та функціонування судової влади.  
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Поняття та сутність спеціалізації судів закономірно розглядається як один з 

ключових та визначальних принципів (засад) організації судової системи держави, який 
обумовлює необхідність його комплексного науково-теоретичного розкриття та аналізу з 
різноманітних, зокрема гносеологічних, онтологічних, ідеологічних, формально-
юридичних, політичних, історико-правових та інших позицій [43].  

За умов відсутності стабільної судової системи говорити про спеціалізацію судових 
органів з виокремленням у них адміністративних судів, не доводиться: увесь період 
існування феодальної державності спершу в Київській Русі, а потім у межах Великого 
Князівська Литовського та Речі Посполитої демонструє ситуацію, за якої спеціалізовані 
суди з чітким відокремленням судів від адміністрації та спеціалізацію судових органів за 
галузевою (не становою, тобто суб’єктною) ознакою створені не були; поступова ж 
спеціалізація судових органів, як зазначалося, мала суб’єктний, а не галузевий критерій 
спеціалізації і була тісно пов’язна зі становою організацією тогочасного (у цілому 
феодального, за усталеною класифікацією суспільного розвитку) суспільства[1].  

Свій варіант пошуку витоків виникнення вітчизняної моделі адмінюстиції в 
Україні пропонує О.І. Шостенко. Вона, зокрема, вважає, що пріоритети в розвитку 
української політичної думки з ХVІІ до початку ХХ століття спрямовувалися на 
досягнення державної незалежності і тому в цей період не надавалося великого значення 
інституту адміністративної юстиції. Виняток становлять лише праці М. Драгоманова, 
конституційний проект якого базувався на пріоритеті прав людини та громадянина, 
передбачаючи, зокрема, можливість подання судового позову проти держави[2]. Проте 
зазначені думки авторки, з якими в цілому можна погодитися, ще не дають відповіді на 
питання про інституційні, а не суто ідеологічні витоки адміністративної юстиції в Україні. 
Вона, таким чином, узагалі відмовляється від чіткого визначення витоків та основних віх 
розвитку адміністративного судочинства в Україні.  

Натомість В.Ю. Георгієвський вважає, що коріння виникнення адміністративної 
юстиції в Україні слід шукати в царській Росії, яка, щоправда, не знала розгалуженої і 
розвинутої системи адміністративної юстиції, характеризувалася, з одного боку, 
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елементарністю, а з іншого – невиправданою ускладненістю[3]. Простота такої системи, з 
точки зору цього вченого, полягала в наявності двох інстанцій, причому в деяких 
випадках вища інстанція – Перший Департамент Сенату – відігравала роль і першої, і 
останньої. Складність побудови системи адмінюстиції виявлялася у великій кількості 
різноманітних “присутствій”, чіткого поділу компетенції між якими не існувало: у 
більшості випадків Сенат розглядав справи по першій інстанції, хоча в законі перелік 
справ, віднесених до його підсудності, також не був визначений детально. У результаті 
багато справ не проходили через присутствія, які були зазвичай першою інстанцією. Це 
дало підставу ще російському вченому І.Т. Тарасову стверджувати, що «1-й Департамент 
Сенату як вищий адміністративний суд в імперії є в нашому законодавстві немов би 
куполом без будинку і фундаменту, оскільки ні середніх, ні нижчих загальних судово-
адміністративних інстанцій чи адміністративних судів не існує, а слабкі подоби цих судів, 
звичайно, не можуть заповнити цієї істотної прогалини» [4]. 

Водночас, як зазначає В.Ю. Георгієвський, чіткого процесуального порядку в 
органах адміністративної юстиції не було. Загалом законодавча регламентація 
процесуальних форм оскарження рішень і дій адміністративних органів, порядку розгляду 
даної категорії справ була украй недостатньою. Понад те, найбільше сприяння надавалося 
саме адміністративним органам у випадках, коли вони самі виступали стороною у 
справі[4].  

Водночас ще більш наближеним до сьогодення вбачає коріння української 
адміністративної юстиції Ю.С. Педько. У своєму дослідженні він зазначає, що лише 
законодавство періоду існування самостійної Української держави в 1917-1920 рр. 
передбачало вирішення питань, пов’язаних з адміністративно-юстиційним забезпеченням 
прав і свобод громадян[5]. Зокрема, Конституція УНР 1918 р. встановила, що судова влада 
в рамках цивільного, кримінального та адміністративного законодавства здійснюється 
виключно судовими органами[6]. При цьому адміністративно-юрисдикційна діяльність 
адміністративних органів обмежувалася законом.  

Дослідник також зазначив, що в період існування Гетьманської держави 
П. Скоропадського законодавчого закріплення набуло положення, згідно з яким 
Генеральний Суд Української держави отримав повноваження з розгляду 
адміністративних справ, а в період Директорії проект Основного Державного Закону УНР 
достатньо багато уваги приділяв саме адміністративній юстиції[7].  

Врешті, у ґрунтовному дослідженні проблем спеціалізованого судочинства в 
Україні В.В. Сердюка, зокрема, відзначається, що «запровадження на законодавчому рівні 
інституту оскарження дій (бездіяльності) органів державного управління та їх службових 
осіб (Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про внесення змін і доповнень до Цивільного 
процесуального кодексу Української РСР” від 25 квітня 1988 року), закріплення у ЦПК 
України порядку судового оскарження рішень, дій (бездіяльності) державних органів, 
юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності та захисту громадянами 
порушеного права в сфері публічно-правових відносин (Закон України «Про внесення 
змін до статей 235, 236 та Глави 31-А Цивільного процесуального кодексу України» від 31 
жовтня 1995 року), створило передумови для адміністративної юстиції, елементи якої 
були започатковані ще за доби Центральної Ради та з прийняттям Адміністративного 
кодексу УРСР 1927 р.» [8]  

Таким чином, цей автор теж не вбачає передісторії адмінюстиції в Україні глибше, 
аніж у періодові, що датується першою третиною ХХ ст. Більше того, він прямо говорить, 
що у той час виникають лише елементи цього виду спеціалізованого судочинства, але 
ажніяк не сама адмінюстиція.  

Близькою до цієї позиції є і думка С.В. Матолича, який відзначає, що «Україна 
намагалася запровадити модель адміністративної юстиції, подібну до європейських 
зразків, починаючи з перших кроків становлення державності на українських землях на 
початку ХХ ст.» [9] На підтвердження він, зокрема, наводить положення 
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Адміністративного кодексу УРСР від 12 жовтня 1927 р., Конституції УНР 1918 р. та ін. 
законодавчих актів того часу.  

Слід мати на увазі, що виникнення адміністративної юстиції не можна, очевидно, 
розглядати лише в аспекті створення цілісної системи адміністративних судів. З іншого 
боку, не варто, на нашу думку, впадати і в іншу крайність – максимально «задавнювати» 
цей процес, відносячи його початки ледь не до часів феодалізму та української козацької 
державності2[10].  

Загальмованість формування адмінюстиції в Україні слід пояснити комплексом 
взаємопов’язаних причин. Досліджуючи їх, О.М. Бандурка і М.М. Тищенко вказують, 
зокрема на: 

загальну недосконалість побудови системи її органів, що виявилось у відсутності 
чіткого поділу компетенції між ними і призвело до порушень інстанційності розгляду 
справ; 

відсутність властивих судочинству принципів гласності, змагальності, усності в 
діяльності даних органів, а також недосконалість процесуальних форм їх діяльності, що, 
по суті, перетворювало їх з органів адміністративної юстиції в органи адміністративної 
сваволі;  

участь у розгляді більшості справ представників адміністрації, тобто ігнорування 
принципу, відповідно до якого не можна бути суддею у власній справі, а також 
незадовільне вирішення питання про склад даних органів із погляду на фахову 
придатність й освітній рівень[11]. 

До цього можна додати наявність і збереження протягом тривалого часу 
феодальних пережитків в організації судової влади в країні, зокрема збереження станового 
судочинства; необхідність урахування місцевих традицій і звичаєвого права; великий 
вплив на державу і суспільство церковних інститутів і церковних судів; нечітке 
розмежування судових та адміністративних функцій; відсутність чіткої підсудності та 
підвідомчості адміністративних справ тощо[1]. Більше того, часом спостерігалася 
заборона поєднання судових та адміністративних функцій на рівні Третього Литовського 
статуту 1588 р. аж до прямого припису щодо необхідності такого поєднання у руках 
козацької старшини, про що відзначають такі дослідники, як О.Ф. Кістяківський та В.В. 
Городовенко[12]. 

Друга обставина, на яку слід зважати, – це те, що формування адмінюстиції на 
українських землях, як у межах Лівобережної, так і Правобережної України. які 
відповідно були розділені між Російської та Австрійською (з 1867 р. – Австро-Угорською) 
імперіями, відбувалося не у формі становлення адміністративних судів, а у формі 
здійснення адміністративного судочинства звичайними судами і навіть квазісудовоми 
органами (у Росії, зокрема, це Перший Департамент Сенату та різноманітні губернські 
присутствія – з 1864 р. [13; 14]). Адже судові устави 1864 р. не передбачали організації 
відповідних органів адмінюстиції, а губернські присутствія вирішували публічно-правові 
спори з селянських, земських, міських справ, військової повинності, квартирного та 
промислового податкам, фабричним та гірничозаводським справам[15; 16]. 

Брак чітко опрацьованої та регламентованої організаційної системи, відсутність 
чітких процесуальних правил, кон’юнктурність, суттєва залежність від органів виконавчої 
влади та ряд інших недоліків суттєво знижували ефективність функціонування 
відповідних органів адміністративної юстиції в Російській імперії[17].  

Все це дає підстави для висновку про те, що у дореволюційний період 
«адміністративна юстиція ще не склалася в ефективний і демократичний правовий 
інститут, який би забезпечував притягнення чиновників до судової відповідальності за їх 
незаконні дії по службі» [18]. 

                                                 
2 Так, зокрема, Г.О. Хом’яков явно вдається до прийому модернізації, коли пише, що “в Росії, так само 

як у державах західної Європи зародки адміністративної юстиції зустрічаються в середні віки” До того ж 
незрозуміло, що мається на увазі під такими “зародками”. 
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Якщо ж звернутися до наукових та законопроектних напрацювань у цій царині, то 
тут слід погодитися з висновком вчених про те, що в дореволюційній Росії, а в її межах і в 
Україні, науковий доробок щодо осмислення місця і ролі адміністративної юстиції у 
судоустрої держави посідав доволі суттєве місце[9]. З-поміж наукових напрацювань у цій 
галузі відзначаються наукові розробки М.Д. Загряцкова, С.А. Корфа, Н.М. Коркунова, І.Т. 
Тарасова та ін. дослідників, які, за висновками сучасних вчених «значно випереджали 
загальний консерватизм державних структур»[17].  

Проте зазначені вчені не запропонували цілісної, послідовної та науково 
обгрунтованої концепції становлення адміністративної юстиції[9]. Аналізуючи їх праці, 
О.М. Артамонов дійшов висновку про доцільність такої класифікації запропонованих 
ними теоретичних моделей облаштування системи адміністративного судочинства і, 
ширше, – всієї адміністративної юстиції в державі: 

концепція «єдиної юстиції», за якою адміністративні спори мали вирішуватися 
загальними судами (А.Є. Єлістратов, А.М. Кулішер, В.А. Рязановский); 

концепція створення особливих адміністративно-судових установ, за французьким 
зразком, які б входили до системи державної адміністрації (І.Т. Тарасов, В.В. 
Івановський); 

формування спеціалізованих адміністративних судів, за німецьким зразком, 
непідконтрольні як адміністрації, так і загальним судам (Н.М. Коркунов, В.А. Гаген, Н.І. 
Лазаревський); 

адміністративна юстиція мала охоплювати і адміністративний, і судовий способи 
розв’язання адміністративно-правових спорів (М.Д. Загряцков, С.А. Корф) [17]. 

Якщо в цілому слушним є висновок про те, що «юридична наука має значний 
вплив на законотворення і таким чином виступає одним із факторів розвитку правової 
системи в державі» [19], то стосовно впливу юридичної науки на становлення системи 
адміністративного судочинства в тогочасній Україні та в цілому в Російській імперії цей 
висновок має бути дещо скорегований. Внаслідок політичних обставин такий вплив був 
мінімальним. Відтак, відповідні наукові розробки мали дещо умоглядний характер і не 
переросли в обґрунтування цілісних реформаторських кроків довкола створення 
комплексної системи адміністративного судочинства в Російській імперії.  

Багато в чому такий розрив між теоретичними напрацюваннями та практикою 
державного будівництва, зокрема і реформування судоустрою у напрямі 
інституціоналізації моделі адміністративної юстиції, надалі призвів до незавершеності, 
половинчастості та згортання певних практичних заходів щодо створення інституту 
адміністративного судочинства в недалекому майбутньому.  

Зокрема, окремі спорадичні практичні рухи щодо побудови інституту 
адміністративних судів у Російській імперії були здійснені доволі пізно і потрібного 
ефекту не дали. Лише з 1904 р. проблема реформування Сенату з його наступним 
перетворенням на вищий судовий орган та запровадження місцевих адміністративних 
судів постійно обговорювалася в Уряді та в Державній Думі, а також увійшла до програм 
багатьох тогочасних російських політичних партій правового та центристського 
спрямування[16].  

Водночас, за часів урядування П.А. Столипіна, у 1906-1907 рр., урядова програма 
безпосередньо передбачала створення таких судів[20; 21]. Передбачалося, зокрема, 
формування змішаних адміністративно-судових колегій в повітах та губерніях; діяльність 
цих колегій на основі додержання форм змагального процесу; подачу особою, права та 
інтереси якої порушені органами влади, адміністративного позову; перетворення 1-го 
Департаменту Сенату на дієздатний вищий судово-адміністративний орган[22]. 

Проте, як відомо, цій реформі не судилося здійснитися3, і вирішення 
адміністративних спорів продовжували і надалі здійснювати губернські присутствія. 
                                                 

3 Зокрема, цьому завадили вбивство П.А. Столипіна в 1911 р. і згортання його реформ та початок 
Першої світової війни у 1914 р.  
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Загалом, відповідні заходи були запізнілою реакцією монархічного режиму, що неухильно 
хилився до занепаду, на виклики щодо необхідності демократизації суспільного життя та 
наближення його до західноєвропейських, переважно демократичних, стандартів, зокрема 
і у галузі реформування судоустрою.  

На законопроектному рівні певний внесок у просування ідеї створення системи 
адміністративних судів на практиці був зроблений у період революційних подій 1917-1920 
рр. як у Росії, так і в Україні. Хоча специфіка цих подій та, врешті-решт, втрата Україною 
незалежності з наступною інкорпорацією до загальносоюзних державних і правових 
структур, що зумовили уніфікацію, зокрема й законодавства про судоустрій, обумовила 
неусталеність адміністративного судочинства і відсутність тривкої та послідовної традиції 
впровадження адміністративної юстиції до судоустрою України в радянський період.  

Так, у Росії, до складу якої продовжувала входити Україна, Тимчасовий уряд вже 
на початку своєї діяльності створив Особливу комісію з розробки конституційного 
проекту під головуванням М.І. Лазаревського. Такий проект, зокрема, передбачав 
створення адміністративних судів у державі[4].  

30 травня 1917 р. Тимчасовим урядом була прийнята Постанова про запровадження 
системи судів в адміністративних справах. Нею, зокрема, передбачалося створити 
триланкову систему таких судів: перша інстанція – адміністративний суддя, друга – 
окружний суд і третя – 1-й Департамент Сенату. При цьому адміністративний суддя був 
прирівняний до членів окружного суду, користувався правом незмінюваності і не міг бути 
переведеним, без згоди окружного суду, для розгляду кримінальних і цивільних справ. 
Адміністративні судді і члени адміністративних відділень окружних судів повинні були 
призначатися з числа осіб з вищою юридичною освітою і необхідним досвідом практичної 
діяльності в галузі права. Уперше було запропоновано чітко розподілити компетенцію між 
адміністративними й окружними судами, а також запровадженне досить докладне 
процесуальне регулювання провадження в адміністративних справах на засадах гласності, 
змагальності та усності процесу[21]. 

Аналізуючи систему адміністративного судочинства, спроектовану даним 
документом, С.В. Фролов доходить висновку про те, що вона була створена «за кращими 
зразками чинних систем адміністративного правосуддя того часу в зарубіжних країнах, а 
за сукупністю ознак перевищувала багатьох з них»[21]. Проте такий висновок, з нашої 
точки зору, виглядає некоректним, як мінімум, з двох причин: по-перше, цей автор не 
наводить наукових критеріїв, за якими проводився компаративний аналіз цих систем і був 
зроблений відповідний висновок про «вищість» російської моделі адміністративної 
юстиції, а, по-друге, згадане порівняння не є коректним у тому сенсі, що західні моделі 
«працювали» в реальному житті, тоді як Постанова Тимчасового уряду залишилася 
переважно «паперовою». Адже нетривалий час функціонування Тимчасового уряду, 
обставини військового часу та більшовицький переворот у жовтні 1917 р. не дозволили 
реалізувати закладені в Постанові позитивні елементи від впровадження спеціалізованого 
адміністративного судочинства. Після жовтневого перевороту 1917 р. радянською владою, 
зокрема, були ліквідовані всі інститути дореволюційного судочинства, у тому числі й 
інститути адміністративної юстиції.  

В Україні перші власні спроби запровадження адміністративної юстиції були 
пов’язані з діяльністю УНР та Гетьманської держави П. Скоропадського (1917-1918 рр.). 
Навіть попри складнощі революційного часу, будівники української державності у цей час 
звертали певну увагу формуванню адміністративних судів, хоча, безумовно умови 
революційних подій та громадянської війни не дозволили приступити до принципового та 
послідовного вирішення даної проблеми. Справедливо буде зазначити, що вона тоді не 
перебувала в центрі уваги українських державотворців, які більшою мірою опікувалися 
більш глобальними, зокрема політичними, питаннями, хоч не можна сказати, що дана 
проблема не цікавила їх зовсім.  
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Зокрема, 2 грудня 1917 р. Центральною Радою було ухвалено Закон «Про 
утворення Генерального суду», в структурі якого передбачалося створити три 
департаменти – кримінальний, цивільний та адміністративний[13]. Надалі, Конституцією 
УНР 1918 р., передбачалося, що судова влада здійснюється в межах адміністративного 
законодавства винятково відповідними судовими органами[23]. Проте зазначені акти 
залишилися хіба що пам’ятками тодішньої формотворчості. Оскільки реального впливу на 
реформування судової системи вони просто не встигли справити з огляду на припинення 
існування УНР доби Центральної Ради[24; 25]. 

У конституційному законопроекті, підготовленого урядовою комісією під 
керівництвом М. Білинського, передбачалося введення до судової системи України 
Найвищого Адміністративного Суду. Цей судовий орган повинен був розглядати і 
вирішувати питання про законність розпоряджень адміністративних органів і органів 
самоврядування[26].  

Надалі, вже за часів владарювання гетьмана П. Скоропадського, своє законодавче 
закріплення одержали положення, відповідно до яких Генеральний суд Української 
держави був вищим судом з адміністративних справ[7]. 

У добу Директорії у складі Надвищого Суду УНР був створений адміністративний 
департамент, проте, як відзначає В.В. Сердюк, відомості про функціонування місцевих 
адміністративних судів відсутні[8]. 

Підготовлений професором О. Ейхельманом проект Конституції (Основних 
Державних законів) УНР у 1921 р. доволі докладно визначав окремі сторони юридичного 
закріплення інституту адміністративної юстиції у рамках української державності[9; 27]. 
Проте і йому не судилося бути реалізованим на практиці з низки причин об’єктивного і 
суб’єктивного характеру.  

Попри нетривалий період самостійної української державності, як вважають 
дослідники, система органів адміністративної юстиції отримала свій розвиток і 
орієнтувалася на створення спеціалізованих адміністративних судів[28]. 

Революційний злам старих судових інституцій та калейдоскопічна зміна державних 
режимів на теренах України завадили становленню стабільної системи адміністративного 
судочинства з відповідним належним процесуально-правовим забезпеченням її 
функціонування. Тим більше, що, як відомо, адміністративне судочинство може більш-
менш успішно функціонувати лише за наявності достатньо розвинутої правової системи, 
тоді як система законодавства нової, радянської, державності лише починала 
формуватися, причому практично на порожньому місці, за якісно новими ідеологічними 
канонами. До того ж більшовицька партія Росії в умовах революції і громадянської війни 
більш за все переймалася проблемою утримання у своїх руках державної влади, зміцнення 
своїх позицій і подолання опору колишніх панівних класів, а не захистом, у тому числі і 
судовим, прав громадян від зловживань з боку органів державної влади[8]. Саме тому і 
визнавалася неприпустимість будь-якого обмеження революційної влади інститутом 
адміністративної юстиції, що могло бути використано не тільки трудящими, але й 
представниками повалених класів. 

Дискредитації інституту адміністративної юстиції в очах носіїв радянської влади 
сприяло і те, що відповідна доктрина в дореволюційній Росії розроблялася в основному 
ліберальними юристами і, відповідно, небезпідставно вважалася невід’ємною частиною 
теорії правової держави[30], яка розглядалася як непридатна для використання в умовах 
радянської влади. Зрозуміло, що ленінський алгоритм державного будівництва, за якого 
визначальним був саме принцип повновладдя рад, а не поділу влади, заперечував такий 
підхід до судоустрою, який би передбачав судову спеціалізацію та функціонування 
автономної системи адміністративних судів у соціалістичній державі.  

Водночас, проблема повністю не зникла з порядку денного і ранній період 
існування української радянської державності. Зокрема, як відзначав Ю.С. Педько, ще у 
1920-х рр. проводилися певні законопроектні роботи з даного питання. Так, в 1921 р. 
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Інститутом радянського права при МДУ був розроблений проект декрету про 
адміністративну юстицію РРФСР, а в 1922 р. ідентичний проект був підготовлений 
Наркоматом юстиції УСРР. Ці проекти стали основою для розроблених згодом проектів 
Адміністративного кодексу і Положення про Верховний адміністративний суд та про 
обласні і губернські адміністративні суди республік, активну участь в яких взяв відомий 
український учений В.Л. Кобалевський[31]. Однак, остаточно інститут адміністративної 
юстиції так і не отримав свого законодавчого оформлення, оскільки з остаточного тексту 
Адміністративного кодексу УСРР згадки про адміністративні суди були вилучені[29].  

Праці А.І. Єлістратова і М.Д. Загряцкова у 1920-ті рр. продовжували «лінію на 
обґрунтування розвитку в Радянській Росії організаційних форм оскарження незаконних 
розпоряджень адміністративних органів, але їхні пропозиції не отримали визнання» [4]. 
Це було абсолютно закономірним, адже вони розходилися з офіційним розумінням 
призначення суду в радянській державі, апологети якої постулювали відсутність 
конфліктів між трудящими масами та радянськими і державними органами як 
виразниками інтересів трудящих. Уявлення про брак такого конфлікту та максимальну 
наближеність до населення загальних судів (і, у зв’язку з цим, недоцільність 
«розпорошення» судових справ по спеціалізованим судовим інстанціям) ставили під 
сумнів доцільність ускладнення системи судоустрою окремою підсистемою 
адміністративних судів. У її функціонуванні не вбачалося потреби і з огляду на 
політичний курс радянського керівництва на максимальну централізацію державної влади, 
її зосередження у руках партійної верхівки, яка розглядала будь-які спроби обмежити її 
всевладдя як неприйнятні, та такі, що прямо суперечили природі та призначенню 
радянської влади.  

Тому навряд чи можна погодитися з думкою про визнання Адміністративного 
кодексу Української РСР від 12 жовтня 1927 р. актом, що відіграв ключову роль у 
становленні адміністративної юстиції в Україні. Дійсно, даним актом був запроваджений 
адміністративно-процесуальний порядок розгляду скарг на дії місцевих адміністративних 
органів. Проте в ньому не передбачалося судового оскарження, за винятком окремих 
випадків[32]. До того ж і суди не були віднесені до числа органів, що розглядають справи 
про адміністративні правопорушення. Всі ці обставини не залишали сумнівів у тому, що 
радянська влада не допустить, щоб процес розвитку адміністративної юстиції пішов 
шляхом створення системи саме адміністративних судів. 

Лише поступово почали формуватися основи процесуальної форми розгляду скарг 
громадян на дії посадових осіб державних органів. Проте такий порядок був не судовим, а 
адміністративним, що підтверджують численні рішення та акти радянських та державних 
органів того часу. У зв’язку з цим також не можна погодитися з окремими 
висловлюваннями, що зустрічаються в юридичній літературі про те, що «інститут 
адміністративної юстиції не був далекий Радянській державі перших років, тим більше, 
що форми контролю за законністю у сфері державного управління складалися в СРСР не 
цілком за західними зразками, а наповнювалися класовим змістом»[4].  

Саме класовий підхід до функціонування судів та організації судоустрою 
заперечував ідею створення системи спеціалізованого адміністративного судочинства в 
державі. Тому цілком закономірним був поступовий відхід наприкінці 1920-х рр., із 
зміцненням радянської влади, від ліберального підходу до розуміння ролі та призначення 
адміністративної юстиції. Якщо до того часу окремими вченими вона визнавалася як 
можлива для втілення в радянських умовах, то тепер відповідний правовий інститут 
визнавався цілком неприйнятним для радянського судоустрою, розглядався як «органічно 
далекий радянському праву» (Є.К. Носов) [33], притаманний лише буржуазному 
законодавству тощо.  

У період із 1930 – початку 1960-х рр. суд практично не діяв як інститут вирішення 
адміністративних спорів. Через ряд об’єктивних і суб’єктивних причин потреба в органах 
адміністративної юстиції на початок 1930-х рр. у радянської влади відпала, відповідні 
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наукові дослідження практично припинилися, а той суттєвий внесок, що був зроблений у 
розробку теорії адміністративної юстиції та в проектування системи адміністративних 
судів у попередні роки, виявився знівельованим практикою радянської державності[17]. 
Відповідно, у більшості наукових праць вітчизняних вчених того часу адміністративна 
юстиція продовжувала розглядатися як специфічно буржуазний інститут.  

Лише в середині 1960-х – на початку 1970-х років термін «адміністративна 
юстиція» поступово увійшов до наукового обігу, зокрема у цьому зв’язку активізувалися 
загальнотеоретичні і галузеві дослідження судового контролю за законністю актів органів 
державного управління, правосуддя в адміністративних справах, тобто дослідження 
проблем, тісно пов'язаних із проблематикою адміністративної юстиції[34; 35; 36]. 

Водночас, відзначаючи певне пожвавлення інтересу до зазначеної проблеми, яке 
мало винятково науково-теоретичний характер, ми не погоджуємося з думкою В.Ю. 
Георгієвського про те, що «важливою передумовою розвитку інституту адміністративної 
юстиції в Україні було прийняття Кодексу про адміністративні правопорушення» [4]. 
Адже цим Кодексом до підвідомчості суду були віднесені справи про адміністративні 
делікти, але зовсім не питання, пов’язані з оскарженням незаконних рішень та актів 
органів державної влади[37]. 

20 квітня 1978 р., слідом за загальносоюзною Конституцією, була прийнята 
Конституція УРСР, статтею 56 якої було передбачено, що «громадяни УРСР мають право 
оскаржити дії посадових осіб, державних і громадських органів. Скарги повинні бути 
розглянуті в порядку і у строки, встановлені законом. Дії посадових осіб, вчинені з 
порушенням закону, із перевищенням повноважень і які ущемляють права громадян, 
можуть бути у встановленому законом порядку оскаржені до суду. Громадяни УРСР 
мають право на відшкодування втрати, заподіяної незаконними діями державних і 
громадських організацій, а також посадових осіб при виконанні ними службових 
обов’язків» [38]. 

Проте на практиці зазначені норми тривалий час були “мертвими”, оскільки 
процесуальний порядок їх застосування був визначений лише 30 червня 1987 р. Законом 
СРСР «Про порядок оскарження в суд неправомірних дій посадових осіб, що ущемляють 
права громадян» [39]. Саме він небезпідставно вважається в юридичній науці “найбільш 
важливою віхою в становленні і розвитку інституту судового контролю за діяльністю 
адміністративних органів – інституту адміністративної юстиції в радянський період”[4].  

На основі положень загальносоюзного закону Цивільний процесуальний кодекс 
УРСР був доповнений главою 31-А «Скарги громадян на рішення, дії або бездіяльність 
державних органів, юридичних або посадових осіб у сфері управлінської діяльності». І все 
ж на практиці «перевага в здійсненні контролю за діяльністю адміністративних органів 
віддавалася вищим інстанціям, прокурорському нагляду, народному контролю» [23].  

Законом СРСР «Про порядок оскарження в суд неправомірних дій органів 
державного управління і посадових осіб, що ущемляють права громадян» від 2 листопада 
1989 р. [39] був зроблений наступний крок у впровадженні засад адміністративної 
юстиції. Зокрема, був дещо розширений предмет судового оскарження і визначено, що 
оскарженню підлягають дії органів державного управління і посадових осіб, тобто 
одноособові і колегіальні дії. Поряд із цим, цей Закон також не повною мірою надав 
можливість громадянам реалізувати своє право на судовий захист порушених прав, 
оскільки відповідно до нього громадянин мав право оскаржити тільки індивідуальні акти. 
Нормативні акти органів державного управління і посадових осіб не були включені 
законодавцем до предмету судового оскарження[40]. 

Таким чином, аналіз становлення і розвитку інституту адміністративної юстиції в 
Україні (і в усьому Радянському Союзі), свідчить, що теорія і практика судового 
контролю йшла шляхом поступового розширення компетенції загальних судів з 
вирішення адміністративних спорів. Радянська держава безумовно була стурбована 
забезпеченням законності у сфері державного управління[40]. Інститут судового 
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контролю за діяльністю адміністративних органів у СРСР, а потім і в суверенній Україні, 
розвивався і розвивається складним шляхом.  

Україна одержала у спадщину від Радянського Союзу систему, в якій 
адміністративні спори належали до сфери відання загальних судів і розглядаються за 
правилами цивільного судочинства, а інші спори розглядаються в інстанційному порядку 
з дотриманням правил адміністративного процесу[41]. Її трансформація стала важливим 
елементом судової реформи, що розпочалася в незалежній Україні з 1992 р. після 
прийняття Верховною Радою України Концепції судово-правової реформи[42] і 
завершилася створенням системи адміністративних судів.  
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Ключевые слова: экологическое законодательство, право собственности Украинского народа на природные ресурсы, 
механизм реализации права собственности Украинского народа на природные ресурсы,  формы реализации права собственности 
Украинского народа на природные ресурсы.  
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Право власності Українського народу на природні ресурси є категорією 

публічного, а не приватного права, а тому відповідний механізм реалізації цього права має 
характер публічно-правового процесу, можна з таких позицій стверджувати, що, на 
відміну від механізму реалізації суб’єктивного права фізичними та юридичними особами, 
де відповідний механізм постає як переважно інтелектуально-вольовий процес, у випадку 
з механізмом реалізації права власності Українського народу ми маємо справу з 
механізмом владно-управлінського характеру, в якому виявляється влада Українського 
народу щодо володіння, користування та розпорядження належними йому об’єктами 
права власності.  

В юридичній науці присутній підхід, який, по суті, зводиться до “фрагментації” 
механізму реалізації права народу на природні ресурси. Зокрема, О.О. Солдатенков 
елементами механізму реалізації правосуб’єктності народу як власника природних 
ресурсів пропонує вважати такі, як: 1) реалізація громадянами права на сприятливе 
довкілля; 2) реалізація права на участь у прийнятті екологічно значимих рішень; 3) 
реалізація права на здійснення громадського екологічного контролю; 4) реалізація права 
на безпосередню народну участь у здійсненні права публічної власності на природні 
ресурси[1]. Проте перші три названі ним елементи належать до категорій дещо іншого 
порядку, а саме до числа механізмів реалізації прав громадян, які, очевидно, не можна 
ототожнювати з механізмом реалізації права народу на природні ресурси в цілому.  

З нашої точки зору, названі перші три елементи виступають своєрідними 
нормативно-індивідуальними передумовами для функціонування механізму реалізації 
права народу на природні ресурси. При цьому не можна не відзначити   відповідного 
взаємозв’язку між реалізацією прав народу та прав людини як ключових конституційних 
категорій[2]. Адже громадяни України у своїй  сукупності дійсно утворюють народ як 
деяку соціальну цілісність, проте властивості цієї цілісності не можуть “розпадатися” на 
властивості, притаманні елементам, що утворюють таку цілісність (тобто окремо взятим 
громадянам України).  

Водночас наведеними елементами, на наш погляд, не можна вичерпати всю 
складність механізму реалізації права власності Українського народу на природні ресурси. 
Зокрема, такий механізм повинен, на нашу думку, включати в себе інструменти гарантій 
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(охорони та захисту) відповідного суб’єктивного права Українського народу як 
титульного власника природних ресурсів.  

Значення гарантійної складової в механізмі реалізації права власності Українського 
народу на природні ресурси не можна применшувати, оскільки це є ключовий елемент 
всього механізму, покликаний забезпечувати його безперебійне, безперешкодне, доцільне 
та закономірне функціонування. Зазначимо, що на сьогодні питання конституційно-
правового гарантування такого права власності на прикладі гарантування права власності 
права Українського народу на землю найбільш докладно проаналізовані та узагальнені в 
роботах В.І. Андрейцева[3, 4] та В.В. Носіка[5], і зроблені ними висновки в цілому 
можуть, на наш погляд, бути поширені на сферу гарантування права власності 
Українського народу на природні ресурси.  

З цього погляду, гарантування такого права означає законодавчо забезпечену 
діяльність органів державної влади, спрямовану на реалізацію у відповідних формах норм 
Основного Закону держави щодо створення в національній правовій системі і закріплення 
в законодавстві умов та правових засобів, які б забезпечували Українському народові та 
іншим зазначеним у Конституції України суб’єктам можливість здійснювати і захищати 
право власності на відповідні природні ресурси на основі оптимальної взаємодії балансу 
суспільних і приватних інтересів”[5]. 

У цілому погоджуючись з наявниим напрацюваннями щодо гарантування реалізації 
права власності Українського народу на природні ресурси, ми все ж маємо відзначити, що 
потребують додаткового дослідження питання захисту зазначеного суб’єктивного права, 
тим більше, що гарантії самі по собі теж спрямовуються на забезпечення захисту 
суб’єктивних прав, тобто ці питання перебувають у тісному взаємозв’язку[6]. Між тим, 
окремого дослідження проблематики захисту права власності Українського народу в 
юридичній науці бракує, що не дозволяє комплексно підійти до організації та проведення 
відповідних заходів щодо забезпечення такого захисту.  

У цьому зв’язку зауважимо, що в юридичній науці опрацьовані питання щодо 
складу механізму захисту суб’єктивного права, що можуть розглядатися як елемент 
відповідного механізму реалізації такого права. До таких елементів, зокрема, В.Я. Бурак 
відніс: наявність відповідних регулятивних норм та правовідносин; юридичні факти, що 
свідчать про порушення права, правозастовні атки юрисдикційних органів, а також актів 
самозахисту; наявність охоронних правовідносин; наявність у суб’єкта права на захист; 
ефективно діючі суб’єкти, на які законом покладено обов’язок щодо захисту порушених 
прав[7]. 

Як зазначав В.Д. Мазаєв, “публічний власник зобов’язаний організувати реалізацію 
своїх повноважень публічного власника. А ця організація повинна проходити в особливих 
формах управління публічним майном, які можуть включати в собі значний обсяг владно-
організаційних дій”[8]. Тому суттєвим у контексті аналізу елементів механізму реалізації 
права власності Українського народу на природні ресурси видається аналіз тих правових 
форм, в яких має відбуватися така реалізація як певний, нормативно упорядкований 
процес.  

В юридичній літературі питання дослідження правового змісту форм реалізації 
права суб’єкта власності на природні ресурси досі не знайшло свого комплексного 
розкриття. Між тим, це поняття має безпосереднє відношення до зясуавння природи 
механізму реалізації права власності Українського народу на природні ресурси. Його 
виокремлення ґрунтується на тій об’єктивній закономірності, яка полягає в тому, що всі 
явища об’єктивної реальності мають зміст і форму, взаємопов’язані між соблю та активно 
впливають одне на одне, при тому, що формою є зовнішнє вираження певного змісту[9].  

У такому сенсі формою реалізації права власності Українського народу на 
природні ресурси, на наш погляд, є певним чином упорядковане зовнішнє вираження 
стійкої та відносно однорідної сукупності конкретних дій, що здійснюються відповідними 
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суб’єктами права щодо реалізації правомочностей Українського народу у сфері власності 
на природні ресурси.  

Категорія “форма реалізації права власності Українського народу на природні 
ресурси” вказує на те, що відповідна реалізація зазначеного суб’єктивного права 
відбувєаться не автоматично, а в процесі взаємодії відповідних суб’єктів права, що, 
зокрема, передбачає доцільне та закономірне здійснення такими суб’єктами певних дій, 
що в сукупності складають деякий автономний напрям діяльності, спрямованої на 
досягнення цілей механізму реалізації права власності Українського народу на природні 
ресурси. При цьому очевидним є те, що такі дії мають бути “матеріалізовані, тобто набути 
зовнішнього виразу у певній формі”[9].  

Правова природа таких форм зумовлюється  природою та специфікою самої 
конструкції права власності Українського народу на природні ресурси, обумовлюється 
специфікою взаємодії різних суб’єктів права у ході відповідної реалізації зазначеного 
суб’єктивного права, визначається тими цілями та завданнями, що повинні бути досягнуті 
в ході відповідного процесу правореалізації, тощо. 

Значення докладного правового аналізу форм реалізації суб’єктивного права 
власності вдало, на наш погляд, підкреслив В.І. Андрейцев, зауваживши, що, скажімо, 
“механізм гарантування права власності на землю включає систему земельно-правового 
регулювання правовідносин щодо володіння, користування і розпорядження землями 
(земельними ділянками), включаючи різні форми набуття прав власності на вказані 
об'єкти, реалізацію (здійснення) та захист повноважень власників у юрисдикційних 
органах”[3]. Тож, до аналізу відповідних форм зверталися у вітчизняній юридичній 
літературі В.І. Андрейцев[3, 4], В.В. Носік[5], Н.Г. Юрчишин[10] та ін. 

Відразу зазначимо, що усталена в теоретико-правовій науці модель викоермлення 
таких форм реалізації права, як застосоування, виконаня, додержання, використання[11, 
12. 13], у нашому випадку є неприйнятною з огляду на те, що в останньому випадку ми 
маємо справу з реалізацією суб’єктивного права власності, а не об’єктивного права.  

Зокрема, В.В. Носік, аналізуючи форми здійснення права власності, дійшов 
висновку, що право власності на землю Українського народу може здійснюватись у трьох 
формах реалізації правових норм: простій, опосередкованій, змішаній. При цьому проста 
форма здійснення права власності за землю передбачає вчинення самостійних дій 
власника чи уповноваженої особи, пов’язаних з додержанням, виконанням і 
використанням правових норм щодо набуття землі у власність, реалізації правомочностей 
володіння, користування і розпорядження землею. Опосередкована форма здійснення 
права власності передбачає вчинення органами державної влади та місцевого 
самоврядування дій, спрямованих на забезпечення реалізації правомочностей 
Українського народу щодо володіння, користування і розпорядження землею шляхом 
правотворчості, а також застосування норм Конституції України та законів України. 
Водночас змішана форма здійснення права власності включає дії власника чи 
уповноваженої особи, пов’язані з додержанням, виконанням і використанням правових 
норм щодо набуття землі у власність, реалізації правомочностей володіння, користування 
і розпорядження землею, а також дії органів державної влади та місцевого 
самоврядування, пов’язані із застосуванням норм чинного законодавства з питань набуття, 
реалізації суб’єктивного права власності на землю, а також регулювання земельних 
відносин[5]. Одночасно вказаний автор відзначає, що набуття суб’єктивного права 
власності на земельні ділянки є самостійною формою реалізації норм Основного Закону 
щодо права власності народу на землю[5]. 

Наведена докледна характеристика форм реалізації права влансоті Українського 
народу на землю, автором якоє є В.В. Носік, приведена тут, аби критично переглянути її 
та запропонувати авторське бачення шляхів розв’язання порушеної наукової проблеми. 

Насамперед, відзначимо, що відповідна схема ґрунтується на запропонованій свого 
часу Ю.І. Гревцовим моделі, яка складається з трьох форм реалізації суб’єктивного права: 
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1) здійснення суб’єктивного права шляхом його самостійного використання 
уповноваженою особою; 2) реалізація права суб’єктами шляхом встановлення між собою 
різних відносин; 3) сприяння реалізації права громадян шляхом правозастосування з боку 
спеціально уповноваженого державного органу або посадової особи[14].  

Водночас зауважимо, що  вищезгадана класифікаційна схема В.В. Носіка 
ґрунтується на суперечливих засадах. Як слушно зауважив С.Л. Лисенков, “реалізація 
суб’єктивних прав у першій формі, тобто при якій можливе самостійне здійснення 
передбаченої змістом суб’єктивного права можливої поведінки, може реально відбуватись 
лише у випадках, коли реалізація таких можливостей не потребує узгодження з 
поведінкою інших суб’єктів. Такі умови можливі лише при реалізації суб’єктивних прав 
поза межами правових відносин”[15]. Ми ж у даному випадку розглядаємо правовий 
механізм. Тобто перша з названих В.В. Носіком форм реалізації суб’єктивного права 
власності має бути виключена з наведеної ним класифікації через її умоглядність та 
непридатність для застосування саме в правовому механізмі реалізації права власності 
Українського народу на природні ресурси. 

Не можна не врахувати і того, що “коли ж реалізація таких повноважень (зокрема, 
повноважень власника – Авт.) відбувається у правовідносинах, то її час, об’єм і межі 
залежать від волі і поведінки як уповноваженої так і зобов’язаної сторін 
правовідношення”[15].  

Відтак, при виокремленні форм реалізації права власності Українського народу на 
природні ресурси, що в усіх відповідних формах має бути присутня така сторона, як 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, оскільки неможливо уявити 
як реалізацію свого права власності самим народом без участі (у формах гарантування, 
захисту тощо) з боку органів публічної влади – у разі його безпосереднього волевиявлення 
шляхом всеукраїнського референдуму, так і задіяння цих же органів влади, які діятимуть 
від імені Українського народу в межах, визначених Конституцією України.  

З огляду на це, вважаємо, що провідними формами реалізації права власності 
Українського народу на природні ресурси виступають безпосередня, опосередкована та 
похідна. Їхнє виокремлення ґрунтується, з одного боку,  на безумовному, системному та 
послідовному врахуванні контсиутційних прписів (зокрема, уміщених у статтях 13-14 
Основного Закону України[16]), а, з другого боку, на критичному переосмисленні 
вітчизняних напрацювань у рамках доктрин екологічного, земельного та цивільного права.  

При цьому підході безпосередня форма реалізації права власності Українського 
народу передбачає вчинення як самостійних дій власника, пов’язаних з реалізацією ним 
правомочностей володіння, користування і розпорядження природними ресурсами, із 
одночасним забезпеченням органами державної влади та місцевого самоврядування 
застосування норм чинного законодавства щодо реалізації суб’єктивного права власності, 
а також поточного нормативно-правового регулювання відповідних відносин.  

Опосередкована форма здійснення права власності передбачає вчинення органами 
державної влади та місцевого самоврядування дій, спрямованих на забезпечення реалізації 
правомочностей Українського народу щодо володіння, користування і розпорядження 
природними ресурсами, де відповідні органи виступають від імені Українського народу 
шляхом безпосереднього застосування  ними відповідних норм Конституції України та 
законів України.  

При похідній формі реалізації права власності Українського народу на природні 
ресурси передбачається набуття суб’єктивного права власності фізичними та юридичними 
особами на ті чи інші природні об’єкти (земельні ділянки, лісові ділянки, об’єкти 
тваринного світу, Червоної книги чи природно-заповідного фонду) в межах та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами України.  

З огляду на неможливість реалізації права власності Українського народу на 
природні ресурси така форма реалізації, яка передбачає просту участь суб’єкта в реалізації 
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свого суб’єктивного права поза правовідносинами, не виокремлюється нами в цілях 
даного дослідження.  
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Анотація. В статті досліджується досвід Європейського Союзу щодо оцінки якості суду та судової системи. Підвищення 

ефективності судової системи належить до пріоритетних завдань у становленні реальної демократії в суспільстві. Акцентується 
увага на впливі на якість судового розгляду ефективності системи контролю й рівня професійності голів судів щодо адміністрування 
установ. 

Ключові слова: суд, судова система, демократія, контроль, громадянин, судова реформа, адміністративний суд, судова 
діяльність. 

Аннотация. В статье исследуется опыт Европейского Союза по оценке качества суда и судебной системы. Повышение 
эффективности судебной системы относится к приоритетным задачам в становлении реальной демократии в обществе. 
Акцентируется внимание на влиянии на качество судебного разбирательства эффективности системы контроля и уровня 
профессионализма председателей судов по администрированию учреждений.  

Ключевые слова: суд, судебная система, демократия, контроль, гражданин, судебная реформа, административный суд, 
судебная деятельность. 

This paper examines the experience of the European Union to assess the quality of the court and the judicial system. Improving the 
efficiency of the judicial system a top priority in the establishment of real democracy in society. Attention is focused on the impact on the quality 
of the trial the effectiveness of control and level of professionalism on the heads of courts administration institutions.  

Keywords: courts, judiciary, democracy, control, national, judicial reform, administrative tribunal, judicial activities. 

 
Постановка проблеми. Зі вступом України в Євросоюз постане питання адаптації 

судової системи України до судової системи країн Європейського Союзу. Одним із 
ключових питань є оцінка якості діяльності судів. 

Виклад основного матеріалу. З нашої точки зору, найдосконаліші проекти оцінки 
якості діяльності судів створені й успішно реалізуються в Фінляндії, Швеції, Нідерландах. 
Розглянемо запроваджені в цих країнах моделі оцінки якості судів докладніше. Широке 
обговорення якості діяльності судів розпочалось у Швеції ще в 1997 р. Центральна судова 
адміністрація (Domstolsverket) організувала проведення 2-х семінарів, присвячених цій 
проблемі, в роботі яких взяли участь як судді - представники Верховного Суду Швеції, 
Верховного адміністративного суду, апеляційних судів, апеляційних адміністративних 
судів, районних і адміністративних судів, так і представники інших юридичних професій - 
прокурори, адвокати, аудитори, а також представники парламентського омбудсмена. У 
результаті їх плідної праці опрацьовано системний документ, у якому основні аспекти 
якості судової діяльності були поділені на 4 категорії:  
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1) судове рішення 
2) строки розгляду справ 
3) взаємовідносини з клієнтами і  
4) професіоналізм і компетентність суддів та інших працівників суду. 

Акцентувалася увага на впливі на якість судового розгляду ефективності системи 
контролю й рівня професійності голів судів щодо адміністрування установ. 

Для оцінки якості суду пропонуються:  
1) статистичні показники - загальна кількість судових справ, кількість вирішених 

справ, кількість апеляцій, відсоток відмінених в апеляційному порядку рішень;  
2)  тривалість часу на розгляд справи;  
3) опитування учасників судового процесу щодо їх задоволеності послугами суду 

та ін. 
У Швеції також реалізуються широкомасштабні проекти з розвитку судів, зокрема, 

організаційна реформа й реформування робочого процесу, які теж передбачають 
механізми покращання якості діяльності цих установ. У 2004 р. було ініційовано проект 
для початку систематичної роботи з поліпшення якості роботи в судах. У вересні 2005 р. 
робочою групою було представлено Att Arbeta med Kvalitet I Domstolsvasendet, у якому 
було визначено поняття «якість у судовій діяльності», причини, що зумовлюють 
необхідність вжиття заходів з покращання цього показника, і конкретні пропозиції для 
підвищення якості всієї судової системи. Запропоновано доручити підготовку програми 
систематичного поліпшення якості самим судам за підтримки й контролю з боку 
центральної адміністрації судової системи. Кожен суд повинен самостійно сформувати 
робочу групу й визначити пріоритетні напрямки вдосконалення своєї діяльності.  

У Нідерландах проблематика якості функціонування судової влади стала активно 
дискутуватися на політичній арені як частина великої програми реформування судової 
системи «Судочинство у XXI столітті» (1998 - 2002). Було підготовлено й реалізовано на 
рівні судів декілька новаторських проектів, один з яких стосувався саме якості судової 
системи (1999 p.). Головною метою цього документу було створення системи 
вимірювання для судів, яка зробила б можливим оцінювання ними рівня якості 
функціонування судів і визначення аспектів, потребуючих удосконалення. 

Невелика проектна команда, до складу якої ввійшли судді, працівники апарату 
судів, радники Міністерства юстиції й експерти з Агентства якості судової системи 
(PRISMA), за 3 роки розробила систему, що складалася з 5-ти аспектів вимірювання: 

1) незалежність і чесність; 
2) своєчасність проваджень; 
3) однаковість застосування законодавства; 
4) компетентність;  
5) належне ставлення до сторін.  
Зазначену систему вимірювання було апробовано у 2000 - 2001 pp. у 3-х пілотних 

судах країни, після чого її вдосконалена версія стала частиною комплексної системи 
оцінювання якості функціонування судової влади Нідерландів «RechtspraaQ». Вона 
складається з 9-ти елементів, згрупованих за такими 3-ма категоріями: нормативна база, 
інструменти вимірювання, інші елементи. 

Нормативна база складається з нормативів якості, поданих у вигляді контрольного 
списку, який може використовуватися керівниками судів для поліпшення якості роботи 
установи. Вони охоплюють багато аспектів, які суди й Рада судової влади вважають 
важливими для оцінювання діяльності судової системи й необхідними для задоволення 
вимог сторін, безпосередньо заінтересованих у якості роботи судів. Також сюди входить 
опрацьована система вимірювання якості функціонування суду. 

Інструменти вимірювання передбачають форми отримання інформації, необхідної 
для оцінки якості діяльності суду, зокрема:  
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1) дослідження стану роботи судів (раз на 2 роки кожному суду належить 
провадити дослідження стану своєї діяльності на підставі стандартизованої процедури 
аналізу);  

2) опитування суб’єктів, які звертаються до суду, і його персоналу з метою 
визначення рівня задоволеності (кожен суд раз на 4 роки провадить таке опитування);  

3) інспекційні візити (раз на 4 роки кожен суд має інспектувати незалежна комісія, 
до складу якої входять особи, які працюють за межами судів (наприклад, 
університетський професор, адвокат і прокурор), яка готує загальний звіт щодо якості 
функціонування судової системи Нідерландів);  

4) аудиторські перевірки (під час яких працівники апарату суду перевіряють, чи 
відповідає суд критеріям, передбаченим системою вимірювання якості функціонування 
судів). 

У Фінляндії одним з поштовхів для початку реалізації проектів якості судів став 
Висновок Робочої групи з ефективного управління, в якому виокремлено 4 категорії 
якості судової системи, що стосувалися:  

1) судового процесу  
2) судового рішення  
3) обслуговування клієнтів 
4) організації суду.  
На його підставі було ініційовано самостійну роботу судів з опрацювання критеріїв 

якості й методик оцінювання, в результаті чого суди розробили власні статистичні 
критерії й показники для моніторингу справ, які надходять до суду; які знаходяться в 
судовому провадженні, та щодо строків їх розгляду. 

Найбільш успішним став проект удосконалення судового розгляду-Проект якості, 
створений у судах округу Апеляційного суду Рованімі, який у 2003 р. презентував Перелік 
контрольних значень показників якості судочинства.1 Вони розраховані на вимірювання 
різних сторін діяльності судів і складаються з 6-ти аспектів і 40 критеріїв якості:  

1) розгляд справ (9 критеріїв);  
2) рішення у справах (7 критеріїв);  
3) ставлення до сторін і публіки (6 критеріїв);  
4) оперативність провадження (4 критерії);  
5) компетентність і професійні навички (6 критеріїв);  
6) організація й менеджмент судочинства (8 критеріїв).  
Усі вони аналізуються за допомогою методики, що передбачає оцінювання 

результатів за допомогою шестибальної шкали. У рамках оцінювання підраховується сума 
окремих показників якості, яка й надає уявлення про те, наскільки вдалося поліпшити 
якість і як близько суд підійшов до максимально можливого результату - 210 балів. Для 
збирання всієї необхідної для оцінювання інформації використовуються різні методи 
аналізу - від самооцінки, опитувань, експертних оцінок до статистичного аналізу й 
реагування з боку судів. Регулярність проведення оцінювання - 3-5 років. У період між 
цими основними процедурами провадяться ще й проміжні оцінювання, наприклад, щодо 
критеріїв так званої оперативності провадження моніторинг провадиться щорічно. 

У квітні 2005 p., по завершенні попередньої розробки Критеріїв якості, їх розіслали 
судам для надання відгуків і коментарів. На підставі отриманих зауважень було 
підготовлено загальний огляд, який опубліковано на сайті районного суду і з того часу 
Проект якості широко реалізується у Фінляндії. Він отримав визнання як фінського, так і 
світового юридичного товариства. Зокрема, у 2005 р. Проект став переможцем конкурсу 
Ради Європи й Комісії Європейського союзу «Кришталеві терези правосуддя», в якому 
взяли участь 22 проекти з 15 країн. 

На даний час якість роботи фінських судів оцінюється в контексті системи 
ефективного управління. Раз на рік Міністерство юстиції здійснює консультації кожного 
суду з питань якості його функціонування. У перебігу цих переговорів оцінюється 
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загальна кількість справ, що поступають на судовий розгляд, кількість вирішених, 
узгоджується розмір необхідних суду матеріальних і кадрових ресурсів. До того ж у 
рамках цих зустрічей обговорюється успішність (або неуспішність) діяльності суду в 
поточному році, визначається середня тривалість розгляду справ, ефективність і 
продуктивність суду в цілому. Також запроваджено практику самостійного моніторингу 
судами своєї роботи й оцінки її ефективності.   

Як бачимо, країни Заходу мають доволі цікавий досвід в опрацюванні питань 
оцінки якості функціонування судової системи. І хоча в основному об’єктом дослідження 
стає лише якість судового розгляду, вважаємо, що певні підходи можуть бути враховані 
при опрацюванні стандартів якості судової системи в цілому. 

Поруч з ініціативами окремих держав стосовно розробки систем якості судової 
діяльності на загальноєвропейському рівні також виявляється тенденція сприяння цьому 
процесу. Наприклад, у 2004 р. Комітет Європейського парламенту вказав на потребу у 
створенні Хартії якості кримінального судочинства, на рівні Ради Європи почала діяти 
спеціальна робоча група Європейської комісії з ефективності правосуддя (CEPEJ), а в 
рамках діяльності Європейської мережі судових рад (ENCJ) створено робочу групу з 
питань менеджменту якості. Розглянемо ці З європейські ініціативи докладніше. 

У 2004 р. Комітет з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ 
Європейського парламенту опублікував робочий документ щодо якості кримінального 
судочинства й узгодження кримінального законодавства в державах-членах. Головна його 
ідея полягає в тому, що сфера свободи, безпеки і правосуддя в Європі ґрунтується на 
культурі різноманіття правових систем і передбачає запровадження спільної системи 
орієнтирів і механізму взаємооцінювання. На думку ініціаторів проекту, в Хартії якості 
кримінального судочинства має міститися набір критеріїв для оцінювання 
функціонування судових систем. Зокрема, виокремлювалися такі сфери оцінювання:  

1) рівень дотримання принципів незалежності судової влади; 
2) відповідність стандартам справедливого судового процесу;  
3) здійснення кримінального провадження, включаючи виконання вироків. Крім 

цих пропозицій, Комітет запропонував включити до Хартії механізм взаємооцінювання, 
який повинен складатися з порівняльної статистичної бази, контрольних значень 
показників якості, поширення найкращих практик та оцінювального звіту про дотримання 
Хартії якості. 

Європейська комісія з ефективності правосуддя (CEPEJ) була заснована у 2002 р. 
Протягом 5-ти років вона займалася головним чином питаннями продуктивності 
правосуддя, аналізувала причини затримок розгляду судових справ і шукала шляхи 
підвищення ефективності судових проваджень. Спеціально утворена робоча група 
(SATURN) опублікувала багато звітів і документів (зокрема, Контрольний список 
менеджменту часу), в яких висловила методичні рекомендації щодо шляхів скорочення 
тривалості судових проваджень. 

У 2002 - 2010 pp. CEPEJ на підставі зібраної статистичної інформації і якісних 
даних було опубліковано 4 порівняльні звіти про стан судових систем у державах-членах 
Ради Європи, в яких висвітлювалися такі питання:  

1) фінансування судових систем  
2) доступ до правосуддя 
3) судові провадження і якість функціонування судів 
4) статус і роль різних професіоналів у сфері права 
5) виконання судових рішень та ін. 
В останньому звіті комісії, опублікованому у 2010 році, особлива увага 

приділяється проблемам якості. Наприклад, у заключному його розділі охарактеризовані 
основні тенденції в Європі щодо ефективності і якості судочинства. 

У 2007 p. CEPEJ започаткувала нову ініціативу в царині оцінки якості судової 
системи. Комісія утворила спеціальну робочу групу 
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- CEPEJ-GT-QUAL, завданням якої було визначено:  
1) збирання інформації й оцінювання ініціатив щодо якості, що реалізуються 

різними судами в державах-членах 
2) розробка інструментарію, який можна використовувати для оцінки якості 

судової системи й судів.  
Робоча група вже презентувала Контрольний список щодо якості судової системи й 

судів. Основна мета цього документа – опрацювати практичний інструмент, покликаний 
допомогти державам-членам ЄС у збиранні необхідної інформації та в аналізі відповідних 
аспектів, що стосуються якості судової системи. Унікальність Контрольного списку 
полягає в тому, що в ньому якість розглядається з 3-х різних рівнів - національного 
(судова система в цілому), власне окремих судів та окремих суддів. Експерти робочої 
групи вирізнили 5 сфер вимірювання:  

1) стратегія й політика, адміністрування судових процесів; 
2) доступ до правосуддя;  
3) людські ресурси;  
4) фінансові засоби;  
5) матеріальні засоби правосуддя. 
Крім того, CEPEJ-GT-QUAL ініціювала порівняльне дослідження з метою 

збирання потрібної інформації щодо ініціатив стосовно судової якості в державах-членах, 
у якому якість у судах вивчається під такими 3-ма різними кутами зору, як якість 
юридична, адміністративна, публічна.   Інший орган Ради Європи - Консультативна рада 
європейських суддів - опрацьовує проект документа щодо якості судових рішень. У 
рамках роботи над цим документом у 2008 р. державам-членам було надіслано 
опитувальник із 17 запитаннями, що стосуються підготовки й оцінювання судових рішень. 
Результат цього аналізу (відповіді на запитання отримано від 35 держав-членів) 
представлені на веб-сайті Консультативної ради європейських суддів. CEPEJ-GT- QUAL 
займається також розробкою практичного інструментарію для проведення опитування 
користувачів судових послуг з метою з’ясування рівня їх задоволеності останніми. 

Робочу групу з питань управління якістю було утворено Європейською мережею 
судових рад (ENCJ) у червні 2007 p., основна мета якої - обмін досвідом стосовно питань 
якості в її широкому тлумаченні, опис різних ініціатив у цій царині, що реалізуються в 
країнах-учасницях ЄС, висвітлення ролі судових рад у них, створення реєстру зазначених 
ініціатив. Робочою групою було опубліковано аналітичний звіт, у якому міститься 
загальний огляд запроваджених практик у царині оцінки якості. Документ включив 
широку панораму підходів до оцінки якості функціонування судів, що не обмежується 
власне судовою якістю, а бере до уваги всі доречні аспекти, в тому числі й очікування та 
побажання користувачів судових послуг. 

Окремо слід відзначити міждержавну ініціативу щодо створення Глобальної 
рамкової схеми досконалого суду. Проект було ініційовано старшим суддею Судів 
нижчого рівня Сінгапуру, до якого приєдналися експерти зі Сполучених Штатів Америки, 
Європи, Австралії й Сінгапуру. Натхненні ініціативами з якості, реалізованими у власних 
країнах, експерти поставили собі за мету розробку рамкової системи цінностей, понять та 
інструментів, за допомогою яких суди в усьому світі можуть добровільно оцінити й 
поліпшити якість власного судочинства й судового адміністрування. Уже у 2008 р. 
експертами було опубліковано Рамкову схему досконалого суду, яка становить собою 
ресурс для оцінювання якості функціонування суду в 7-ми деталізованих сферах судової 
досконалості, як-от: адміністрування суду й лідерство, судові політики, людські, 
матеріальні й фінансові ресурси, судові провадження,  потреби й задоволеність клієнтів, 
фінансово й територіально доступні судові послуги, авторитетність і громадська довіра. 

Висновок. Підвищення ефективності судової системи належить до пріоритетних 
завдань у становленні реальної демократії в суспільстві. Однак неможливо отримати 
адекватне уявлення про її стан, наявні проблеми, які потрібно вирішити шляхом судової 
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реформи, без проведення виміру якості функціонування існуючих судових інституцій. 
Цей напрям в Україні лише розпочинає обговорюватися в практичній площині. Між тим 
протягом останніх років якість роботи судів стала предметом обговорення в багатьох 
державах. Однак не дивлячись на те, що концепція оцінки якості функціонування суду 
різниться, в цілому можна виокремити основні складові, що обов’язково мають бути 
присутні:  

1) стандарти якості роботи суду;  
2) сфери оцінки;  
3) система критеріїв, індикаторів та показників;  
4) методологія отримання даних;  
5) коло суб’єктів, які будуть здійснювати оцінку. 
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Стрімкий розвиток суспільства, що проявляється, перш за все, у розвитку нових 
телекомунікаційних засобів, постійному збільшенні обсягу інформації, переосмисленні 
цінностей, коли інформація стає особливим надбанням суспільства, а інформаційно-
комунікаційні технології - важливим стимулом для розвитку світової економіки, світової 
культури – все це ознаки сучасності. Інформаційні технології становлять вагому частку 
світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл як ринку праці, так і 
ринку освітніх послуг.  

Людство в своєму історичному розвитку доросло до усвідомлення важливості та 
цінності інформації. Саме тому багато дослідників визначають, що людство вступило в 
період інформаційної революції, з якою пов’язано становлення інформаційного 
суспільства [1].  

Досліджуючи зарубіжну наукову літературу, необхідно відзначити науковців, які 
займалися проблемами становлення інформаційного суспільства та його правового 
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забезпечення в сучасних умовах: американських дослідників Д. Белла, О. Тофлера, 
У Дайзарда, А Турена; японського вченого І. Масуду та французьких С. Нора та 
А. Минка; крім того, в працях російських вчених І. Алєксєєвої, І. Бачило, Н. Ващекіна, 
Т. Вороніной, В. Ємеліна, І. Мелюхіна, В. Теріна та інших – розглядаються 
загальнофілософські, економічні, правові та інші питання формування феномену 
“інформаційне суспільство”.  

Аналізуючи роботи як зарубіжних, так і вітчизняних науковців необхідно 
відзначити основне – людство швидкими темпами рухається до формування нового 
суспільного ладу – інформаційного суспільства.  

Одним із теоретиків, який у своїх роботах доводив формування та становлення 
нового суспільства, був Даніел Белл. Проте в перших своїх працях, присвячених даній 
тематиці, він запропонував дещо інший термін – “постіндустріалізм”, хоча і відзначив 
керівну роль інформації [2]. Зокрема, він стверджував, що поняття постіндустріального 
суспільства є великим узагальненням. Його значення можна легше збагнути, коли точно 
встановити п'ять вимірів або компонентів терміна: 

― економічна складова: перехід від товаровиробляючої до обслуговуючої 
економіки; 

― поділ населення за родом занять: перевага професійно-технічного класу; 
― осьовий принцип: провідна суспільна роль теоретичного знання як джерела 

нововведень і політичних формулювань; 
― орієнтація на майбутнє: контроль технології та технологічної оцінки;  
― ухвалення рішень: створення нової “інтелектуальної технології” [3. С. 194-251].  
Набагато далі Д. Белла пішов Мануель Кастельс, який у 1996 – 1998 роках 

опублікував власне дослідження проблем сучасного суспільства. У своїй тритомній праці 
він визначив динаміку розвитку сучасного світу та показав, що сучасна цивілізація має 
універсальний характер. Кастельс доводить, що “інформаційна епоха” породжує появу 
“нового суспільства”, яке виникає на основі розгортання мереж, і в якому головне місце 
займають інформаційні потоки. Описуючи сучасне суспільство, Кастельс вживає термін 
“інформаціональний капіталізм”. Інформаціоналізм він визначає як перехід до “нової 
економіки”, а також до нового суспільства, головною особливістю якого стають 
інформаційні мережі, що зв’язують між собою людей, інститути та держави. Кастельс 
стверджує, що головною умовою повноцінної участі у житті сучасного суспільства є 
підключення до такої мережі, саме це і визначає “право громадянства в інформаційній 
епосі”. Разом з тим він вважає, що культурний ефект від запровадження вільного доступу 
до глобальних мереж виявиться набагато значущішим, ніж проста можливість більш 
демократичнішої комунікації. 

Автор чітко окреслює основні напрямки розвитку нового суспільства: 
 виробництво засноване на інформаційній праці; 
 виробництво великих обсягів, заснованих на невисокій вартості праці; 
 виробництво в основі якого лежать природні ресурси; 
 надлишкове виробництво, що користується знеціненою працею. 
За Кастельсом, “інформаціоналізоване” суспільство – це суспільство, в якому 

“пошук, обробка та передача інформації стають основним джерелом виробництва та 
влади” [4].  

Разом з тим ідею “інформаційного суспільства” підтримували не всі вчені. 
Звичайно, вони погоджуються з тим, що інформація та інформаційна діяльність 
наприкінці ХХ століття зайняли надзвичайно важливі позиції у економіці, в суспільному 
житті та політиці, але заперечують появу нового інформаційного суспільства. Адже якщо 
стало більше інформації, то чому ж нам пропонується побачити у цьому щось принципово 
нове [2]?  

Надзвичайно цікавою є думка Герберта Шиллера, який визнавав вплив інформації 
на суспільний розвиток, ріст розмірів цього явища, і навіть погоджувався з основною 
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роллю інформації, але при цьому стверджував, що інформація та комунікація лише 
складові капіталістичної формації, яка вже давно існує. Свою теорію Шиллер будує на 
твердженні, що, аналізуючи інформаційну сферу необхідно використовувати ринкові 
критерії. Він екстраполює загальновідомі риси капіталістичного суспільства на сучасне 
суспільство, а саме: 

 будь-яка інформація повинна перетворитися в товар; 
 основний фактор, що впливає на інформацію, є класова нерівність; 
 суспільство у якому відбуваються зміни у сфері інформації, комунікації, 

перебувають на стадії корпоративного капіталізму.  
Саме це дозволяє йому стверджувати, що основними особливостями 

інформаційного суспільства стали ті ж самі структурні складові та мотиви розвитку, які 
властиві капіталізму. Шиллер стверджує, що інформаційна революція консолідує 
капіталістичні відносини та поширює їх на нові сфери.  

Аналізуючи роботи теоретиків необхідно зазначити, що історія інформаційного 
суспільства тільки формується, проте деякі вчені вже намагаються досліджувати її у 
хронологічному аспекті, та проводять спроби періодизації [ 5; 6].  

Зазначені праці є досить цікавими, проте періодизація наведена у них не 
відображає всіх елементів, притаманних розвитку суспільних відносин. Говорячи про 
формування нового суспільного ладу не можна обмежуватися окремими країнами, хоча 
вони і стали ініціаторами формування цих відносин. Ще і сьогодні відмічається великий 
розрив у розвитку інформаційних технологій різних країн світу, в усвідомленні 
важливості розвитку саме цього аспекту буття. Крім того, брати за основу лише 
економічні фактори в формуванні суспільних відносин є не зовсім об’єктивним. Саме 
через ці причини ми вважаємо, що ще рано говорити про періодизацію розвитку 
інформаційного суспільства. У різних країнах є свої особливості формування відносин, 
притаманних інформаційному суспільству. 

Підтвердженням даної думки є виділення трьох основних моделей розвитку 
інформаційного суспільства. Вперше порівняння моделей розвитку було зроблено у роботі 
М. Кастельса й П. Хіманена ”Інформаційне суспільство й держава добробуту: фінська 
модель” [7]. Зокрема, аналізуючи різні шляхи формування та розвитку відносин, було 
виділено американську, фінську та сінгапурську моделі. 

Аналізуючи міжнародні документи, присвячені інформаційному суспільству, перш 
за все необхідно відзначити Окінавську Хартію Глобального Інформаційного Суспільства 
[8], де зазначається, що стратегію розвитку інформаційного суспільства доцільно 
підкріпити розвитком людських ресурсів, здатних відповісти на вимоги інформаційної 
доби. 

Про важливість і пріоритетність питань становлення інформаційного суспільства 
говорить і те, що відповідно до Резолюції № 73 Міжнародного Телекомунікаційного 
Союзу (ITU) (Міннеаполіс, 1998 року) та Резолюції Генеральної асамблеї ООН №56/183 
від 21 грудня 2001 року, яка орієнтувала учасників Всесвітньої зустрічі використовувати 
потенціал знань і технологій для сприяння досягненню цілей Декларації тисячоліття ООН 
і пошуку ефективних і нових шляхів забезпечення загального розвитку, було проведено 
Всесвітню зустріч на найвищому рівні з питань інформаційного суспільства. Всесвітній 
самміт з питань інформаційного суспільства (WSIS) проводився в два етапи: перший – 10 
– 12 грудня 2003 року в Женеві, другий – 16 – 18 листопада 2005 року в Тунісі. На цьому 
Самміті було підписано Декларацію принципів “Побудова інформаційного суспільства – 
глобальна задача в новому тисячолітті”. Зокрема, в ній зазначалося, що кожен, де б він не 
знаходився, повинен мати можливість брати участь у інформаційному суспільстві, і нікого 
не можна позбавити запропонованих цим суспільством переваг. Також відзначається, що 
для створення відкритого для всіх інформаційного суспільства потрібні нові форми 
солідарності, партнерства та співробітництва між органами державного управління та 
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іншими зацікавленими сторонами, тобто приватним сектором, громадянським 
суспільством і міжнародними організаціями. 

Становлення інформаційного суспільства змусило переглянути пріоритети 
державної інформаційної політики провідних країн світу, розробляти і проваджувати 
державні стратегії та програми розвитку інформаційного суспільства.Головною 
особливістю таких стратегій є те, що вони розглядають всі сегменти діяльності, засновані 
на широкому використанні інформаційно-телекомунікаційних технологій, а саме: 
електронної комерції, електронного уряду, електронного бізнесу не як ізольованих сфер 
діяльності, а як інтегровану і взаємозалежну сукупність цих технологій, які складають 
єдиний фундамент переходу до інформаційного суспільства. Наприклад такі програми 
реалізуються, зокрема, в країнах ЄС – «Європа – 2020: стратегія розумного, стійкого і 
всеосяжного зростання»; США – «План дій адміністрації США в галузі Національної 
інформаційної інфраструктури»; Королівстві Данія – «Державна програма переходу до 
інформаційного суспільтва»; Республіці Корея – Програма «»Корейська інформаційна 
інфраструктура». 

Україна також не залишилася осторонь процесів формування інформаційного 
суспільства.  

Питаннями розвитку, становлення та правового забезпечення формування 
інформаційного суспільства в Україні займались Р. Калюжний, М. Швець, В. Гавловський 
В. Цимбалюк, В. Ліпкан, І. Сопілко, Н. Новицька, А. Новицький. Зокрема, вони 
наголошували на тому, що особливу увагу на з’ясування сутності категорії “інформаційне 
суспільство” слід звернути тим, від кого залежить подальший поступ держави – 
управлінців, державних діячів, представників законодавчої та центральної виконавчої 
влади, керівників органів місцевого самоврядування, інтелектуальної еліти, від кого 
залежить формування та реалізація державної інформаційної політики поступу України до 
передових світових стандартів соціального прогресу, що формується завдяки здобуткам 
науково-технічного прогресу в сфері інформатики, комп’ютерної техніки, електронних 
засобів телекомунікації та зв’язку [9, С. 90-99]. 

Цікавим є погляд О. Баранова на визначення сутності поняття “інформаційне 
суспільство”. Інформаційне суспільство – це суспільство, у якому вся сукупність 
суспільних відносин у різних сферах людської діяльності (економіці, політиці, освіті, 
науці тощо) відбувається на засадах використання інформаційних комп’ютерних 
технологій, завдяки чому кожний має можливість створювати, поширювати, та 
використовувати інформацію та знання. Побудова інформаційного суспільства – це 
результат діяльності всього суспільства, діяльності вільної, жорстко не регламентованої, 
певною мірою стихійної, але суворо координованої [10]. 

Інші вітчизняні науковці, які займаються вивченням даної проблеми визначають 
поняття інформаційного суспільства у монографії “Електронне інформаційне суспільство 
України: погляд у сьогодення і майбутнє”. Електронне інформаційне суспільство – це 
суспільство, яке передає і накопичує в електронному вигляді інформацію, що 
породжується під час його життєдіяльності, забезпечує первинну її обробку, 
перетворюючи цю інформацію на знання. Таке визначення є досить суперечливим, адже 
поряд з електронними засобами передачі інформації в даний час існують і інші, а в 
майбутньому невідомо ще, можливо, будуть задіяні нові технології (біотехнології, 
психотехнології) щодо передачі та обробки інформації. 

Напередодні проведення другого етапу Самміту в Тунісі в Україні відповідно до 
Постанови Верховної Ради України “Про проведення парламентських слухань з питань 
розвитку інформаційного суспільства в Україні” від 17 березня 2005 року № 2488-IV, 21 
вересня 2005 року у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання. 
Винесення даного питання на найвищий рівень у державі говорить про перспективу та 
необхідність розвитку становлення інформаційного суспільства в Україні, про те, що на 
найвищому рівні це питання має важливе значення.  
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Фондом “Інформаційне суспільство України” був підготовлений проект Закону 
України “Про концепцію формування інформаційного суспільства” та розроблена сама 
Концепція. Можна критикувати даний законопроект щодо неповноти відображення 
основних напрямів формування інформаційного суспільства, але він дає основні поняття 
та є одним з перших намагань в Україні саме на правовій основі закріпити основні 
напрями формування інформаційного суспільства в державі [11].  

Більшість національних, та і деякі зарубіжні науковці особливої уваги приділяють 
технологічним питанням інформатизації, таким як основи інформаційного суспільства. 
При цьому майже не звертається увага на питання формування культури нового 
суспільства – інформаційної культури. Без сформованих навиків поведінки, навіть на 
найсучаснішому обладнанні, невігластво не дозволить розвиватися суспільству в 
належному напрямі.  

Згадуючи про інформаційне суспільство, ми повинні розуміти, що потрібен 
комплексний підхід, який включає в себе не тільки комп’ютеризацію, розвиток нових 
інформаційних і комунікаційних технологій, а й обов’язково інформаційну культуру.  

Важливим та своєчасним кроком на шлях формування інформаційного суспільства 
в Україні став Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007-2015 роки»від 9 січня 2007р. №537-v. В цьому Законі одним з основних 
пріоритетів України визначено прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, 
відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг 
би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, 
користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною 
мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвитку та 
підвищуючи якість життя. Державна політика з реалізації Закону України «Про основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки » з найшла 
своє відображення у ряді законодавчих актів прийнятих в останні роки, серед яких:  

- Закони України: «Про доступ до публічної інформації», «Про захист 
персональних даних», «Про адміністративні послуги», «Про державну підтримку розвитку 
індустрії програмної продукції»; 

- зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування 
підприємств, що працюють у галузі виробництва програмного забезпечення;  

- Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні; 
- Концепція електронного урядуваня; 
- Концепція Державної цільової програми створення та сфункціонування 

інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року; 
План заходів по створенню Єдиного держано порталу адміністративних послуг. 
Незважаючи на всю важливість, правове регулювання суспільних відносин в 

інформаційній сфері на сьогодні значно відстає від реальних потреб і тому є 
неефективним. На нашу думку, такий стан насамперед зумовлений тим, що юридичною 
наукою приділяється недостатньо уваги проблемам правового регулювання 
інформаційних відносин, і проблемам формування інформаційної культури зокрема. 

Таким чином, проаналізувавши міжнародну та вітчизняну нормативно-праву базу 
щодо формування інформаційного суспільства, необхідно зазначити, що людство вступає 
в нову еру значних можливостей – еру інформаційного суспільства та розширення сфери 
комунікації; в даному суспільстві, де провідними цінностями суспільних відносин стає 
інформація та знання, які потрібно виробляти, обмінюватися, спільно ними 
користуватися, тому доцільно забезпечити вільний доступ кожної людини до цих знань та 
інформації. 

Міжнародні угоди та дослідження теоретиків відмічають першочерговими 
завданнями розвитку інформаційного суспільства та формування інформаційної культури, 
формування соціальних цінностей, рівність кожної людини в доступі до інформації; 
ліквідацію злиднів, закріплення рівності прав людей; забезпечення кожній людині 
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можливості доступу до інформації, ідей та знань, а також можливість вносити свій вклад у 
формування нової інформації та знань – як основної цінності суспільства Вітчизняні 
науковці та нормативні документи щодо формування інформаційного суспільства в 
Україні визначають основними напрямами комп’ютеризацію, розвиток електронно-
цифрових інформаційних та телекомунікаційних мереж, забезпечення громадянам 
можливості доступу до комп’ютерів. Водночас у національному законодавстві 
недостатньо приділено уваги формуванню основних суспільних цінностей нового 
інформаційного суспільства, зокрема, такого аспекту, як інформаційна культура. Саме 
намагання побудови інформаційного суспільства через забезпечення новітніми 
технологіями, збільшенням кількості комп’ютерів не є достатнім. Необхідно поряд із 
технічним розвитком інфраструктури суспільства розвивати і її гуманітарні інститути 
щодо формування культури, в якій провідними цінностями є корисна інформація та 
знання. На сучасному етапі максимального значення повинно набути формування у 
підростаючого покоління культури роботи із електронними засобами як інструментами 
для отримання та переробки суспільно корисної інформації, провести додаткові навчання 
тих категорій осіб, які вже працюють. Для досягнення цілей, які стоять перед Україною 
щодо поступу в інформаційне суспільство, державі необхідно здійснити загальний 
всеобуч, сформувати у людей ті культурні цінності, які є основоположними у цьому 
найбільш розвиненому суспільстві. 

Так, в Україні вкрай важливим на сучасному етапі є формування  
телекомунікаційної інформаційної інфраструктури, магістральних каналів, розвитку 
суспільних відносин, пов’язаних із становленням нового суспільства, і все це неможливе 
без активної ініціативи держави. Тому у переліку пріоритетів стратегічного розвитку 
України особливе місце повинен займати розвиток інноваційних галузей економіки, 
зокрема розвиток індустрії інформаційних технологій та програмної продукції. 
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Анотація. Стаття „ Проблеми судового захисту профспілками прав та інтересів своїх членів” присвячена дослідженню 

теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з діяльністю професійних спілок по забезпеченню судового захисту прав та інтересів 
своїх членів. Розкрито зміст права на судовий захист  в законодавчих актах України та в юридичній літературі. Особливу увагу 
приділено питанням удосконалення окремих норм права, щодо захисту в судовому порядку індивідуальних та колективних прав та 
інтересів найманих працівників – членів профспілки. Проаналізовано не тільки відповідні норми трудового та цивільно-процесульного 
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законодавства, а й робляться  висновки щодо їх застосування. Сформульовано моделі правових норм, що можуть бути включені до 
проекту Трудового кодексу України та до Цивільного процесуального кодексу України. 

Ключові слова: судовий захист членів профспілки, захисна функція профспілок, порушення трудових прав працівників, 
професійні спілки, індивідуальні права та інтереси працівників, колективні права та інтереси працівників,  право звернення до суду. 

Аннотация. Статья „Проблемы судебной  защиты  профсоюзами  прав  и интересов своих членов” посвящена 
исследованию теоретических и практических проблем, связаных с деятельностю профсоюзов по обеспечению судебной защиты прав и 
интересов своих членов. Раскрыто содержание права на судебную защиту в законодательстве Украины и юридической литературе. 
Особое внимание уделено вопросам усовершенствования отдельных норм права, касающихся защиты профсоюзами в судебном 
порядке индивидуальных и коллективных прав и интересов наемных работников – членов профсоюза. Проанализированы не только 
отдельные нормы трудового и гражданоско-процесуального законодательства но и сделаны выводи к их применению. 
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of the rights and interests of employees. Discloses the content of the right to protection of labour in the legislative acts of Ukraine and in the 
legal literature. Special attention is paid to the issues of improvement of the separate legal norms on labour protection, as well as the issues of 
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Key words: labor protection, trade unions, social protection of workers, investigation of accidents at work, the employment of women, 
minors, persons with disabilities, the guarantees of the rights of workers. 

 
Конституція України, визнавши людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю, наділила її широким  
переліком прав і обов’язків. Особливе місце в системі цих прав займають трудові права, 
головним з яких є право на працю, яку кожен  може вільно обирати або на яку може 
вільно погоджуватися. Як  зазначено в ч.2 ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі 
– КЗпП), працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці 
шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох 
підприємствах, установах, організаціях, а також із фізичною особою, що використовує 
найману працю[1].          

З метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів, 
відповідно до ст. 36 Конституції України, громадяни мають право на участь у  
професійних спілках[2]. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують 
громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. 
Положення ст. 243 КЗпП вказують на те, що громадяни України мають право на 
основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати професійні спілки 
з метою представництва, здійснення й захисту своїх трудових і соціально-
економічних прав та інтересів, вступати до них та виходити з них на умовах і в 
порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі професійних спілок. 
Держава визнає професійні спілки повноважними представниками працівників і 
захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах 
державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем, а також 
з іншими об’єднаннями громадян.  

В ст. 19 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” 
(далі – Закон про профспілки) головними і пріоритетними правами профспілок та їх 
об’єднань є право на представництво  і захист прав та інтересів членів профспілки[3].  

Очевидно, що інтереси профспілок сконцентровані лише на захисті особи 
найманої праці – працівника з його правами, свободами та законними інтересами. Як 
вірно зазначає І.О. Снігірьова, „професійним спілкам не властивий  власний інтерес у 
сфері виробництва та праці. У них немає своїх інтересів, відмінних від інтересів 
найманих працівників. Інтерес профспілок полягає в якнайповнішому задоволенні 
інтересів працівників” [4]. 

Необхідність існування у профспілок захисної функції обумовлено наявністю 
протиріч між інтересами всього суспільства, держави та інтересами працівників, між їх 
потребами та можливістю їх задоволення.  
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В усі часи захисній функції профспілок відводилося велике значення. Але сьогодні 
наймані працівники, як ніколи, потребують захисту і саме тому цій функції відводиться 
основне місце. Це викликано тим, що з початку переходу України до ринкової економіки 
намітилася стійка тенденція до росту кількості порушень трудових прав найманих 
працівників. Звичним явищем стало незаконне звільнення, набули масового характеру 
випадки несвоєчасної виплати заробітної плати, переведення працівників на інші не 
обумовлені трудовим договором роботи, відправлення у вимушені неоплачувані 
відпустки, збільшення тривалості робочого часу тощо. На багатьох приватних 
підприємствах трудові відносини з працівниками не оформляються згідно з вимогами 
чинного законодавства. Це є не тільки наслідком економічних процесів що проходять у 
державі, але і послабленням її регулюючого та контролюючого впливу на трудові й тісно 
пов’язані з ними відносини.  

Одним із шляхів розв’язання конфліктних ситуацій, що виникають між найманими 
працівниками та роботодавцями, є судовий захист порушеного права. Оскільки згідно зі 
ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом, а в 
ст. 45 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК) зазначено, що у випадках, 
встановлених законом, до суду можуть звертатися фізичні та юридичні особи із заявами 
про захист прав, свобод та інтересів інших осіб, або державних чи суспільних інтересів, 
профспілки в інтересах своїх членів звертаються до суду[5]. За даними статистики в 2013 
році судами прийнято 412,7 тис. рішень, які стосувалися порушень трудових прав 
найманих працівників інтереси більшості з яких представляли профспілки. У 2013 році 
фахівцями правових служб профспілок складено 11273 позовні заяви, апеляційні та 
касаційні скарги, а безоплатну правову допомогу отримали 201,5 тис. членів профспілок. 
Однак, слід відмітити, що захищати свої права у суді наважуються лише 42% найманих 
працівників, права яких були порушені. 58% найманих працівників до суду не 
звертаються[6]. Це пов’язано з багатьма факторами: недовіра до суду; побоювання 
втратити роботу; відсутність на підприємстві профспілки, яка б могла представляти 
інтереси працівника; відсутність у чинному процесуальному законодавстві норм, які 
закріплювали б за профспілками право захищати інтереси найманих працівників у судах.    

Мета даної роботи полягає в аналізі, розкритті сутності та особливостей правового 
регулювання судового захисту порушених прав та інтересів членів профспілки та 
розроблення пропозицій по удосконаленню чинного законодавства. 

Аналіз чинного законодавства про профспілки та проведенні наукові дослідження 
свідчать про те, що проблема реального здійснення ними захисної функції є досить 
актуальною. Окремі питання, пов’язані із захисною функцією профспілок в різний час 
досліджували такі вчені, як М.Г. Александров, К.С. Батигін, Н.Б. Болотіна, В.С. 
Венедиктов, Г.С. Гончарова, В.М. Догадов, П.І. Жигалкін, С.О. Іванов, Л.І. Лазор, Р.З. 
Лівшиць, Г.К. Москаленко, О.С. Пашков, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І. 
Процевський, В.Г. Ротань, З.К. Симорот, В.М. Скобєлкін, О.В. Смирнов, В.І. Смолярчук, 
І.О. Снігірьова, В.М. Толкунова, А.І. Цепін, В.А. Чибисов, А.Р. Мацюк, Н.М. Хуторян, Г.І. 
Чанишева, В.І. Щербина, Ю.М. Щотова, О.М. Ярошенко та багато інших.             

Питання участі профспілок у судовому захисті трудових прав працівників при 
виникненні трудових спорів досліджували І.В. Дашутін та О.І.Лисяк.  

Але незважаючи на деяку активізацію профспілок щодо захисту прав та інтересів 
найманих працівників, профспілкам України не вдається повною мірою виконувати своє 
призначення.  

На нашу думку, місце і роль профспілок в суспільстві найперше має визначатися їх 
здатністю відстоювати права та інтереси найманих працівників у відносинах з 
роботодавцями. Як вірно зазначив А.Сіленко, вплив профспілок буде зростати в міру того, 
як їм вдасться справитися з функцією захисту прав і свобод громадян[7]. 

В.М.Толкунова і К.М.Гусов розглядають захисну функцію профспілок, як 
цілеспрямовану правову діяльність із захисту соціально-трудових прав працівника на всіх 
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етапах правового регулювання праці: при створенні норм трудового права, застосуванні 
норм права адміністрацією, профілактиці трудових правопорушень, профспілковому 
контролі за дотриманням трудового законодавства, відновленні порушених трудових прав 
і притягненні до відповідальності порушників[8];[9].    

Саме відновлення порушених трудових прав найманих працівників та заборона 
роботодавцям вчиняти порушення у подальшому спонукають працюючих разом із 
профспілкою, яка захищає їх інтереси, вертатися до суду. 

Захист прав – це примусовий спосіб здійснення суб’єктивного права, що 
застосовується з метою поновлення порушеного права компетентним органом чи самою 
управомоченою особою у встановленому законом порядку.  

Під захистом трудових прав працівника розуміється сукупність матеріально-
правових заходів, організаційних та процесуальних способів запобігання порушенню 
трудового законодавства, поновлення порушених трудових прав громадян та 
відшкодування понесених унаслідок таких порушень збитків[10]. 

Профспілка захищає як індивідуальні, так і колективні права працівників. Це слідує 
із положень ст. 19 Закону про профспілки. Аналіз змісту даної статті вказує на те, що у ній 
застосовується два різних терміни –„представництво” і „захист”. Це дає підставу зробити 
висновок про законодавче закріплення за профспілками двох шляхів захисту прав та 
інтересів найманих працівників - членів профспілки: 

1) безпосередній захист прав та інтересів найманого працівника - члена профспілки 
шляхом подання профспілковою організацією від його імені позову до суду;  

2) призначення профспілковою організацією на прохання найманого працівника - 
члена профспілки, який особисто звернувся з позовом до суду свого представника для 
участі у судових засіданнях. 

Право профспілки представляти інтереси працівників в органах, що розглядають 
індивідуальні трудові спори закріплено і в ст. 26 Закону про профспілки. В положеннях 
даної норми зазначено, що профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси 
працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори. Ст.3 та ст. 45 ЦПК 
України  містять перелік осіб та органів, яким надано право звернення до суду з метою 
захисту прав, свобод та інтересів інших осіб. Проте профспілки в цьому перліку відсутні. 
Немає їх і в переліку вказаному в ст. 231 КЗпП України. Однак, враховуючи те, що 
відповідно до ст.3 та ст. 45 ЦПК звернутися до суду за захистом прав, свобод та інтересів 
інших осіб можливо у випадках, встановлених законом, представляючи інтереси найманих 
працівників у судах, профспілки повинні посилатися саме на положення ст.19 та ст.26 
Закону про профспілки.  

Вирішення цієї проблеми шляхом закріплення в трудових кодексах права 
профспілок на захист та представництво працівників у судах можна спостерігати на 
прикладі деяких республік колишнього Радянського Союзу. Так, в ч. 1 ст. 391 Трудового 
кодексу Російської Федерації зазначено, що в судах розглядаються індивідуальні трудові 
спори за заявами працівника, роботодавця або профспілкової організації, яка захищає 
інтереси працівника[11].  

В ч. 1 ст. 268 Трудового кодексу Республіки Узбекистан вказано, що право на 
звернення до суду із заявою про розгляд трудового спору має працівник, профспілкова 
організація або інший представницький орган  працівників[12]. 

Ліквідовуючи прогалину, що є в чинному законодавстві України, в ч. 4 ст. 431 
проекту Трудового кодексу України № 2902 закріплено право на звернення до суду 
профспілок, їх організацій, об’єднань профспілок якщо вони звернулися із заявами 
направленими на захист прав та інтересів членів профспілок[13]. Прийняття нового 
кодексу дасть змогу профспілкам краще реалізувати своє право на захист найманих 
працівників у судовому порядку. Проте, на нашу думку, було б доцільно доповнити дану 
статтю нормою, яка передбачала б таке право і для іншого представницького органу 
працівників. Тоді на тих підприємствах, установах, організаціях де профспілки не 
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утворені, інтереси найманого працівника могла б представляти рада трудового колективу 
тощо. 

Наразі дуже проблемним залишається і питання колективного  представництва 
прав та інтересів найманих працівників, оскільки при виникненні колективного трудового 
спору профспілка не має можливості звернутися до суду від імені групи найманих 
працівників. Перешкоджає цьому відсутність у чинному ЦПК України норми, яка дає 
можливість звернутися до суду із заявою за  захистом порушених прав та свобод 
невизначеного кола осіб.  

Так, відповідно до ст. 32 ЦПК України позов може бути пред’явлено спільно 
кількома позивачами або до кількох відповідачів. Кожен із позивачів або відповідачів 
щодо другої сторони діє в цивільному процесі самостійно. Саме це і не дозволяє 
профспілці звернутися з позовом до суду попри те, що в ч. 2 ст. 19 Закону про профспілки 
зазначено, що у питаннях колективних інтересів працівників профспілки здійснюють їх  
представництво і захист. Крім того, проблемним є і визначення підсудності справи. Як 
зазначено в ч.2 ст. 3 ЦПК України у випадках, встановлених законом, до суду можуть 
звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших 
осіб, або державні чи суспільні інтереси. Враховуючи те, що профспілка, яка звертається в 
інтересах працівника до суду зазначає відповідачем по справі роботодавця – юридичну 
особу або фізичну особу - приватного підприємця, а сама, як позивач, також є юридичною 
особою, то позов має подаватися до господарського суду, а не до суду загальної 
юрисдикції. Проте, в ст. 15 ЦПК зазначено, що саме в порядку цивільного судочинства 
суди загальної юрисдикції розглядають справи про захист порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із трудових відносин. 

В ст.12 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК), яка містить 
перелік справ підвідомчих господарським судам відсутні справи, що виникають із 
трудових відносин[14]. В ст. 2 ГПК, яка розкриває підстави порушення справи у 
господарському суді профспілки відсутні.  

Зауважимо, що 20 липня 1995 року Верховним Судом України та Вищим 
арбітражним судом України був прийнятий спільний інформаційний лист № 01-8/518а у 
якому зазначалося, що у тих випадках, коли в законодавчих актах підвідомчість спорів 
визначена нечітко, слід виходити із суб’єктного складу учасників спору. Тобто, якщо 
профорганізація як юридична особа на захист прав своїх членів позивається до юридичної 
особи, яка видала нормативний акт, такий спір слід розглядати у 
арбітражному/господарському суді[15].  

Дотримуючись рекомендацій викладених у вищезгаданому листі профспілки в 
інтересах своїх членів зверталися з позовами саме до господарських судів. Але після 
внесення Законом № 2539-ІІІ від 21.06.2001 року до ГПК України змін, що стосувалися 
порядку касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України 
Верховним Судом України, ця практика була відмінена[16]. У 2004 році Верховним 
Судом України по справі за позовом Федерації вільних профспілок Львівської залізниці 
було визнано незаконним наказ начальника станції Львів „Про розслідування нещасного 
випадку на станції Львів” з посиланням на те, що профспілки здійснюють свої 
повноваження в сфері захисту трудових, соціально-економічних прав громадян - членів 
профспілки, ці відносини не є господарськими, а тому вони не підвідомчі господарським 
судам [17].  

Ми повністю підтримуємо зазначене рішення Верховного Суду України і 
погоджуємося з тим, що відносини, які виникають між роботодавцем і працівником з 
приводу реалізації останнім права на працю є трудовими відносинами і тому у разі їх 
порушення позовна заява має подаватися до суду загальної юрисдикції, а не до 
господарського. 
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Прогалиною у чинному законодавстві залишається і питання призначення 
профспілковою організацією на прохання найманого працівника свого представника для 
участі у судових засіданнях. 

В ч. 3 ст. 19 Закону про профспілки зазначено, що представництво та захист 
найманих працівників здійснюються в порядку, передбаченому законодавством та 
статутом. Чинне цивільне законодавство розрізняє представництво за законом та 
представництво за договором. Але в даній ситуації профспілки не можуть застосувати ні 
те, ні інше. Фактично профспілки можуть представляти інтереси лише тих працівників, які 
є  членами профспілкової організації. Це вказує на необхідність працівника вступити до 
профспілкової організації того підприємства, установи, організації з яким він перебуває у 
трудових відносинах. З положень ч. 3 ст. 19 Закону про профспілки слідує, що у статуті 
профспілкової організації необхідно передбачити яким саме чином буде здійснюватися  
профспілкове представництво. Оскільки профспілки є громадськими організаціями, то 
таке представництво є громадським представництвом яке виникає не на підставі закону, а 
на підставі статуту профспілкової організації. Проте, якщо у статуті це питання не буде 
зафіксовано, то, на нашу думку, на засіданні виборного органу первинної профспілкової 
організації можна розглянути заяву працівника та прийняти рішення про призначення 
профспілкового представника. В такому випадку профспілкова організація видає 
представнику доручення в якому має зазначатися, що він діє на підставі рішення 
виборного органу первинної профспілкової організації. До доручення слід подавати і 
витяг із рішення профспілки, яка розглядала це  питання. Такий представник має усі 
процесуальні права, які передбачені в ст. 46 ЦПК. 

Підсумовуючи розгляд питання про судовий захист профспілками прав та інтересів 
своїх членів потрібно вказати на необхідність внесення доповнення до ст. 3 та ст. 45 ЦПК 
України, а саме - до переліку осіб та органів, яким надано право звернення до суду з 
метою захисту прав, свобод та інтересів  інших осіб внести  профспілкові організації. 

Частину 4 ст. 431 проекту Трудового кодексу України № 2902 доповнити нормою, 
яка передбачала б право звертатися до суду в інтересах найманого працівника й інший 
представницький орган працівників, що діє на підприємстві, установі, організації. 

Внесення даних змін і доповнень до чинного законодавства України надасть змогу 
профспілкам краще здійснювати представництво і захист прав та  інтересів найманих 
працівників у судах. 
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Анотація. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу як методологічної основи формування концептуальних положень 
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Складність і суперечливість соціально-економічного й політичного розвитку як 

світового співтовариства, так і нашої країни зумовлюють потребу в теоретичному осмисленні й 
розробці науково обґрунтованого інструментарію, за допомогою якого можна зробити більш 
ефективним процес державної розбудови. Без цих знань, що безпосередньо слугують 
конкретній державотворчій практиці, неможна виконати стратегічне завдання – побудова 
демократичної держави й громадянського суспільства в Україні. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства відчувається дефіцит 
узагальнюючих досліджень щодо концептуалізації адміністративно-правових засад 
державної сімейної політики (далі – ДСП) у реальному соціально-економічному та 
соціокультурному середовищах. Дотепер не створено розгорнутої цілісної системи 
адміністративно-правового забезпечення ДСП в Україні, не визначені її змістовні, 
структурні та функціональні особливості, не розроблено концептуальних положень щодо 
адміністративно-правового забезпечення ДСП в Україні. Це значно ускладнює процес 
проведення реформаційних перетворень, відповідно до нової ідеології „служіння держави 
інтересам людини” державної, у тому числі і виконавчої влади, закладеної Конституцією 
України. Згідно з положеннями ст. 3 Конституції України „держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність” та „утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави”. У зв’язку з цим принципово змінюється визначення ролі 
держави у взаємовідносинах з громадянами ‒ не владарювання над людиною, а служіння їй. 

Про це йдеться працях вітчизняних учених-адміністративістів [1; 2; 3; 4] та у 
проекті Концепції реформи адміністративного права України [5].  

Досліджуючи предмет адміністративного права, вчені довели, що він складається 
щонайменше з „двох частин – управлінської та не управлінської” [1]. Це означає так звану 
„дихотомію” адміністративного права, яка не визнавалася тільки в радянській правовій 
науці, а у світовій (у тому числі й у вітчизняній дореволюційній) цей факт був 
загальноприйнятим. Зокрема, А. И. Єлістратов, поділяв юридичні норми, що 
врегульовують правовідносини в галузі державного управління на „повелительные” і 
„предоставительные” (диспозитивні) норми [6, с. 68-69]. Причому перевага віддавалася не 
управлінській складовій, оскільки нею охоплюються взаємовідносини між суб’єктами 
публічної влади й приватними (фізичними та юридичними) особами. Більшу частину цих 
взаємовідносин (за винятком адміністративно-юрисдикційних), на думку В. Б. Авер’янова, 
можна вважати „публічно-сервісними”, оскільки вони фактично спрямовані на 



 40

„обслуговування” інтересів громадян та інших приватних осіб. Тому вчений пропонує 
визнати основною „публічно-сервісну (замість „управлінської”) характеристику предмета 
адміністративного права. Проте він не заперечує важливе місце „управлінської” складової, 
а лише уточнює її, вказуючи на першорядне значення – замість категорії „державне 
управління” – категорії „забезпечення прав людини”, яка повинна стати базовою й 
домінантною в новій адміністративно-правовій доктрині. Учений додає, що таке 
акцентування уваги на „публічно-сервісній” складовій адміністративного права не 
суперечить етимології назви цієї галузі, оскільки у назві адміністративного права 
етимологічно є зв’язок не тільки з „управлінням”, а й з „обслуговуванням”, „допомогою” 
[1]. 

Відповідно, вважає учений, усі публічно-сервісні відносини повинні бути 
побудовані не на односторонньому впливі владного суб’єкта на керований об’єкт, а на 
основі двосторонньої взаємодії за якою не тільки суб’єкт владних повноважень має право 
вимагати від приватної особи виконання певних обов’язків, тобто її належної поведінки, 
але й приватна особа повинна мати таке право щодо суб’єкта владних повноважень. Отже, 
йдеться про необхідність переосмислити, взятий за основу за радянських часів метод 
адміністративного права (імперативний). 

Важливим чинником упровадження нової ідеології утвердження концептуально 
нової доктрини адміністративного права, на думку більшості учених-адміністративістів [1; 
2; 3; 4], повинна бути перебудова за новими принципами теоретичної моделі 
адміністративно-правових відносин. На думку В. Б. Авер’янова, це повинні бути 
„переважно публічно-сервісні відносини, тобто відносини, у межах яких і завдяки яким 
держава обслуговує правомірні потреби й інтереси приватних осіб” [1, c. 4]. 

Екстраполюючи розглянуте вище на предмет нашого дослідження, можна 
стверджувати, що важливим чинником упровадження концептуальних положень щодо 
адміністративно-правового забезпечення ДСП в Україні повинна бути перебудова 
адміністративно-правових відносин, за якими інститут сім’ї виступатиме як суб’єкт 
правовідносин, чиїм інтересам має „служити” держава, а не як підвладний об’єкт, над яким 
домінують інтереси держави.  

Відповідно у визначенні концептуальних положень адміністративно-правового 
забезпечення ДСП в Україні перевагу потрібно надавати не „управлінським” функціям, а 
„правозабезпечувальним” і „правозахисним”, пов’язаним із забезпеченням реалізації прав 
і свобод громадян і членів їх сімей та захистом їх у разі порушення. 

Радикальній зміні державної ідеології повинно сприяти насамперед посилення 
орієнтації виконавчої влади на діяльність з надання адміністративних (у тому числі 
соціальних, сервісних) послуг, створення умов для формування, збереження, укріплення і 
розвитку сімейних відносин,  забезпечення суверенітету та добробуту сімей в Україні. Така 
орієнтація повніше відповідатиме новій ідеології адміністративного права – „служіння 
держави” і, відповідно, „ просімейній ” ідеології. 

Відповідно ключовим положенням концептуального підходу до адміністративно-
правового забезпечення ДСП є надання сім’ї, а не тільки індивідууму, якісно нового 
статусу із його реальним гарантуванням державою шляхом реалізації забезпечувальної 
функції щодо створення оптимальних умов для функціонування інституту сім’ї, на 
відміну від концепції прямого або опосередкованого впливу на інститут сім’ї. 

У цьому проявлятиметься просімейна ідеологія держави у ставленні до інституту 
сім’ї в Україні, в основі якої, на нашу думку, має лежати орієнтація держави на створення 
умов для збереження, укріплення і розвитку благополучних родин та охорону сімейних 
відносин. 

Вважаємо, що метою такої ідеології повинно бути формування адміністративно-
правових відносин, побудованих за схемою „взаємного права вимоги” належної поведінки 
обох сторін правовідносин, тобто держави (в особі ОВВ, місцевого самоврядування) та 
інституту сім’ї. 
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З боку держави – це пропагування ідеалу традиційної сім’ї, сімейного способу 
життя, забезпечення необхідних умов для реалізації сім’єю її функцій та підвищення 
якості життя, створення умов для самореалізації та самозабезпечення сімей, для 
формування, збереження, укріплення і розвитку сімейних відносин в Україні. 

З боку інституту сім’ї – це реалізація власних функцій, зокрема, демографічної 
(народження і виховання дітей, передача їм матеріальних і духовних цінностей); 
життєохоронної (збереження й підтримка здоров’я власних членів); виховання і 
соціалізації дітей, підвищення професійного і соціального статусу її членів, відтворення 
трудових ресурсів тощо. 

У цьому контексті особливого значення набуває застосування системного підходу до 
досліджуваної проблематики, оскільки він „сприяє формуванню відповідного адекватного 
формулювання суті досліджуваних проблем у конкретних науках і вибору ефективних шляхів 
їх вирішення” [7, с. 83]. 

Прогресивне значення системного підходу О. В. Кустовська визначає так: 
предмети (об’єкти) дослідження і принципи системного підходу мають ширші масштаби, 
зміст і значення порівняно з традиційним рівнем наукового пізнання та практики [8, с. 
7‒8]. 

Отже, системний підхід уможливлює глибше розуміння причин багатьох явищ, які 
у розрізненому вигляді сприймаються як випадкові, але, будучи об’єднаними в систему, 
допомагають знаходити певні закономірності.  

Значення відкриття системного підходу, системних якостей та відносин є 
визначною подією, вважає Ю. Ф. Кравченко [9, с. 128], оскільки без визнання їхніх 
закономірностей будь-яке конкретне вивчення складних об’єктів (особливо соціальних), 
„вільно чи невільно буде збиватися на шлях зведення складного до простого”. Тому, на 
думку вченого, нині жодна галузь наукового знання не може обійтися без системних 
уявлень як загального, так і специфічного порядку. 

Необхідно зазначити, що і теоретики, і практики системного підходу одностайні в 
тому, що його достоїнства та переваги набули такого підтвердження та визнання, що 
непотрібно наводити додаткових аргументів на його користь. 

Саме тому сьогодні системний підхід набуває більшої популярності особливо під 
час прийняття і обґрунтування управлінських рішень, оскільки відкриває можливості для 
використання різних методів при дослідженні складних динамічних систем, до яких 
насамперед належать соціальні системи. Як слушно зазначає Д. М. Гвішіані „стає 
загальновизнаним, що системна методологія є найбільш впорядкованою надійною 
основою для управління складними сферами взаємопов’язаної діяльності, дозволяючи 
розкривати й аналізувати складові компоненти системи і послідовно поєднувати їх один з 
одним” [10, с. 272]. 

Наведене вище доводить важливість застосування системного підходу як 
методологічної основи формування концептуальних положень щодо адміністративно-
правового забезпечення ДСП в Україні, що сприятиме побудові цілісної науково-
обґрунтованої комплексної системи адміністративно-правового забезпечення ДСП в 
Україні.  

Орієнтація на системний підхід у досліджені (структура, взаємозв’язки елементів, 
явищ, їх супідрядність, ієрархія, функціонування, цілісність розвитку, динаміка системи, 
сутність та особливості, чинники та умови) виправдана, оскільки ми ставили завдання 
визначити концептуальні основи щодо адміністративно-правового забезпечення ДСП, 
спираючись на методологію системного підходу. 

Отже, актуальність тематики дослідження є безперечною і зумовлена відсутністю 
наукового опрацювання зазначеної проблеми в адміністративно-правовій науці та її 
збільшеною практичною значущістю як для держави, так і для інституту сім’ї зокрема. 

Досліджуючи методологію системного підходу, ми виявили, що науковці наводять 
різноманітні трактування або визначення системного підходу:  
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1. Інтеграція, синтез розгляду різних сторін явища або об’єкта (А. Холл). 
2. Адекватний засіб дослідження і розробки не будь-яких об’єктів, щодо вільно 

називаються системою, а лише таких, які є органічним цілим (С.Оптнер). 
3. Вираження процедур подання об’єкта як системи та способів їх розробки (В. 

Садовський). 
4. Широкі можливості для одержання різноманітних тверджень та оцінок, які 

передбачають пошук різних варіантів виконання певної роботи з подальшим вибором 
оптимального варіанта (Д. Бурчфільд) [8, с. 5‒6]. 

Це можна пояснити тим, що системний підхід – це загальний метод дослідження та 
пізнання складних об’єктів (систем), який використовується в усіх сферах науки, техніки, 
управління та ін. і тому його інтерпретують дослідники відповідно до фахової 
спрямованості. 

Починаючи з 70-х років XX століття радянські вчені активно розробляли 
методологію системних досліджень у соціогуманітарній сфері. Така увага до системного 
підходу з боку вчених пояснюється його здатністю моделювати ціле, а не зводити ціле до 
механічної суми безкінечно зростаючих частин. Як писав П. К. Анохін „Вчені різних 
напрямів науки в наші дні з посиленою увагою вивчають можливості системного підходу, 
який допоміг би зрозуміти те, що неможливо зрозуміти при аналітичному накопиченні 
матеріалу” [11]. 

Отже, можемо стверджувати, що успішне застосування системного підходу при 
вирішенні конкретних наукових завдань залежить насамперед від його методологічної 
розробки. Проте системний підхід сьогодні застосовують „стихійно” і „непослідовно”, 
значного поширення набули і різноманітні його „спотворенні” інтерпретації [12, с. 9]. 

Одна з них – уявлення про чужорідність системного підходу діалектичному 
методу, хоча підхід цей був розроблений в основних своїх рисах Г. В. Ф. Гегелем і 
К. Марксом. Як слушно зазначає М. Каган: „необхідно зрозуміти, що системний підхід ‒ 
конкретний прояв діалектичного методу в тих гносеологічних ситуаціях, коли предметом 
пізнання є системні об’єкти”. Учений вважає, що системний підхід є „найбільш 
необхідним, саме тоді, коли складні типи систем потребують дослідження” [12, с. 9]. 

Інша досить поширена помилка пов’язана з недостатньою розробкою методології 
системного дослідження, його ототожненням зі структурним аналізом.  

У процесі розвитку методологічного усвідомлення системного підходу його 
називали системно-структурним. В. С. Тюхтін навіть зробив спробу теоретично 
обґрунтувати наведену вище формулу. Учений виходив з того, що „пізнання того або 
іншого об’єкта як системи повинно включати в себе … наступні основні моменти: а) 
визначення структур та (або) організації системи; б) знання структур дозволяє визначити 
власні (внутрішні) інтегральні властивості системи…в) визначення функції системи… г) 
визначення генезису системи…” [13, с. 11]. Разом з тим він вважає, що лише „організація” 
і „структура” характеризують системи і тому правомірно застосовувати поняття „системно-
структурний підхід” [13, с. 15]. Однак для цього В. С. Тюхтін вимушений був включити у 
поняття „структура” елементи. Але тут виникло запитання чому можна тлумачити 
функціональний і генетичний аспекти системного дослідження як прості наслідки 
структурного аналізу. У подальшому з’явилася досить серйозна теоретична проблема 
категоріального розмежування понять „система” і „структура”. У зміст дефініції „система” 
було включено разом зі структурними і функціональні її характеристики, а „структура” 
трактувалась як зв’язок елементів у системі і характеризувалася трьома якостями: цілісністю, 
здатністю до перетворень і саморегуляцією [13, с. 74-75]. 

Разом з тим, конкретні тлумачення змістовного співвідношення цих понять дуже 
відрізняються: з одного боку, їх фактично ототожнюють [13, с. 23], з іншого ‒ 
протиставляють, відносять „структуру” до онтологічної, а „систему” – до гносеологічної 
категорій [14]. З огляду на зазначене Н. Ф. Овчинніков мав всі підстави констатувати, що 
хоча “найбільш часто поняття структура застосовується у співвідношенні з поняттям 
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система, в літературі відсутня єдина точка зору щодо співпорядкування цих двох 
понять”[15]. 

Недостатня розробленість методології системного дослідження призвела ще до 
однієї досить поширеної помилки – протиставлення системного підходу історичному (або 
генетичному). Таке протиставлення є наслідком ототожнення системного підходу зі 
структурним, оскільки останній зазвичай пов’язаний „з синхронічним розрізом 
досліджуваних об’єктів, абстрагованим від їх діахронічного розрізу” [12, с. 10]. Разом з 
тим у окремих випадках теоретики усвідомлювали не тільки неправомірність 
протиставлення системного підходу історичному, але й більше того, необхідність 
включити до першого другий як один з „іманентних” аспектів, одночасно зі структурним і 
функціональним аналізом. Як приклад, можна навести позицію Р. Жерара, засновану на 
тому, що кожна жива система має три основні параметри – структуру, функцію та історію 
[16]. Цієї думки дотримується М. Каган, який, досліджуючи системний підхід, звернув 
увагу на доцільність вивчення предметної, функціональної та історичної складових, 
оскільки вони є „необхідними і достатніми для системного підходу” [12, с. 12]. 

На думку В. Н. Садовського, „системний підхід виходить з уявлення про 
досліджувану систему як про цілісність” [17, с. 123]. 

Отже, у процесі дослідження систем згадані вчені пропонують виходити з 
важливого методологічного принципу: „іти у процесі пізнання системи не від частини до 
цілого, а від цілого до частин” [12, с. 35]. Вони вважають, що тільки так можна зрозуміти 
діалектику необхідності і випадковості у процесі розвитку системи, оскільки необхідне, 
закономірне породжується саме внутрішньою логікою його розвитку, яка є ні чим іншим, 
як структурою цього розвитку, що надає йому якості системності. 

Виходячи з цього, предметний аспект системного підходу полягає у визначенні 
елементів, їх взаємозв’язку у структурі цілого. Функціональний аспект системного 
підходу розкриває внутрішній механізм функціонування системи, взаємозв’язок її 
елементів. Історичний аспект системного підходу поділяють на два види – генетичний і 
прогностичний [12, с. 15]. Завдяки першому можна визначити походження системи, 
процес її формування і подальшої долі; другий – прогностичний, повʼязаний із 
визначенням перспектив подальшого розвитку системи, її можливого, науково 
передбаченого майбутнього. 

Важливим елементом методології системного аналізу є також проблема побудови 
його категоріального апарату. Такий апарат повинний враховувати теоретичні основи і 
принципи юридичної техніки, вітчизняний і світовий досвід розробки проблем, пов’язаних з 
дослідженням сутності ДСП. Він повинний відображати діалектичну природу і основні 
аспекти визначених у ньому явищ, бути об’єктивізованим і придатним виконувати функції 
уніфікованого понятійного апарату, стати базовим інструментарієм науково-теоретичного 
і прикладного дослідження концептуальних засад адміністративно-правового 
забезпечення ДСП. 

Підсумовуючи розглянуте вище можемо зробити такі висновки: 
1. Недостатність розробки методології системного підходу призвела до: а) 

ототожнення системного підходу із структурним; б) протиставлення системного та 
історичного підходів; в) дискусій щодо співвідношення дефініцій „система” і „структура”. 

2. Системний підхід – це загальний метод (сучасна загальнонаукова методологія) 
дослідження та пізнання складних об’єктів (систем), який використовується в усіх сферах 
науки, техніки, управління та ін. 

3. Системний підхід передбачає аналіз об’єкта як системи. 
4. Важливим методологічним принципом системного підходу є використання 

дедуктивного методу у процесі пізнання систем.  
5. Застосування системного підходу в процесі наукового дослідження передбачає 

дотримання таких системних принципів, як цілісність, структурність, взаємозалежність 
структури і середовища, ієрархічність, множинність опису кожної системи. 
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6. Системний підхід містить предметну, функціональну та історичну площини. 
7. Важливим елементом методології системного аналізу є побудова його 

категоріального апарату. 
Як було зазначено вище, системний підхід сьогодні застосовують практично в усіх 

галузях наукового знання та людської діяльності як загальний та найбільш ефективний 
метод вирішення складних проблем. Він може застосовуватися для відкриття 
закономірностей і принципів при вдосконаленні організаційних структур і процесів 
управління соціальними системами, специфіка яких полягає у тому, що вони складаються 
на базі спільності людей, а її елементами є люди, чия поведінка зумовлена соціальними 
позиціями (статусами) та соціальними функціями (ролями) й індивідуальними якостями. 
Досліджуючи соціальні системи,В. І. Корбутяк звернув увагу на те, що вони можуть 
створювати похідні системи у сфері свідомості (мова, релігія, наука), матеріального 
середовища (речі, будинки) та соціального порядку (право, суспільні інституції, 
організаційні структури) [18, с. 20]. 

До основних характерних особливостей системи відносять такі: 1. Система є 
насамперед сукупністю елементів. 2. Наявність важливих зв’язків між елементами та (або) 
їх властивостями, що переважають над зв’язками цих елементів з тими, які не входять до 
даної системи. 3. Наявність визначеної організації, що проявляється у зменшенні ступеня 
ентропії (невизначеності) системи порівняно з ентропією системоутворюючих факторів. 
До таких факторів належать кількість елементів системи, кількість суттєвих зв’язків, 
якими може володіти елемент, тощо. 4. Наявність інтегративних властивостей, тобто 
характерних системі в цілому, але не характерних жодному елементу зокрема [8, с. 20].  

У загальному вигляді поняття „система” характеризується: а) множиною елементів; 
б) зв’язками між ними; в) цілісним характером матеріального об’єкта, явища або процесу. 

У зв’язку з цим до загальних ознак соціальних систем можна віднести: 
1. Ієрархічний принцип їх функціонування, за яким окремі елементи, частини і 

підсистеми мають певну автономність, але загальний характер їх дій підпорядкований 
загальній меті системи, нею спрямовується і детермінується. 

2. Структура соціальної системи не зводиться до простої сукупності її елементів 
або частин, а є специфічною взаємодією між ними, тому при дослідженні соціальних 
систем потрібно звертати увагу насамперед на специфічний характер взаємодії їх 
елементів і підсистем.  

3. Соціальні системи є найбільш динамічними за темпами свого розвитку. 
4. Без організуючого впливу держави або суспільної думки соціальні системи не 

здатні розвиватися стабільно і цілеспрямовано. 
Виходячи з того, що системний підхід передбачає аналіз об’єкта як системи, а 

об’єктом нашого дослідження виступають суспільні відносини, що виникають у сфері 
формування та здійснення ДСП ми досліджуємо систему адміністративно-правового 
забезпечення ДСП як систему соціального порядку, яка складається з двох частин, а саме: 
тієї, що забезпечує, ‒ суб’єкт забезпечення (органи державної влади і місцевого 
самоврядування, громадські інституції – суб’єкти забезпечення ДСП), і тієї, яку 
забезпечують (інститут сім’ї), ‒ об’єкт управління. 

У контексті зміни суспільних відносин, що пов’язані із переходом держави до 
ринкових форм господарювання та відповідно до нової ідеології адміністративного права 
необхідно переглянути методи регулювання суспільних відносин у досліджуваній сфері. 

У зв’язку з цим, переваги необхідно надати застосуванню диспозитивного методу 
регулювання суспільних відносин. Зокрема, перспективним є застосування різних форм 
адміністративного договору. Договорні форми доцільно активно використовувати у 
відносинах між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
виконавцями і замовниками соціальних, сервісних послуг, орієнтованих на різні категорії і 
потреби сімей. Відповідно частіше потрібно використовувати методи ліцензування, 
реєстрації, сертифікації, стимулювання інвестицій тощо. Примус у діяльності органів 
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виконавчої влади – суб’єктів забезпечення ДСП поступово втрачає пріоритетну роль, хоча 
і повинний залишитися основним засобом реагування держави на порушення 
адміністративно-правових норм. У зв’язку з цим в основу адміністративно-правового 
забезпечення ДСП в Україні, на нашу думку, потрібно закласти змішаний метод 
адміністративно-правового регулювання, у якому мають бути органічно поєднані 
„елементи як імперативного, так і диспозитивного методів”. Вважаємо, що це має 
стратегічне значення, оскільки від його застосування залежить нормативний зміст 
чинного законодавства, що регламентує сферу ДСП, та його загальна спрямованість. 

В основу більшості правовідносин між ОВВ, місцевого самоврядування, 
виконавцями послуг та інститутом сім’ї повинно бути закладено диспозитивні норми, 
„управлінські” норми потрібно застосовувати лише у випадках, коли йдеться про охорону 
інституту сім’ї.  

У зв’язку з цим вирішального значення для органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування‒суб’єктів забезпечення ДСП набувають завдання з виконання таких 
функцій: а) створення належних умов для оптимального функціонування інституту сім’ї в 
Україні; б) надання сім’ям різноманітних державних (управлінських) послуг, у тому числі 
соціальних, сервісних, орієнтованих на різні категорії та потреби сімей в Україні; 
в) здійснення „внутрішнього” контролю за виконанням органами виконавчої влади, 
місцевого самоврядування – суб’єктами ДСП, їх посадовими особами покладених на них 
обов’язків щодо забезпечення ДСП в Україні; г) вжиття відповідних заходів для захисту 
порушених прав і свобод громадян та членів їх сімей у разі адміністративного чи судового 
оскарження ними рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування – суб’єктів забезпечення ДСП в Україні. 

Враховуючи зазначене вище, визначимо принципові концептуальні положення 
щодо адміністративно-правового забезпечення ДСП в Україні: 

1. ДСП повинна формуватися як один із самостійних напрямів державної 
соціальної політики, а інститут сім’ї повинний бути включений у систему державної 
діяльності як цілісний об’єкт. 

2. Держава повинна будувати рівноправні взаємовідносини із сім’єю, 
забезпечувати збалансованість прав і відповідальності державних інститутів і сім’ї, 
створювати необхідні умови для активізації потенціалу сім’ї, необхідного для її 
самозабезпечення. 

3. Держава повинна гарантувати макроекономічні та соціальні стандарти, необхідні 
для самостійного функціонування сімей у суспільстві; здійснювати цілеспрямований облік 
і сприяти реалізації інституційних прав і інтересів сімей у процесі їх життєдіяльності; 
створювати умови для забезпечення незалежності сімей і розвитку їх функцій як агента 
соціальних відносин. 

Важливим елементом методології системного аналізу є побудова його 
категоріального апарату. Основна частина категоріального апарату сформульована нами у 
попередніх дослідженнях [19; 20; 21 та інш.]. Деякі терміни, визначені в роботах зарубіжних і 
вітчизняних авторів, проаналізовані нами і, згідно з наведеною аргументацією, викладені в 
попередніх публікаціях з певними змінами. Вважаємо, що об’єднання термінології 
досліджуваної проблематики в єдиний, діалектично пов’язаний банк термінів дозволить більш 
концентровано і точно відобразити систему основних юридично-значимих ознак, визначених у 
процесі дослідження адміністративно-правового забезпечення ДСП. 

До ознак системи адміністративно-правового забезпечення ДСП відносимо такі: 
наявність категоріального апарату; побудова за ієрархічним принципом, за яким окремі 
елементи, частини і підсистеми мають цілісність і певну автономність, але загальний 
характер їх дій підпорядкований загальній меті системи, нею спрямовується і 
детермінується; функціональність; є динамічною і здатною до розвитку, відповідно до 
конституційних засад функціонування та впливу громадськості. 
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Анотація. В статті йдеться про конструкції відповідальності у цивільному праві: її недоліки, упущення, спрощені уявлення 

та можливості виділення підгалузевих та навіть інституційних її різновидів. Пропонується більш широке розуміння відповідальності 
із її інституційними проявами та розширеним складом правопорушення. 

Ключові слова: відповідальність, правопорушення, санкції, цивільне право 
Аннотация. В статье идет речь о конструкциях ответственности в гражданском праве: их недостатках, упущениях, 

упрощенных представлениях и возможноти выфделения подотраслевых и даже институционных ее разновидностей. 
Ключевые слова: ответственность, правонарушение, санкции, гражданское право. 
Аnnotation.Speech goes in the article about the constructions ofresponsibility in a civil law: her defects, omissions,simplified present

ations and possibilities of selection of hersubbranch and even institutional varieties. More wideunderstanding of responsibility is offered with her
institutional displays and extended composition of offence. 

Keywords: responsibility, offence, approvals, civil law 
 

Постановка проблеми. Проблема доктринального підходу до сутності, складових 
та підстав відповідальності у цивільному праві виникла не зразу, а по мірі посилення засад 
приватності у ньому та сумнівів у тому, що цивільно-правова відповідальність має 
універсальний чи стала чують чи не єдиною і придатною для застосування у всіх 
випадках. Навіть ще в радянські часи С.С. Алєксєєв засумнівався у тому. Проте він пішов 
у іншу крайність – намагався пристосувати кримінальну відповідальність та склад 
злочину для потреб цивілістики.  

Здебільшого в Україні йдеться про цивільно-правову відповідальність, яка 
притаманна за формальними ознаками та її розташування у ЦК України лише 
зобов’язальному праву. Проте вперто ігнорується декілька невідпорних фактів:  
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1) порушення цивільних прав та охоронюваних законом інтересів уже починаються 
із визначення правового становища учасників цивільних правовідносин де елементом їх 
дієздатності є деліктоздатність;  

2) відсутня загальна система санкцій у цивільному праві, але вони так чи інакше 
виписані в спеціальних законах. Якщо ще зрозуміло із матеріальною відповідальністю, то 
з іншими видами, починаючи з моральної не зовсім;  

3) нема чіткого розподілу учасників деліктних правовідносин де, на наш погляд, 
проглядаються не тільки деліквенти – ті, що вчинили правопорушення незалежно від їх 
дієздатності, але і відповідачі, як особлива категорія учасників  цих правовідносин і 
несуть матеріальну відповідальність за деліквентів чи, точніше буде, забезпечують 
компенсанторність при заподіянні збитків (компенсаторщики);  

4) немає загального підходу до правового становища потерпілих від порушень та 
врахування їхньої чи та обопільної вини як і розумінні вини; 

5) не легітимізовано імперативізм конструкцій відповідальності як виключення із 
загального диспозитивізму норм цивільного права; 

6) досить проблем із встановленням та доказуванням розміру відповідальності. 
В Україні вагомі підґрунтя для конструкції відповідальності у цивільному праві 

розроблені Г.К. Матвєєвим та продовжені його послідовниками, насамперед Д.В. 
Бобровою, В.Л. Мусіякою та іншими.  

Цікавий напрямок щодо її розмежування від цивільно-правової відповідальності як 
атрибута механізму зобов’язального права заклала І. С. Канзафарова. Досить цікаві 
напрацювання Т.С. Ківалової з відшкодування шкоди за цивільним законодавством 
України та плеяди молодих науковців київської, харківської та одеської шкіл цивілістики. 
Вони стосуються або поглиблення існуючих уявлень здебільше про цивільно-правову 
відповідальність та перерахування заслуг окремих науковців, або деталізації окремих 
інститутів деліктного права. Їхні підходи страждають узагальненням можливостей 
конструкції цивільно-правової відповідальності, намаганням лексичного покращення 
юридичних конструкцій і нездатність чи неможливістю віднайти принципові відмінності. 

Тож мета цієї статті полягає у репрезентації напрацювань і підходів автора до 
відповідальності у цивільному праві, навіть дещо спірних, і запрошення до дискусії. 
Окрім того йдеться про обґрунтування загального та інституційного підходів до 
відповідальності у цивільному праві та її різновидів, які не обмежуються лише цивільно-
правовою відповідальністю. 

Об’єктом є правовідносини, які виникають внаслідок порушень суб’єктивних прав 
та охоронюваних цивільним правом інтересів, а предметом норми цивільного 
законодавства, які у гіпотезі встановлюють види порушень і встановлюють за них санкції, 
практика їх застосування, положення доктрини відповідальності у цивільному праві та 
цивільно-правової відповідальності. 

Основна частина. Апріорі, якщо керуватися загальним принципом законності у 
праві, то всякі відхилення від припису закону чи його ігнорування, повинні розглядатися 
як його порушення, яке небезпідставно розглядається як основна підстава для 
притягнення до відповідальності за силогізмом «злочин і кара» чи «правопорушення і 
санкція». Напроти їй протиставляється складно- деліктна конструкції за якої підстава ми 
для притягнення до відповідальності є наявність складу правопорушення: повного чи 
усіченого, де відсутній один елемент ( без винна відповідальність) чи два та навіть більше.  

Певним проривом у тому стало обґрунтування автором матеріально-
процесуального походження відповідальності взагалі та відповідальності у цивільному 
праві як загальної категорії та її різновидів, зокрема цивільно-правової відповідальності як 
наслідку порушення зобов’язань. Тут до самого правопорушення, причинного зв’язку з 
його шкідливим наслідком та вини добавилось рішення суду, що уступило у силу і може 
бути виконане Державною виконавчою службою. Тим було розмежовано деліктне 
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зобов’язання та акцесорне зобов’язання, що виникає внаслідок порушення умов договору 
та, власне, цивільно-правова відповідальність.  

Нагадаємо, що до того юридична відповідальність визначена як: прояв зв’язку і 
взаємної залежності особистості і суспільства [8 , c. 45]; державний примус до виконання 
вимог права, реакція на правопорушення [9 , с. 6 - 11]; реалізація (втілення) санкції 
правової норми [12 , с. 136]; міра державного примусу, що заснований на юридичному та 
суспільному засудженні поведінки правопорушника, та полягає у встановленні для нього 
негативних наслідків як обмежень особистого та майнового характеру [3, с. 314 – 316]; 
ширша за обсягом від застосування санкції категорія, яка охоплює кваліфікацію 
правопорушення, встановлення об’єктивної істини у справі, права звинуваченої особи і 
ряд інших [ 6,с. 102 – 103]; обов’язок порушника перетерпівати заходи державного 
примусового впливу за скоєне правопорушення [1 ,с. 371]; реалізація правової норми на 
підставі зобов’язання, яке виконується в примусовому порядку [2 ,с. 4]; врегульованого 
правом обов’язку надати відповідь за свої дії [10 ,с. 11]; правовідношення, яке виникає 
внаслідок порушення цивільних прав, зміст якого виражається у обов’язку винного 
порушника зазнати невигідних для нього наслідків та праві потерпілого на поновлення 
порушеного права та компенсацію завданої шкоди, забезпечених можливістю 
застосування державного примусу [11 , с. 203]. 

Сутність цивільно-правової відповідальності проявляється як: санкція, покарання, 
перетерпівання, реакції на правопорушення [7 ,с. 130], гарантія забезпечення, охоронного 
інституту права, що виконує охоронну функцію, і складається з двох взаємопов’язаних і 
взаємозабезпечувальних елементів: 1) компенсаційного впливу на потерпілого; 2) 
штрафного (репресивного) впливу [4 ,с.5] на деліквента чи відповідальних за нього осіб. 
При тому одні визначають відповідальність як застосування (реалізацію) санкції, інші – як 
виконання обов’язку на підставі державного чи прирівняного до нього примусу, чи як 
правовідносини між правопорушником та державою в особі її компетентного органу. В 
одній із останніх робіт висловлено про три рівні її сутності, які разом постають як ієрархія 
функціональних ідей цього інституту: перший рівень – як механізм перерозподілу втрат, 
на другому – як міра відплати порушникові; на третьому – як інституціоналізація 
справедливості, визначеності та доцільності [5, с. 4]. 

Цивільно-правова відповідальність як і інша правова відповідальність 
характеризується зовнішнім характером, застосуванням судом лише за учинене 
правопорушення державного примусу у формі каральних та право відновлювальних 
заходів,  що засновані на нормах позитивного права. 

На наш погляд, вихідними для моделювання інституту відповідальності у 
цивільному праві є саме правопорушення та/або його наслідки у вигляді :  

1) реалізації встановлених чи допустимих законом санкцій;  
2) їх застосування судом як єдиним державним органом, що відповідно до чинної 

Конституції України та у порядку, що передбачений ЦПК України вправі притягнути до 
відповідальності;  

3) досягнення мети притягнення до відповідальності: кари, перетерпівання та 
загальної превенції.  

З огляду на це конструкція позитивної відповідальності, на наш погляд, полишена 
практичного сенсу: вона є стимулами за правомірну та зразкову поведінку 
стимульованого. Напроти, відповідальність – ретроспективна і є покаранням порушника 
(деліквента) за учинення правопорушення чи вчинюване тривала правопорушення, 
наприклад зловживання спиртними напоями та ставлення себе та своєї сім’ї у тяжке 
матеріальне становище. Тут обмеження у дієздатності, як санкція за порушення, може 
переслідували мету превенції і стримування від п’янства., особливо тих категорій 
працівників де полегшено доступ до спиртних напоїв чи є і атрибутом чи спокусами 
професії. 
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Між тим санкції у цивільному праві виписані як частина санкцій за порушення 
суб’єктивних цивільних прав та /або охоронюваних законом інтересів, що проявляється як 
невиконання зобов’язаним учасником цивільних правовідносин або їх неналежне 
виконання юридичних обов'язків. 

Тут вбачаються недолік ЦК України який передбачає способи захисту порушених 
цивільних прав (ст. 16 ЦК України) та розкриває ( деталізує) їх по окремих інститутах, але 
не передбачає переліку санкцій. лише окремі закони, до розробки яких причетні 
представники репресивно змодельованих актів законодавства. При тому деякі з них самі 
по їх юридичній природі є санкціями (визнання особи обмежено дієздатною, позбавлення 
статусу опікуна чи піклувальника). 

Правопорушення як не виконання чи неналежне виконання приписів норм права в 
цивільному праві має свої особливості суб’єктивної їх оцінки: що проявляється у 
позовному провадженні; презумпції правомірності правочину (ст. 204 ЦК України )тощо.  

Відповідно, ми схиляємося до того, що єдиною підставою для застосування санкцій 
через інститут відповідальності як публічно-правової оцінки учиненого з боку держави в 
особі суду є наявність порушення юридичного обов’язку взагалі та їх підгалузевих і 
інституційних різновидів зокрема. На такий висновок наштовхує побудова ЦК України, де 
вказані підгалузеві способи захисту (статті 275, 432, глава 29 ЦК України), а також в 
окремих  главах і спеціальних законах – інституційні способи (компенсації при порушенні 
авторських та суміжних прав). 

Саме правопорушення можна оцінити потерпілим чи іншими особами по різному: 
ігнорувати і не звертати на це увагу; застосувати самооборона і (дати відсіч порушнику) і 
на цьому зупинитися; перевести конфлікт у медіативний порядок урегулювання претензій 
до порушника та/або відповідальної за нього особи через інститут претензії чи 
третейський суд; подати заяву чи позову у суд і надати йому публічно-приватного спору; 
застосувати оперативні заходи захисту зверненням до правоохоронних органів. 

Якщо йти цим шляхом, то правопорушення є наріжним елементом для його оцінки 
та наслідків, має свій предмет – охоронюване законом благо як встановлений законом 
порядок та приналежне потерпілому; свого суб’єкта і все, що з ними пов’язане. Завдяки 
тому забезпечується правопорядок у приватній сфері та можливість досягнення здорового 
компромісу між порушником приватного порядку та потерпілим. З цим, як охоронюваним 
законом суспільним порядком у приватній сфері може відбутися компроміс між 
потерпілим, громадою, суспільством і державою. У певних випадках, навіть якщо 
потерпілий може ігнорувати порушення чи матеріалізувати його, отримати відкуп, то не 
виключено застосування адміністративної і навіть кримінальної відповідальності. 

Отже цивільне правопорушення є загальною можливою підставою застосування 
захисту потерпілого, але через його суб'єктивне сприйняття та відсутності підстав для 
звернення інших за застосуванням санкцій. Порушення має свого деліквента з його виною 
або відповідача з покладеним на нього законом чи/та договором обов’язку відповідати за 
неспроможного деліквента, потерпілого. 

Іншим елементом оцінки правопорушення є його наслідки: у виді збитків ( ст. 22 
ЦК України) моральної шкоди ( ст. 23 ЦК України) створенні перешкод у здійсненні 
цивільних прав чи примушуванні до виконання обов'язків. Між іншим, негативні наслідки 
порушень суб'єктивних цивільних прав у ЦК України виписані досить слабо, хоча вже 
краще яким у ЦК УРСР 1963 р, що може стати об'єктом окремого дослідження. Збитки 
інколи складають єдиний чи додатковий до порушення елемент і є оцінними поняттями ( 
зловживає та ставить себе і свою сім'ю у тяжке матеріальне становище). Проте наразі такі 
наслідки через причинний зв'язок складають єдине у підставах притягнення до цивільно-
правової відповідальності.  

Водночас у деяких випадках, як при позові Морєва, збитки можуть не настати, а 
захист здійснюється на стадії підготовки до вчинення порушення авторських та/або 
суміжних прав. Це стосується основних наслідків визнання правочину недійсним. 
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Висновок. Таким чином більш предметне виділення відповідальності у цивільному 
праві та їх різновидів лише збагачує доктрину делікту та або його наслідків, відкриває 
дорогу для вдосконалення практики та подальших наукових досліджень у цьому 
напрямку. 
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Сучасні проблеми глобального потепління та забруднення навколишнього 

середовища зумовили ідею глобального екологічного оподаткування на викиди 
парникових газів. Отже, розробка правових механізмів врегулювання даних проблем  та їх 
практичне запровадження  в міжнародному масштабі набувають все більшої актуальності. 

Слід зазначити, що перевагами податку на викиди вуглецю є, по-перше, його 
висока фіскальна ефективність, по-друге, можливість його використання в контексті 
розв’язання проблем зміни клімату. Податок на авіаційне паливо або на авіаперевезення  
також розглядається в сучасних умовах, особливо в світлі правових ініціатив 
Європейського Союзу, в контексті зміни клімату, незважаючи на те, що авіаперевезення 
генерують незначну частку викидів вуглецю у світі. 

Отже, метою даної статті є дослідження змісту та механізму реалізації правових 
ініціатив Європейського Союзу щодо використання екологічних податків в цивільній 
авіації як інструменту впливу на зміну клімату.  

Необхідно відмітити, що проблеми екологічного оподаткування досліджуються 
вітчизняними науковцями О.В. Безпаловою, М.Т. Бець, Г.М. Бурлуцькою, О.О. Веклич, 
Л.І. Зятковською, Л.А. Ільків, В.В. Костицьким, Т.В. Лисіковою, О.П. Маслюківською, О. 
Тимків. Проте у вітчизняній фаховій юридичній літературі бракує праць, у яких проблеми 
екологічного оподаткування розглядаються в контексті європейських правових ініціатив із 
запровадження екологічних податків в цивільній авіації.  

Необхідно підкреслити, що Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, що набула 
чинності 21 березня 1994 року стала визнанням спільного занепокоєння людства про 
глобальний характер змін клімату, що вимагає максимально широкого міжнародного 
співробітництва й участі всіх країн у діяльності з ефективного міжнародного реагування 
на зміну клімату та пом’якшення наслідків такого процесу [1].  

В розвиток цієї Рамкової конвенції ООН було прийнято Кіотський протокол 
(1997р.), що врегулював встановлення для кожної країни – учасниці квоти на викиди 
парникових газів[2]. Протокол вступив в силу 16 лютого 2005 року після ратифікації 
основними державами, на долю яких припадає 55% викидів парникових газів. Україна 
підписала Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 15 березня 
1999 р., а 04 лютого 2004 р. ратифікувала його. 

Згідно із ст.3 п.1. Кіотського протоколу розвинені країни, до яких відповідно до 
економічних показників 1990 року належить Україна, повинні були з 2008 по 2012 р.р. 
знизити принаймні на 52% порівняно з 1990р. загальні викиди шести газів, які 
спричиняють парниковий ефект [2]. 

Основні зобов’язання взяли на себе індустріальні країни: 
 Європейський Союз мусив скоротити викиди на 8%; 
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 Японія і Канада – на 6%; 
 Країни Східної Європи та Прибалтики – у середньому на 8%; 
 Росія і Україна – зберегти середньорічні викиди в 2008 – 2012 р.р. на рівні 

1990 року. 
Країни, що розвиваються, включаючи Китай та Індію, зобов’язань не брали. 

Слід наголосити, що Кіотський протокол передбачає запровадження ряду 
механізмів, відомих як “гнучкі механізми”, що були розроблені на 7-ій Конференції сторін 
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату у Марракеші (2001р.) і затверджені на першій 
Зустрічі сторін Кіотського протоколу (2005р.). 

Серед таких механізмів: 
 механізм спільного впровадження (ст.6) – передбачає здійснення викидів 

парникових газів або збільшення абсорбції поглиначами у будь-якому секторі: економіки, 
розвиненими країнами та країнами з перехідною економікою, які мають кількісні 
показники скорочення або обмеження викидів; 

 механізм чистого розвитку (ст.12) – передбачає виконання розвиненими 
країнами та країнами з перехідною економікою проектів, спрямованих на скорочення 
викидів або збільшення поглинання парникових газів та сприяння сталому розвитку в 
країнах, що розвиваються; 

 торгівля квотами на викиди (ст.17) – передбачає можливість 
передачі/отримання частини визначеного обсягу викидів та здійснюється тільки 
розвиненими країнами та країнами з перехідною економікою. 

Практична реалізація Кіотського протоколу передбачає певні періоди. 
Так, перший період  розпочався 1 січня 2008 року і продовжився до 31 грудня 2012 р. Що 
стосується продовження виконання протоколу, то позиції Сторін узгоджувались на 
конференціях ООН в Копенгагені (грудень 2009р.) та Досі (грудень 2012 р.). 

Слід відмітити, що в сучасних умовах переговорний процес затягнувся через 
небажання держав брати на себе зобов’язання щодо зниження викидів парникових газів. В 
той же час Україна в числі інших погодилася щодо  продовження виконання Кіотського 
протоколу (другий період), тоді як Росія та Китай офіційно відмовились від приєднання до 
другого періоду Кіотського протоколу. Також на противагу позиції Європейського Союзу, 
який проводить політику глобальної кліматичної кооперації, США не захотіли взяти 
участь у визначенні спільних цілей кліматичної політики [3]. 

Нині особливої актуальності набрало питання про запровадження глобального 
податку на емісію шкідливих газів. Такий підхід, за оцінками  екологів, надасть 
можливість стабілізувати викиди СО2 до 2040 р. та забезпечити їх повне припинення до 
2100 р. При цьому прогнозовані розміри зазначеного податку становитимуть від 700 млрд. 
до 18 трлн. дол. на період до середини ХХІ ст. Таких коштів було б достатньо для 
вирішення найбільш гострих екологічних проблем у сучасному світі [4]. 

Варто підкреслити, що лідером у просуванні даного міжнародного проекту 
виступає Європейський Союз. Країни ЄС для врегулювання викидів парникових газів 
роблять ставку на внутрішню торгівлю сертифікатами викидів, які, “де-факто”, 
репрезентують право на забруднення навколишнього середовища парниковими газами. 
Відповідно до законодавства ЄС з питань зменшення викидів СО2 в атмосферу країни ЄС 
з 2013 року здійснюють поступовий перехід на продаж всіх лімітів на викиди  СО2 для 
промисловості через аукціони. У 2013 році передбачається продавати 20% лімітів на 
аукціонах, збільшуючи цей показник до 100% до 2020 року [5]. 

Слід звернути увагу, що незалежно від Кіотського протоколу існує також 
європейське законодавство в галузі захисту якості повітря та озонового шару. Відповідно 
до постанови №2037/2000 щодо захисту навколишнього середовища і, зокрема, озонового 
шару, країни-члени ЄС повинні інформувати про вжиті заходи стосовно повторного 
використання (“Recycting”), оновлення та знищення шкідливих речовин, типу 
фторхлорвуглеводневих та інших газів з подібним негативним впливом на озон [6]. 
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Що стосується цивільної авіації, то Міжнародна організація цивільної авіації 
(ІСАО) включила підприємства цивільної авіації до переліку забруднювачів атмосферного 
повітря [7], незважаючи на те, що на частку авіаперевезень доводиться поки не більше 3% 
загального обсягу викидів світовою економікою в атмосферу Землі “парникових” газів – 
майже в 15 разів менше частки вугільної електроенергетики, найбільшого їх емітента. 
Проте, як зазначають європейські експерти, за темпами розширення цих викидів 
авіаіндустрія випереджує багато інших секторів економіки [8]. За оцінками Європейської 
комісії, за період з 1990р обсяги викидів в багатьох галузях промисловості значно 
знизилися, тоді як в авіації вони, навпаки, зросли вдвічі, а до 2020 р. можуть вже 
потроїтися [8]. 

Тому 1 січня 2012 року авіація в ЄС була включена до системи торгівлі квотами на 
викиди СО2 в атмосферу. Законодавство про податок на вуглецеві викиди почало діяти у 
державах Євросоюзу, а також Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні також з 1 січня 2012 
року. 

З лютого 2009 року в ЄС набула чинності Директива ЄС 2008/101/ЄС. З метою 
запровадження механізмів її реалізації була проведена поетапна робота. Так, до березня 
2012 р. спочатку була зібрана інформація щодо викидів СО2 в атмосферу повітряними 
суднами цивільної авіації за підсумками 2011 року, після чого були зроблені розрахунки, 
що 85% цього обсягу викидів СО2 на 2012 р. мали надаватися авіакомпаніям безкоштовно, 
а 15% за гроші- так званий екологічний податок. З 2013 р. обсяг безкоштовно наданих 
викидів скоротиться до 82%, а 3%, що залишаться, будуть спрямовані у резерв для нових 
авіакомпаній [9]. Ці відсотки будуть вираховуватися від викидів базового року, яким 
визначений 2006 р. У довготерміновій перспективі компанії мусять скорочувати обсяги 
емісії. 

Необхідно підкреслити, що Європейський ринок квот на викиди в атмосферу 
“парникових газів” є найбільшим у світі після набрання чинності Кіотського протоколу. 
На частку ринку в Європі припадає більше 80% загальносвітової торгівлі такими квотами. 
За розрахунками Європейської комісії, реалізація закону призведе до підвищення 
собівартості перевезення одного авіапасажира на суму від 2 до 12 євро. В Директиві ЄС 
передбачено систему штрафів для авіакомпаній, які відмовляються виконати її приписи 
[9]. 

В той же час розвинені країни , країни, що розвиваються та держави з перехідною 
економікою об»єднали свої зусилля проти Директиви  2008/101/ЄС, яка, за їх думкою, є 
односторонньою та неправомірною [10]. Так, на міжнародній конференції з питань 
знижки емісії парникових газів в результаті діяльності цивільної авіації, що відбулася 21-
22 лютого 2012 р. в Москві, зібралися представники 29 країн, в тому числі США, Китаю, 
Бразилії та Японії. 

Учасники конференції підписали спільну Декларацію про протидію введенню 
Євросоюзом системи торгівлі квотами на викиди парникових газів для авіакомпаній. 
Декларація вміщує перелік можливих заходів у відповідь, включаючи: подання позову для 
розгляду спору відповідно до статті 84 Чикагської конвенції в ІКАО; введення заборони 
на участь авіакомпаній в системі торгівлі квотами на викиди парникових газів; перевірку 
відповідності Директиви ЄС нормам СОТ; перегляд угоди про відкрите небо; введення 
для авіакомпаній ЄС додаткових сборів у відповідь тощо [11]. 

Безумовно, використання третіми країнами заходів у відповідь може ускладнити 
ситуацію для європейських компаній, що є авіаперевізниками у ці країни. Окрім цього, у 
зверненні вказується, що ріщення стосовно авіаційних викидів иоже бути прийнято тільки 
в рамках ІКАО, на чому також наполягають Росія та ряд інших країн [12]. 

Проти подібного збору виступила влада більш ніж 20 країн, включаючи Росію, 
США, Китай.У Китаї, зокрема, заборонили місцевим перевізникам оплачувати цей 
податок, а також підвищувати через нього ціни на авіаквитки. У Росії та США в 
законодавчому порядку також встановлено аналогічну заборону для своїх авіакомпаній 
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[13]. Не виключено, що така позиція цих держав обумовлене їх прагненням створити 
власні системи екологічних зборів та контролю за викидами. Тим паче, що влада ЄС не 
запропонувала програми з розробки екологічно чистих двигунів або з   поліпшення 
аеродинамічних властивостей техніки. 

Слід зазначити, що сторони конфлікту зробили спробу й судового способу 
розв’язання спору у Європейському суді юстиції, який відкинув претензії авіакомпаній 
США і Канади, підтримані також Китаєм, Індією і цілим рядом інших країн, які вважають, 
що новий європейський закон суперечить міжнародним правилам авіаперевезень. Це 
рішення суд аргументував, зокрема, і тим, що переговори в рамках ICAO про скорочення 
викидів в атмосферу ”парникових” газів авіалайнерами ведуться вже 14 років, але так і не 
принесли помітних результатів [14]. Як зазначено в постанові Європейського суду 
юстиції, Директива відповідає всім існуючим в ЄС схемам з торгівлі квотами на викиди. 
Застосування подібних схем не суперечить ані нормам міжнародного права, ані угоді про 
відкрите небо [14]. 

Отже, враховуючи неоднозначне ставлення іноземних авіакомпаній до податку на 
вуглецеві викиди, Євросоюз прийняв рішення про тимчасове заморожування включення їх 
в систему торгівлі квотами на викиди парникових газів в атмосферу (EU ETS) до 
листопада 2013 р. з розрахунком, що до того часу Міжнародна організація цивільної 
авіації (IKAO) погодить загальносвітову модель контролю за авіаційними викидами. Як 
повідомив комісар ЄС з питань клімату Конні Хедегаaрд, ЄС погодився взяти паузу в 
інтересах встановлення позитивної атмосфери. Однак якщо цей жест ні до чого не 
приведе, то ЄС автоматично повернеться до схеми  EU ETS в її нинішньому вигляді [15]. 

Аналізуючи зміст Директиви  2008/101/ЄС, слід відзначити два основних напрями 
її застосування: 

1. контроль над обсягом викидів та їх поступове скорочення: 
2. оплата частини викидів відповідно до Кіотського протоколу. 
При цьому по кожній компанії, що здійснює польоти над територією ЄС протягом 

певного часу, будуть нараховані так звані  “ історичні викиди “, які є точкою відліку для 
наступного надання лімітів авіакомпаніям. Відповідно до плану, встановленого у 
Директиві, максимальний обсяг викидів, що надається компаніям у 2012 р. не повинен 
перебільшувати 97%, а з 2012 р. – 95% від обсягу історичних викидів. З метою контролю 
за виконанням цих положень, введена спеціальна процедура контролю над обсягом 
викидів у кожній державі– члені ЄС [16]. 

Слід звернути увагу, що у п.2.2. Директиви 2008/101/ЄС передбачено, що 
порушення правил, прийнятих державами-членами ЄС на національному рівні, будуть 
каратися системою штрафів та/або нарахуванням пені за несплату даного збору у 
встановлені терміни. Порушення Директиви ЄС в цілому може привести до виключення з 
списку авіакомпаній, що складений Європейською Комісією [16]. 

Слід зазначити, що Директива передбачає співробітництво ЄС з третіми державами 
з метою створення аналогічних норм у законодавстві третіх держав. 

Отже, таке співробітництво має на увазі можливі варіанти адаптації положень 
Директиви Європейською Комісією для забезпечення оптимальної взаємодії з такими 
державами, які здійснюють заходи екологічного характеру, еквівалентні тим, що вказані в 
Директиві.  

Механізмом адаптації документу є підписання двосторонніх договорів, в яких 
можуть бути переглянуті обсяги викидів для авіакомпаній третіх країн. 

Слід звернути увагу, що суб’єктами екологічного податку виступають лише 
повітряні судна цивільної авіації. В додатку до Директиви вміщується список виключень 
із сфери її дії, зокрема, здійснення тренувальних і військових польотів, офіційних 
перельотів глав держав і т.п. [16]. 

Основним критерієм попадання у сферу дії Директиви є лише випадки, коли 
повітряне судно здійснює зліт чи посадку в аеропорту однієї з держав-членів ЄС і не 
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поширюється на випадки, коли повітряне судно здійснює безперервний переліт над 
територією ЄС. У преамбулі до Директиви вміщується вказівка на те, що виключенням є 
авіакомпанії, що здійснюють невелику кількість перельотів протягом трьох послідовних 
кварталів. В якості оператора може визнаватися і власник транспортного засобу, якщо 
інформація про самого оператора не розкривається [16].  

Документ вміщує також рамкове положення про розподіл підконтрольних 
авіакомпаній між державами-адміністраторами. В основі розподілу , що здійснюється 
Єврокомісією, лежать два основні критерії:  

1. реєстрація авіакомпанії на території тієї або іншої держави-члена ЄС; 
2. здійснення найбільшої кількості викидів саме над територією даної держави. 
При цьому кошти, отримані від таких виплат, будуть спрямовані в бюджет 

держави-адміністратора. 
В документі також передбачено, що на рівні кожної держави-члена ЄС 

випускається власний список підконтрольних авіакомпаній, який дублює розподіл 
Європейської Комісїї, з врахуванням заяв, що подані авіакомпаніями. Держава-
адміністратор направляє повідомлення своїм підзвітним компаніям до 28 лютого щорічно. 
Якщо це не відбувається, компанії необхідно звернутися до відповідних органів держави-
адміністратора. 

В свою чергу відповідні органи держави-адміністратора, наприклад, Департамент 
енергетики та кліматичних змін (ДЕСС) у Великобританії, Управління з торгівлі викидами 
(ДЕНST) у ФРН, мусять повідомляти своїм підконтрольним компаніям реалізацію схеми 
отримання права здійснювати викиди. Отже, показник для окремої компанії 
розраховується державою-адміністратором- країною, в яку вона виконала найбільшу 
кількість рейсів у 2004-2006 р.р. Наприклад, для українських компаній це Греція та 
Австрія.  Положення Директиви є також дійсним на території ряду європейських країн, 
що не є членами ЄС, а саме Ісландії, Норвегії. 

Що стосується українських компаній, то варто зазначити, що вони вже сплачують 
екологічний податок при придбанні авіаційного палива. Але за вимогою ЄС необхідно 
провести ще роботу з метою встановлення еквівалентності існуючого в Україні 
екологічного податку з введеним в ЄС квотуванням. 

Для українських перевізників включення їх до кола платників європейського 
екологічного податку є фактично грубим порушенням рівних умов конкуренції, оскільки 
стягнення плати за польоти над територією ЄС та її подальше використання буде 
здійснюватися ЄС в односторонньому порядку, а можливостей подальшого використання 
коштів в інтересах оновлення авіатехніки українських авіаперевізників, зокрема, щодо 
розробки екологічно чистих двигунів або поліпшення аеродинамічних властивостей 
техніки, Директивою ЄС не передбачено.  

Отже, за існуючими розрахунками, ситуація в Україні може обернутися для 
авіакомпаній подвійними платежами за викиди – в європейський і український бюджети 
[17].  

Справа у тому, що ст.244 Податкового кодексу України передбачає сплату за 
використання авіакеросину в розмірі 58 грн. за тонну. Податковими агентами із сплати 
екологічного податку є авіакомпанії, що ввозять або продають на митній території 
України авіаційне паливо. Так, платники екологічного податку подають до органів 
податкової служби у 2013 році два додатки. Тобто починаючи з 01.01.2013 р. по 
03.01.2013 р. включно – за ставками екологічного податку, які діяли з 01.01.2013 р. по 
03.01. 2013 р., а з 04.01.2013 р. по 31.03.2013р. включно – згідно з Законом України від 
20.11.2012 р.№5503-УІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України від 
02.12.2010р. №2755 – УІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) щодо перегляду ставок 
деяких податків і зборів». При обчисленні податкових зобов»язань щодо екологічного 
податку  застосовуються ставки податку, встановлені зазначеним Законом. При цьому 
ставки податку становлять 75% від ставок, передбачених ст. 243 – 246 ПКУ. 
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Що стосується розподілу надходжень до бюджету екологічного податку, то 
відповідно до положень Бюджетного кодексу України 08.07.2010 р. №2456-УІ із змінами 
та доповненнями цей платіж у 2013 році зараховується у таких пропорціях: 
 до спеціального фонду державного бюджету – 53%, з них 33% – на фінансове 

забезпечення екологічної модернізації підприємств у межах сплаченого екологічного 
податку; 

 до спеціального фонду місцевих бюджетів – 47% 
Таким чином, екологічний податок практично вже закладений у вартість 

авіаційного палива, яким користосуються повітряні судна як українських експлуатантів, 
так й іноземні компанії. А податковими агентами, які реалізують паливо, цей податок 
утримується і сплачується до бюджету. 

Також слід взяти до уваги, що платниками екологічного податку визначені усі без 
винятку особи, що використовують паливо та здійснюють викиди із пересувних джерел 
забруднення атмосфери. Отже, за наявності такої власної системи Україна має підстави 
уникнути подвійного оподаткування.  

Як уявляється, це можливо здійснити завдяки скасуванню українського 
екологічного податку при заправках авіарейсів в країни ЄС. Аргументами цьому може 
виступати той факт, що заправка повітряного судна, що здійснює авіапереліт за межі 
митної території України, відноситься до експортної операції, а обсяги палива, що 
вивезені з митної території України в режимах експорту або реекспорту, не є об’єктом 
оподаткування. 

Що стосується міжнародних важелів вирішення цього складного і суперечливого 
питання то слід зазначити, що в змісті Директиви ЄС передбачається, що її положення 
можуть бути переглянуті, якщо в ІКАО буде знайдено глобальне рішення, яке допоможе 
знизити обсяг емісій від повітряного транспорту. Експерти з цього питання вважають, що 
тільки через конструктивний діалог на рівні ІКАО можна врегулювати спір в галузі 
цивільної авіації. Сторони повинні прагнути до прийняття колективних рішень та 
відмовитися від односторонніх заходів. 

Що стосується позиції інших міжнародних авіаційних організацій, то Міжнародна 
асоціація повітряного транспорту, наприклад, підтримує сам принцип торгівлі викидами, 
але в жодному разі не включення авіації у європейську ETS, вважаючи це хибним 
підходом, що суперечить положенням Чиказької конвенції та Кіотського протоколу. 
Єдиним виходом з цієї ситуації Генеральний директор ІАТА Дж. Бізіньяні вважає 
заснування глобальної світової схеми під координацією Міжнародної організації 
цивільної авіації (ІКАО) [18]. 

Варто також звернути увагу, що офіційних досліджень вивчення наслідків 
включення авіації у європейську ETS Єврокомісією не проводилося. При цьому основні 
принципи авіаційної ETS, в тому числі залучення третіх країн, не узгоджуються з 
основними принципами IКAO та міжнародних конвенцій, оскільки гроші, отримані від 
авіаперевізників, будуть витрачатися на фінансування не авіації, а конкурентних видів 
транспорту, що повністю суперечить основній меті проекту – створення більш 
економічної та екологічної авіації. 
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Анотація. У статті проаналізовано гарантії реалізації права на захист на початковому етапі порушення адміністративної 

справи щодо особи, підозрюваної у скоєнні адміністративного правопорушення, та запропоновано шляхи їх удосконалення.  
Ключові слова: право на захист, гарантії реалізації права, адміністративне провадження. 
Аннотация. В статье проанализированы гарантии реализации права на защиту на начальном этапе возбуждения 

административного дела в отношении лица, подозреваемого в совершении административного правонарушения и предложены пути 
их совершенствования. 

Ключевые слова: право на защиту, гарантии реализации права, административное производство. 
Аnnotation. In the article it is analysed the guarantees of realization of right to defence on the initial stage of administrative case in 

relation to a person, suspected in administrative crime, and the ways of guarantees improvement are offered.  

Keywords: right to defence, guarantees of right realization, administrative case. 
 
Діяльність учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення 

розвивається у часі як послідовний ряд пов'язаних між собою процесуальних дій щодо 
реалізації прав та взаємних обов'язків. Завданнями цього провадження є своєчасне, 
всебічне, повне і об'єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній 
відповідності з законодавством, забезпечення виконання винесеної постанови, а також 
виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, 
запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення 
законності (ст.245 КУпАП) [1]. Весь процес складається з кількох фаз розвитку, що 
змінюють одна одну. Відповідно, важливими органічними елементами, що 
характеризують структуру адміністративного процесу, є стадії, етапи, процесуальні дії. 
Стадії відрізняються одна від одної і колом учасників провадження, характером 
проваджуваних дій та їх юридичною роллю, але, з іншого боку, вони органічно пов'язані 
між собою - без попередньої стадії не може розпочатись наступна. Разом з тим, характер 
публічно-правових відносин надає кожній із стадій свої особливості. Відповідно, науковці 
усі існуючі стадії адміністративного процесу розподіляють на дві групи: 1) обов’язкові 
(конституційні) стадії, які є неодмінними частинами адміністративного процесу та 
здійснюються по кожній адміністративній справі, яка закінчується остаточним 
юридичним вирішенням; 2) необов’язкові (факультативні) стадії адміністративного 
процесу, які виникають виключно за волевиявленням учасників такого процесу [2, с. 149]. 

Разом з тим, назви стадій адміністративного процесу обумовлені змістом стадії, її 
нормативно-правовим закріпленням та процесуальною метою. 

Відповідно, обов’язковими стадіями адміністративного процесу, тобто стадіями, 
які неминуче проходить адміністративна справа після звернення фізичної або юридичної 
особи до адміністративного суду, є: 1)порушення адміністративної справи (звернення до 
адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі); 2) 
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підготовка адміністративної справи до судового розгляду; 3) судовий розгляд 
адміністративної справи.  

У свою чергу, до необов’язкових стадій адміністративного процесу, тобто стадій, 
виникнення яких залежить від волевиявлення учасників цього процесу, слід віднести: 1) 
апеляційне оскарження рішень адміністративних судів першої інстанції; 2) касаційне 
оскарження рішень адміністративних судів першої та апеляційної інстанції; 3) 
провадження за винятковими обставинами; 4)провадження за ново виявленими 
обставинами; 5) виконавче провадження (виконання судових рішень в адміністративних 
справах) [3, с. 58]. 

Для більш детального аналізу гарантії реалізації права на захист у провадженні у 
справах про адміністративні правопорушення на початковому і, тому, важливому етапі 
адміністративного процесу розглянемо першу обов’язкову стадію, а саме стадію 
порушення адміністративного провадження.  

Дана стадія є початковою стадією провадження у справах про адміністративні 
правопорушення. Сутність цієї стадії полягає в тому що уповноважені посадові особи 
державних органів, які здійснюють контроль і нагляд у державному управлінні, у 
випадках виявлення факту адміністративного правопорушення, вирішують питання щодо 
наявності всіх умов та підстав для початку провадження у справі про адміністративні 
правопорушення та при позитивному вирішенні цього питання проводять за необхідності 
адміністративне розслідування. 

Отже, формальним початком адміністративного провадження є порушення 
адміністративної справи, для чого орган (посадова особа), який має право порушувати 
справу, повинен мати відповідні приводи і підстави. 

У чинному адміністративно-процесуальному законодавстві не визначено поняття 
приводів та підстав порушення адміністративної справи. Однак, згідно практики 
адміністративного судочинства, приводами для порушення адміністративної справи слід 
вважати джерела, з яких уповноважені на це органи (посадові особи) отримують 
інформацію про адміністративне правопорушення, а саме: заява або повідомлення 
підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості, 
громадян (свідків, потерпілих, інших зацікавлених осіб); повідомлення, опубліковані в 
пресі; безпосереднє виявлення правоохоронними органами ознак правопорушення тощо. 

Разом з тим, для законного порушення адміністративної справи необхідні  достатні 
підстави. Справа може бути порушена, якщо об’єктивні дані свідчать про наявність складу 
адміністративного правопорушення. Так, згідно ст. 247 КУпАП обставинами, за яких 
адміністративна справа не порушується, а порушена справа підлягає закриттю, є: 1) 
відсутність події та складу адміністративного правопорушення; 2) недосягнення особою 
на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку; 3) 
неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; 4) вчинення дії особою 
в стані крайньої необхідності або необхідної оборони; 5) видання акта амністії, якщо він 
усуває застосування адміністративного стягнення; 6) скасування акта, який встановлює 
адміністративну відповідальність; 7) закінчення на момент розгляду справи про 
адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 КУпАП; 8) наявність по 
тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, 
іншого законного рішення; 9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в 
справі. 

У свою чергу ст.ст. 9 – 22 Загальної частини КУпАП визначають загальне поняття 
адміністративного правопорушення і його ознаки (протиправність, винність, караність, 
відповідальність та обставини, що її виключають).  

Щодо суб’єктів порушення справи про адміністративне правопорушення, то ними 
можуть бути уповноважені на те посадові особи органів, зазначених у ст. 255 КУпАП. 

Необхідно зазначити, що на стадії порушення справи в необхідних випадках 
здійснюються адміністративно-процесуальні заходи забезпечення адміністративного 
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провадження. Так, згідно зі ст. 260 КУпАП, «у випадках, прямо передбачених законами 
України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші 
заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне 
правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, 
якщо складення протоколу є обов’язковим, забезпечення правильного і своєчасного 
розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення 
допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і 
вилучення речей і документів…». Ці дії здійснюються з метою встановлення особи 
правопорушника, складання протоколу при неможливості здійснити ці дії на місці, 
забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи, виконання рішення тощо. 

Момент порушення справи про адміністративне правопорушення має винятково 
важливе значення. Саме з цього моменту особа вважається залученою до адміністративно-
юрисдикційного процесу і, відповідно, наділена певним комплексом прав і обов'язків, що 
становлять зміст її адміністративно-правового статусу як особи, підозрюваної у вчиненні 
адміністративного правопорушення. Втягнення особи в адміністративно-юрисдикційний 
процес означає можливість застосування по відношенню до неї передбачених законом 
заходів адміністративного примусу. У зв'язку з чим, така особа повинна чітко 
усвідомлювати момент початку здійснення органом або посадовою особою 
адміністративно-юрисдикційної діяльності з метою реалізації тих процесуальних 
можливостей, які складають зміст його права на захист. 

Разом з тим, існуючий механізм притягнення особи до відповідальності у справах 
про адміністративні правопорушення не дозволяє їй повною мірою скористатися своїм 
правом на захист. Недоліки даної процедури, на нашу думку, є в процесуальному 
оформленні факту початку провадження у справі. Так, гл. 22 ст. 277 КУпАП пов'язує 
момент порушення справи з моментом одержання органом (посадовою особою), 
правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та 
інших матеріалів справи. Крім того, згідно зі ст. 38 КУпАП України, формально протокол 
про адміністративне правопорушення може бути складений протягом двох місяців з дня 
вчинення адміністративного правопорушення, а при триваючому правопорушенні — двох 
місяців з дня його виявлення.  

Як бачимо, Закон чітко не визначає момент складання даного протоколу. Проте 
слід зазначити, що момент безпосереднього застосування заходів забезпечення 
провадження у справі і момент їх документального оформлення можуть не збігатися у 
часі. Так, гл. 20 ст. 260 КУпАП допускає робити документальне оформлення 
процесуальних дій, пов'язаних із застосуванням заходів щодо забезпечення провадження у 
справі, вже після їх здійснення, у тому числі, надаючи суб'єкту юрисдикції можливість 
внесення запису про застосування забезпечувальних заходів у наступні протоколи 
(наприклад, до протоколу про адміністративне затримання або протоколу про 
адміністративне правопорушення).  

У цьому сенсі, на нашу думку, забезпечувальні заходи провадження у справах про 
адміністративні правопорушення фактично застосовуються до особи, яка не має певного 
адміністративно-правового статусу в адміністративно-юрисдикційному процесі, так як 
складання протоколу відкладається до моменту закінчення відповідних процесуальних дій 
або здійснюється в процесі їх застосування. Тобто, стосовно даної особи справа фактично 
не порушена, оскільки відсутні протоколи про застосування забезпечувальних заходів і, 
відповідно, це ставить її у не рівне становище порівняно з тими особами, стосовно яких 
забезпечувальні заходи застосовуються вже після порушення провадження у справі. Так, 
якщо адміністративне затримання застосовується до особи, щодо якої справу вже 
порушено, то така особа на момент застосування заходів забезпечення провадження вже 
наділена комплексом процесуальних можливостей, які є складовими у праві на захист у 
провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Якщо ж затримання особи 
застосовується без складання протоколу, як невід’ємний перший захід забезпечення 
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провадження, то така особа на момент застосування забезпечувального заходу ще не 
володіє певним адміністративно-правовим статусом, і, відповідно, не може скористатися 
тими правами, які надані особам, до яких провадження у справі вже порушено.  

Разом з тим, кожний підозрюваний у скоєнні адміністративного правопорушення 
повинен володіти рівними можливостями щодо захисту своїх прав і законних інтересів, а 
процедура притягнення до відповідальності повинна надавати йому змогу реалізувати ті 
процесуальні можливості, якими він наділений законом. Даний висновок випливає з 
принципу рівності перед законом, закріпленого у ст.ст. 7, 10 КАСУ [4], який є похідним 
від принципу рівності перед законом, закріпленого ст. 24 Конституції України [5].  

Отже, стає очевидним, що закріплений КУпАП механізм порушення справи про 
адміністративне правопорушення через надання першого протоколу при застосуванні 
заходів забезпечення провадження у справі вимагає корегування, оскільки передбачає 
можливість застосування примусових заходів щодо осіб, які не мають певного 
процесуального статусу в адміністративно-юрисдикційному процесі. Відповідно, особа, 
яка не залучена до адміністративно-юрисдикційного процесу у встановленому законом 
порядку, не має процесуальних прав, що робить вкрай скрутним реалізацію ним 
конституційного права на захист.  

На нашу думку, вирішення даної проблеми вбачається у тому, що момент 
порушення справи про адміністративне правопорушення слід пов’язувати не з наданням 
першого протоколу про застосування заходів забезпечення провадження у справі, а з 
початком фактичного застосування до особи заходів адміністративно-правового примусу. 
Отже, сам факт застосування до особи примусових заходів вже повинен свідчити про 
порушення відносно нього провадження у справі про адміністративне правопорушення. 
Разом з тим, з метою реалізації ним права на захист, законодавче закріплення перенесення 
початковій стадії провадження на більш ранній момент вимагатиме надання додаткових 
гарантій особі, яка підозрюється у скоєнні адміністративного правопорушення. 
Насамперед, мова йде про необхідність надання гарантій здійснення групи процесуальних 
можливостей, пов’язаних з інформуванням підозрюваного щодо підстав порушення 
справи про адміністративне правопорушення та доведення до нього його прав та 
обов’язків. 

У цьому сенсі, необхідно зазначити, що право особи знати свої права і обов'язки є 
одним з основних серед прав, за допомогою яких забезпечується інформування 
підозрюваної особи. В інакшому разі вона не буде мати уявлення про ті можливості, за 
допомогою яких можна захищатися від потенційного звинувачення. Саме незнання 
власних прав та порядку їх реалізації є основною проблемою в реалізації громадянами 
своїх суб’єктивних прав. Тут необхідно погодитися з В. І. Мельниковою, що «проблема 
інформування про права та обов'язки учасників провадження особливо актуальна на стадії 
порушення провадження, оскільки відомості, що надійшли в момент, що передує часу 
складання протоколу про адміністративне правопорушення, стають основою подальших 
дій суб’єкта адміністративної юрисдикції» [6, с. 133]. 

У свою чергу вчені Д.М. Бахрах та Ренов Х.Н. зазначають, що «важливою 
складовою частиною права на захист є обов’язок посадових осіб ознайомити 
обвинуваченого, потерпілого з їх правами та обов’язками» [7, с. 105]. Разом з тим, 
уточнимо, що право на захист передбачає не тільки ознайомлення особи, щодо якої 
ведеться провадження по справі, з його правами та обов’язками, але і їх роз’яснення. Так, 
суб’єкт юрисдикції повинен роз’яснити зміст незрозумілої для підозрюваної особи 
термінології, враховуючи рівень її освіти, психологічні особливості, вік та інші фактори, а 
також упевнитися, що дана особа усвідомлює зміст своїх прав. 

На сьогодні, згідно зі ст. 268 КУпАП особа, що притягається до адміністративної 
відповідальності, може знайомитися з усіма матеріалами справи, давати пояснення, 
подавати докази, заявляти клопотання, оскаржувати постанови, при розгляді справи 
користуватися юридичною допомогою адвоката тощо. 
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Разом з тим, зазначимо, що коли йдеться про право на захист, перш за все мається 
на увазі особа, яка притягається до відповідальності, проте, в процесі може брати участь й 
інший громадянин, безпосередньо зацікавлений у справедливому вирішенні справи — 
потерпілий. Згідно зі ст. 269 КУпАП, потерпілим є особа, якій адміністративним 
правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Якщо в протоколі 
про адміністративне правопорушення вказано потерпілого, то з моменту складання 
протоколу ця особа набуває процесуальних прав, передбачених у цій статті. Як і особа, що 
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілий має право знайомитися з 
матеріалами справи, давати пояснення, заявляти клопотання про витребування доказів, 
призначення експертизи, а також подавати скаргу. 

На нашу думку, проблема полягає в тому, що чинний КУпАП закріплює обов'язок 
посадової особи роз’яснити підозрюваному його права та обов’язки тільки під час 
складання протоколу про адміністративне правопорушення (ст. 256). Але, необхідно 
зазначити, що дана норма не передбачена під час проведення заходів забезпечення 
провадження в справах про адміністративні правопорушення, коли протокол з різних 
причин не складений, що, відповідно, зменшує гарантії права на захист в 
адміністративному судочинстві. Відповідно, будь-якій особі, незалежно від форми 
порушення стосовно нього справи про адміністративне правопорушення (за винятком, 
мабуть, випадків оформлення попередження, якщо протокол про адміністративне 
правопорушення не складається), в обов’язковому порядку повинні бути роз’яснені її 
права та обов’язки. Саме тому, враховуючи, що перше застосування заходів забезпечення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення веде до порушення справи, 
КУпАП повинен передбачити певні гарантії здійснення процесуальних можливостей щодо 
інформування підозрюваного про його права та обов’язки. При цьому такі гарантії мають 
бути надані особі, щодо якої порушується справа про адміністративне правопорушення, 
до початку фактичного застосування до нього заходів забезпечення провадження у справі. 

Таким чином, вважаємо за необхідне доповнити КУпАП нормативними 
положеннями, згідно з якими в обов’язки посадової особи, що порушує справу за 
допомогою застосування заходів забезпечення провадження у справах, входило б 
обов’язкове оголошення підозрюваній особі про порушення відносно неї справи про 
адміністративне правопорушення з доведенням до її відома приводу для порушення 
справи, даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення, а 
також обов’язкове роз'яснення даній особі її прав та обов'язків. З моменту такого усного 
оголошення особа буде цілком проінформована про причини тимчасового обмеження її 
прав і законних інтересів, а також про комплекс тих процесуальних можливостей, за 
допомогою яких вона зможе реалізувати своє право на захист. У свою чергу, покладання 
відповідних обов’язків на посадову особу юрисдикційного органу буде юридичною 
гарантією реалізації підозрюваним даного права щодо інформування. 

Отже, згідно запропонованого нами механізму порушення справи про 
адміністративне правопорушення при першому застосуванні заходів забезпечення 
провадження у справі моментом порушення справи необхідно вважати момент початку 
фактичного застосування до особи примусових заходів, при цьому, посадова особа 
юрисдикційного органу повинна довести до підозрюваного причини порушення відносно 
нього справи про адміністративне правопорушення з доведенням до його відома 
необхідної інформації, у тому числі – його прав та обов’язків.  

Разом з тим, теорія юридичного процесу вимагає документального оформлення 
початку і закінчення кожної процесуальної дії. Запропонована нами відмова від прив’язки 
моменту порушення справи до моменту надання протоколу не означає відмови від 
зазначеного правила. КУпАП (ст.256) передбачає фіксацію забезпечувального заходу у 
відповідному протоколі, в який і має заноситися запис про час початку його застосування. 
Сам же момент порушення справи про адміністративне правопорушення може бути не 
прив'язаний до даного процесуального документа. 
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Отже, ми з’ясували, що на початковому етапі стадії порушення і розслідування 
справи особі, підозрюваній у скоєнні адміністративного правопорушення, мають бути 
забезпечені права та гарантії щодо її інформування, а саме: можливості знати свої права та 
обов'язки, причини та підстави свого затримання та притягнення до відповідальності. 
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Деякі фахівці в галузі права зазначають, що термін «законодавство» і «система 
законодавства» дуже близькі і водночас тотожні. Терміном «законодавство» 
підкреслюється зовнішній результат законотворчості, виражений у його формах, а 
терміном «система законодавства» розкривається внутрішня структура ієрархічно 
супідрядних елементів законодавства. 

Система законодавства – це сукупність діючих у державі нормативно-правових 
актів, які відбивають внутрішні характеристики права і яким притаманні єдність та 
структурна узгодженість. Система законодавства складається в результаті закріплення 
правових норм у нормативно-правових актах і систематизації цих актів. Іншими словами, 
система законодавства – це сукупність джерел права які є формою вираження правових 
норм. Право не існує поза законодавством. Вони співвідносяться як форма і зміст. Саме в 
законодавстві правові норми та їхні різні структурні утворення отримують свій реальний 
вираз, зовнішній прояв. В цьому система права та система законодавства узгоджуються[1, 
с. 62]. 

В юридичній науці поняття «система законодавства» розглядається у широкому та 
вузькому розумінні. Так, у широкому розумінні, система законодавства – це одна з форм 
існування права, спосіб надання юридичного значення нормам права, засіб їх організації 
та поєднання у статті нормативно-правових актів та інших правових приписів. Широке 
трактування включає в поняття законодавства: акти законодавчих органів і підзаконні 
акти (акти органів управління та ін.). Крім того , це система всіх виданих і впорядкованих 
державними органами, безпосередньо народом або уповноваженими суб’єктами 
нормативно-правових актів (законів та підзаконних нормативно-правових актів). У 
вузькому розумінні система законодавства – це система усіх виданих парламентом або 
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уповноваженими суб’єктами, у тому числі і народом на референдумі – законів. Вузьке 
розуміння – акти законодавчих органів: закони і постанови парламенту про введення цих 
законів у дію. Система законодавства є формою існування правових норм, засобом їх 
організації у правові акти [ 2, с. 245]. 

В сучасних умовах перевага віддана вузькому трактуванню законодавства. Ця 
система є зовнішнім відображенням системи права, яка набуває реальності саме в чітких, 
формально-визначених нормативно-правових актах, що служить зовнішньою формою 
об’єктивації правових норм і має складну структуру.  

Структура системи законодавства – це зумовлена системою права внутрішня 
організація нормативно-правових актів, що виражається у їх єдності, об’єктивності, 
визначеності а також у розподілі законів та підзаконних нормативно-правових актів за 
галузями та інститутами. 

Існують такі види системи законодавства: горизонтальна  (галузева) будова 
системи законодавства – за предметом регулювання; вертикальна (ієрархічна) будова 
системи законодавства – класифікація за – юридичною чинністю актів; федеративна 
будова системи законодавства – класифікація за особливостями форми державного 
устрою (державно-організаційна); комплексна будова системи законодавства. 

Горизонтальна (галузева) будова системи законодавства – це структура системи 
законодавства зумовлена предметом правового регулювання – фактичними суспільними 
відносинами, на основі яких відокремлюються галузі системи законодавства, що 
відповідають галузям системи права. Наприклад, конституційне право – конституційне 
законодавство, екологічне право – екологічне законодавство. В інших випадках існує 
галузь права, а галузь законодавства ні. 

Вертикальна (ієрархічна) будова системи законодавства – це структура системи 
законодавства побудована на юридичній силі нормативно-правових актів, зумовлена 
ієрархією органів державної влади, які приймають відповідні нормативно-правові акти. 
Найвищу силу має Конституція, прийнята Верховною радою або в результаті 
референдуму. На її основі приймаються закони, кодифіковані закони, звичайні закони та 
підзаконні акти нормативно-правові акти, які видаються на виконання законів і не повинні 
суперечити їм [3, с. 317]. 

Не обов’язково, щоб нормативно-правові акти, що входять до складу 
законодавства, мали форму закону. Важливо, щоб у Конституції була вказівка на них як 
таких, що мають силу закону. До складу законодавства припустимо включати 
нормативно-правові акти Президента, уряду, видані в порядку делегування їм 
законодавчих повноважень, тобто переданих законодавчим органом (парламентом) 
відповідно до конституції. Це так зване «делегування законодавства» (Франція, 
Великобританія та ін.). 

Федеративна будова системи законодавства – це структура системи законодавства 
зумовлена федеративною формою державного устрою, у межах якої розрізняють два рівні 
системи нормативно-правових актів: федеративне законодавство і законодавство суб’єктів 
федерації, які внутрішньо мають горизонтальну і вертикальну будову. 

Комплексна будова системи законодавства – це структура системи законодавства, 
яка зумовлена існуванням у системі законодавства комплексних утворень, що 
складаються на основі певного об’єкта правового регулювання і особливостей державного 
правління у цій сфері. До таких утворень належать природоохоронне, транспортне, 
господарське законодавство. На рахунок комплексної системи законодавства виникають 
різні тлумачення. Наприклад, к.ю.н. – К.Г. Волинка виносить його, як окремий вид  до 
галузевої, вертикальної і федеративної будови [4, с. 240]. Інша точка зору у Скакуна О.Ф. 
який визначає комплексне (міжгалузеве) законодавство, як вид галузевого законодавства 
[5, с. 348]. Віна ділить галузеве законодавство на два види: спеціальне 
(внутрішньогалузеве) законодавство – це система нормативних приписів, що виражають 
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норми підгалузі (рідше інституту) права. Тут підгалузь або інститут права становить 
спеціальне законодавство, що є частиною певної галузі законодавства. 

Комплексне (міжгалузеве) законодавство – це система нормативних приписів, що 
виражають норми декількох галузей, підгалузей, інститутів права, які становлять відносно 
самостійну (комплексну) сферу громадського життя. Тут галузь законодавства створюють 
об’єднанні міжгалузеві інститути права. 

Отже законодавство складається із великої кількості актів, прийнятих державними 
органами в різні історичні періоди, Час від часу виникає необхідність приведення його в 
чітку систему, ліквідації протиріч шляхом внесення змін і доповнень, здійснення 
систематизації. 

Законодавства має свою структуру – спосіб зв’язку між її елементами. Система 
законодавства України має кілька структурних «зрізів», виокремлення кожного з яких має 
у своїй основі той чи інший критерій. Саме в залежності від цих критеріїв розрізняють 
функціональну, горизонтальну, ієрархічну структури. 

В залежності від функціонального призначення нормативно-правового матеріалу 
можна виокремити: 

– головні нормативно-правові акти, що виконують ключову функцію носія 
певної сукупності нормативно-правових приписів. Це базові нормативно-правові акти в 
своїй першо-початковій редакції, наприклад основи законодавства, кодекси; 

– допоміжні нормативно-правові акти, що вносять часткові зміни в головні 
(чинні) нормативно-правові акти. За своєю формою вони являють собою 
найрізноманітніші акти, від одиночних, що вносять зміни в одну статтю або припис, до 
таких, що являють собою викладення акта в певній редакції; 

– нормативно-правові акти, які припиняють юридичну силу окремих 
нормативно-правових положень або їх структурних частин – статей, приписів, абзаців 
тощо. Особливістю цього виду актів вчені визначають те, що вони містять тільки припис 
про визнання недіючими тих чи інших нормативно-правових актів їх структурних частин; 

– за обсягом нормативного матеріалу вчені-правознавці вирізняють такі 
елементи горизонтальної структури законодавства України: нормативно-правовий припис, 
нормативно-правовий акт, інститут законодавства, галузь законодавства. 

Залежно від юридичної сили нормативно-правових актів, що визначається місцем 
право установчого органу в державному апараті, вирізняють вертикальну структуру 
вітчизняного законодавства. Відповідно до Конституції України вертикальна структура 
має такі складові: 

1) Конституція України, Конституція Автономної Республіки Крим. Головне 
місце в вертикальній системі законодавства посідає Конституція України і закони, що 
встановлюють головні засади правового регулювання. Такі закони називають 
конституційними. Конституція має найвищу юридичну силу і є першоосновою усієї 
системи нашого законодавства. 

2) Кодекси – це кодифіковані закони всередині законодавства. Науковець 
Головатий С. каже, що головне призначення кодексів – забезпечення на основі науково-
обгрунтованих принципів комплексного, всебічного і цілісного  вирішення тих чи інших 
завдань економічного і соціального розвитку суспільства [6, с. 156]. Кодифіковані закони 
направлені на те, щоб надати формальної визначеності нормам певної галузі права. Вони є 
активним центром регулювання суспільних відносин. 

3) Нормативні укази і розпорядження Президента України, які видаються 
згідно і у відповідності з Конституцією України. 
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4) Підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади – постанови і 
розпорядження Кабінету Міністрів України, накази і інструкції Міністерств, державних 
комітетів України. 

5) Акти органів виконавчої влади на місцях. 
6) Акти місцевих органів самоврядування по здійсненню функцій, делегованих 

їм державними органами. 
Перелік структури вітчизняного законодавства є вичерпним. Згідно з тлумаченням 

Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р. поняття законодавства включає 
закони, міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою, а також постанови 
Верховної Ради, укази Президента, Декрети і постанови Кабінету Міністрів, прийняті у 
межах їх повноважень і відповідно до Конституції  і законів України. 

В Україні визнається пріоритет міжнародного права над національним, що 
випливає з Декларації про державний суверенітет України і Конституції України. 
Відповідно до п. 2. Ст..17 Закону України «Про міжнародні договори України» [7] при 
розбіжності правил міжнародного договору України з правилами її 
внутрішньодержавного законодавства мають застосовуватися правила міжнародного 
договору. Суттєве значення має Конституція України і для розвитку законодавства на 
основі міжнародних договорів (стаття 9) [8, ст. 9], оскільки ратифікуючи той чи інший 
договір верховна Рада України збагачує національне законодавство. З іншого боку – 
український законодавець має намагатися привести вітчизняне законодавство у 
відповідність з міжнародним правом. Це теж сприяє подальшому розвитку законодавства 
України. Треба зазначити, що Конституція України передбачає ратифікувати міжнародні 
договори, які не суперечать їй. Щодо інших, навіть важливих для нашої держави змін до 
Основного Закону, Конституцію слід розглядати і як організаційну, координуючу основу 
не лише подальшого розвитку законодавства, а й здійснення державно-правової реформи, 
адже мають вдосконалюватися як законодавча нормативно-правова система, так і ряд 
державних інститутів. 

Головною ознакою, що характеризує систему законодавства в нашому суспільстві, 
виступає її поділ усередині ієрархічної структури законодавства – в залежності від 
юридичної сили, усі нормативно-правові акти можна поділити на два види – закони та 
підзаконні нормативно-правові акти. 

Як зазначають вчені правознавці – всі три структури (функціональна, ієрархічна і 
горизонтальна) забезпечують юридичну єдність, внутрішню узгодженість та цілісність 
законодавства. 

Одним з пріоритетних напрямів правової реформи та вдосконалення правової 
системи України на нинішньому етапі є питання систематизації законодавства. При 
виданні нових законодавчих актів далеко не завжди дотримуються вимоги законодавчої 
техніки. Українське законодавство не завжди встигає за динамікою розвитку суспільних 
відносин, інколи вступає у протиріччя з раніше прийнятими правовими актами. 

До основних тенденцій розвитку сучасного законодавства слід віднести сферу 
приватної власності, обумовленість ринковими відносинами, необхідність закріплення 
демократичних прав і свобод громадян, гармонізацію системи законодавства України з 
міжнародним правом та забезпечення загальної систематизації законодавства. 

Іншими словами, іде процес створення нової нормативно-правової бази української 
держави. В її системі на сьогодні ще діє чимало застарілих або тих, що втратили 
юридичну силу, норм чи нормативних актів, які вимагають серйозної юридичної 
експертизи. 

Важливим засобом здійснення систематизації є її техніко-інформаційне 
забезпечення. Його актуальність особливо очевидна зараз, коли в результаті постійних 
змін законодавства надзвичайно зростає цінність правової    інформації, оперативного її 
доведення до суб’єктів права. Забезпечення правовою інформацією є одним із важливих 
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шляхів систематизації законодавства. Стрімке оновлення законодавчої бази держави 
висуває на перший план вирішення важливого  завдання – формування в Україні єдиного 
інформаційно-правового простору, що забезпечує правову інформованість всіх структур 
суспільства і кожного громадянина окремо. 

Таким чином, в умовах реформування законодавства України необхідне його чітке 
упорядкування, приведення до системи та узгодження нормативного масиву. Реалізація 
цих завдань буде сприяти підвищенню ефективності законодавства та всебічному 
регулюванню сучасних суспільних відносин [9, с. 82]. 

Стосовно дослідження системи законодавства України у галузі використання і 
охорони питної води та питного водопостачання ми будемо послідовно структурувати їх 
за юридичною силою і аналізувати за змістом. 

1) Конституція України як основний закон держави. Вона закріплює основи 
суспільного ладу, загальні засади державної політики. Ключове значення для регулювання 
відносин галузі використання і охорони питної води та питного водопостачання мають 
безпосередньо статті 13, 14, 16, 41, 50, 66 Конституції України [10]. та ряд інших статей 
загального характеру, що забезпечують основоположне регулювання суспільних відносин, 
у тому числі екологічного характеру. 

2) Слід зауважити, що Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» [11], прийнятий 25 червня 1991 р., є основним галузевим актом 
екологічного законодавства. В ньому знайшла втілення ідея комплексного підходу до 
регулювання природоохоронних відносин і саме з його прийняттям був започаткований 
новий етап становлення екологічного права України. Він містить головні принципові 
положення в галузі використання і охорони природних об'єктів та навколишнього природ-
ного середовища в цілому. Хоча він за структурою не є кодексом, але його можна віднести 
до комплексних, узагальнюючих нормативно-правових актів. 

Цей Закон визначає засади та рамки діяльності щодо захисту довкілля, передбачає 
реалізацію державних екологічних програм, стверджує право власності на природні 
ресурси. Законом визначено такі цілі екологічної політики держави: регулювання захисту 
довкілля, використання природних ресурсів і підтримання екологічної безпеки; 
запобігання можливій шкоді довкіллю від економічної та іншої діяльності; збереження 
природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних 
комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, які є частиною історичної та 
культурної спадщини України. У законі також юридично закріплені екологічні права та 
обов’язки громадян, повноваження (державних органів управління) органів державного 
управління  у галузі охорони навколишнього природного середовища. 

До розділів і положень цього Закону, що регулюють використання питної води та 
питного водопостачання слід віднести такі:  

Розділ І. Загальні положення. Стаття 1. Завдання законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища; Стаття 2. Законодавство України про охорону 
навколишнього природного середовища; Стаття 3. Основні принципи охорони 
навколишнього природного середовища; Стаття 5. Об’єкти правової охорони 
навколишнього природного середовища; Стаття 6. Державні екологічні програми; Стаття 
7. Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища; Стаття 8. 
Наукові дослідження. 

Розділ V. Спостереження, прогнозування, облік та інформування в галузі 
навколишнього природного середовища. Стаття 22. Моніторинг навколишнього 
природного середовища; Стаття 23. Кадастри природних ресурсів. Стаття 24. Державний 
облік об’єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища. 

Розділ VІ. Екологічна експертиза. Стаття 26. Обов’язковість екологічної 
експертизи; Стаття 27. Об’єкти екологічної експертизи; Стаття 29. Обов’язковість 
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виконання висновків державної екологічної експертизи. Стаття 30. Громадська екологічна 
експертиза. 

Розділ VІІ. Стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього 
природного середовища. Статті 31; 33. 

Розділ ІХ. Регулювання використання природних ресурсів. Статті 38 -49. 
Розділ ХІ. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки. Статті 50-59. 
Розділ ХІІ. Природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні. Статті 

60-64. 
Розділ ХІІІ. Надзвичайні екологічні ситуації. Статті 65 та 66. 
Розділ ХІV. Вирішення спорів у галузі охорони навколишнього природного 

середовища. Стаття 67. 
Розділ ХV. Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища. Статті 68-70. 
Розділ ХVІ. Міжнародні відносини України в галузі охорони навколишнього 

природного середовища. Стаття 71. 
3) Водний кодекс України № 213/95-ВР від 06.06.1995р. [12]. Глава І – Загальні 

положення: основні терміни, водне законодавство, водний фонд України, землі водного 
фонду, водні об’єкти, власність на води, компетенція органів державної влади на 
регулювання водних відносин. Глава ІІ – Державні, цільові, міждержавні та регіональні 
програми у галузі використання та охорони вод та відтворення водних ресурсів. Глава ІІІ 
– Державне управління у галузі використання і охорони  вод та відтворення водних 
ресурсів. Глава  ІV – Компетенція державних органів у галузі управління і контролю за 
використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів: компетенція Кабінету 
Міністрів України, компетенція спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в галузі управління і контролю 
за використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів, компетенція спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства в 
галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворення водних 
ресурсів. Глава V – Контроль за використанням і охороною вод та відтворення водних 
ресурсів: завдання контролю, державний контроль, громадський контроль, державний 
моніторинг вод, екологічна експертиза. Глава VІ – Державний облік вод. Державний 
водний кадастр. Глава VІІ – Економічне регулювання раціонального використання і 
охорони вод та відтворення водних ресурсів. Глава VІІІ – Стандартизація і нормування в 
галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Глава ІХ – 
Водокористувачі. Права і обов’язки. Глава Х – Види і порядок водокористування. Глава 
ХІ – Спеціальне водокористування для задоволення питних і господарсько-побутових 
потреб населення.  Глава ХІІ – Спеціальне водокористування та користування водними 
об’єктами для лікувальних, курортних і оздоровчих цілей та ін. Аналізуючи положення 
Водного кодексу нами встановлено деякі недоліки. 

Так, у Водному кодексі згадується про важливість забезпечення питного 
водопостачання. Цим Кодексом передбачається створення зон санітарної охорони, якими 
відповідно до положень його ст. 1 є територія і акваторія, де запроваджується особливий 
санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршення якості води джерел 
централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з метою забезпечення 
охорони водопровідних споруд. 

Статтею 36 ВКУ для оцінки можливостей використання води з водних об’єктів для 
потреб населення та галузей економіки передбачається встановлення екологічних 
нормативів водокористування, серед яких гранично допустимі концентрації речовин, в 
тому числі – радіоактивних, у водних об’єктах, вода яких використовується для 
задоволення питних потреб населення. 
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В статті 44 Водного кодексу України одним із обов’язків водокористувачів 
визначено утримання в належному стані зони санітарної охорони джерел питного 
водопостачання. 

При регламентації обмежень прав водокористувачів ст. 45 цього Кодексу 
встановлено, що у разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в 
інших передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути 
обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров’я 
людей та в інших державних інтересах, але при цьому пріоритетність надається 
використанню вод для питних і побутових потреб населення. 

Всі перелічені випадки регламентації у Водному кодексі питань питного 
водокористування хоч і спрямовані на забезпечення належної якості води, яка 
використовується для задоволення питних потреб людини, але мають на меті 
упорядкування спеціального водокористування для «непитних» потреб, яке вже 
здійснюється. Так, наприклад, дотримання екологічних нормативів водокористування 
можливо при здійсненні останнього, а обов’язок утримувати в належному стані зони 
санітарної охорони, поширюється виключно на суб’єкта, який здійснює 
водокористування. 

Наведене, на нашу думку, не забезпечує безпечного для життя і здоров’я населення 
питного водопостачання та його пріоритетності по відношенню до інших видів 
спеціального водокористування. Так, відповідні положення Водного кодексу України 
цілковито допускають паралельне і одночасне використання одного і того ж самого 
водного об’єкта для забору води як для питних потреб так і для скидання у нього 
забруднюючих речовин, що вже саме по собі є ризикованим, адже створює ймовірність 
забруднення під час такого скидання вод, які потрапляють у водогін. Від цього не 
убезпечують ані вищевказані нормативи, ані обов’язки. І обумовлюється це різними 
факторами, серед яких можна виділити: відсутність технічних можливостей для 
правильного визначення вмісту забруднюючих речовин у воді; об’єктивну неможливість 
за конкретних умов водокористування (через рівень вже наявного забруднення) не 
порушувати відповідні нормативи; необізнаність конкретних водокористувачів або їх 
працівників із їх обов’язками; свідоме порушення приписів чинного законодавства, в тому 
числі через обізнаність про проблемність доведення порушень водного законодавства 
(насамперед через технічні складнощі фіксації таких порушень конкретними особами. 

4) Закон України «Про питну воду та водопостачання» від 10 січня 2002 року № 
2918-ІІІ [13]. Зупинимось на загальній характеристиці Закону, передбаченому ним 
економічному механізму у відповідній сфері, відповідності стандартів якості питної води 
умовам сьогодення, а також ефективності застосування вказаних стандартів та правового 
регулювання на рівні Закону здійснення контролю у відповідній сфері. 

В ст. 1 Закону визначено термінологію відповідної сфери. Зокрема, питною водою 
вважається вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним 
складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному 
законодавству, а централізоване питне водопостачання визначається як господарська 
діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об’єктів, 
споруд, розподільних водопровідних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом 
виробництва та транспортування питної води. 

На нашу думку, структура Закону достатньо логічна. Зокрема, окремі розділи 
присвячені основним складовим забезпечення питного водопостачання, а саме: державній 
політиці (розділ 2, статті 6–9), державному управлінню (розділ 3, статті 10–13), 
господарській діяльності (розділ 4, статті 14–26), стандартизації та нормуванню (розділ 5, 
статті 27–30), економічному механізму (розділ 6, статті 31, 32), санітарній охороні (розділ 
7, статті 33-38), моніторингу та обліку(розділ 8, статті 39-41), контролю (розділ 9,статті 
42–45), відповідальності (розділ 10, статті 46–48) у відповідній сфері. 
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Всі вищевказані питання, виділені законодавцем в окремі розділи Закону, мають 
важливе значення для досягнення мети забезпечення населення безпечною для здоров’я 
питною водою, однак зміст положень таких розділів далеко не завжди є досконалим, що, 
звичайно, заважає реалізації цієї мети. 

Приклади положень Закону, які, на нашу думку, потребують удосконалення, 
будуть наведені далі, при здійснені більш детального аналізу окремих положень цього 
нормативного акту. 

Почнемо з економічного механізму у сфері питної води та питного водопостачання, 
якому присвячено 6-й розділ Закону. Питання справляння зборів за спеціальне 
використання природних ресурсів і забруднення довкілля, пільг та інших засобів 
стимулювання для осіб у разі ведення ними екологічно безпечної діяльності, а також 
екологічного страхування, віднесені до елементів економічного механізму у сфері 
охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки Законом 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. [14] 
(далі – Базовий закон). Оскільки централізоване питне водопостачання в Україні, яке 
відповідно до вищепроцитованого визначення Закону, є господарською діяльністю, 
здійснюється суб’єктами господарювання – підприємствами (ч. 1 ст. 14 Закону), 
насамперед від їх діяльності залежить якість води, яка потрапляє населенню як кінцевому 
споживачу. У зв’язку з цим вважаємо важливим нормативно стимулювати юридичних 
осіб, які надають послуги у сфері питного водопостачання, спеціально передбачивши для 
них якомога більш привабливі «умови» у випадку забезпечення ними належної, безпечної 
для життя і здоров’я людини, якості питної води, що ними постачається. Серед таких умов 
можуть бути як пільги в оподаткуванні (зменшення або звільнення від оподаткування 
одним або декількома податками (зборами, обов’язковими платежами), гарантовані 
положення щодо пільгового кредитування (наприклад, часткової або повної компенсації 
відсоткової ставки банку за кредитами, отриманими на розвиток матеріально-технічної 
бази та систем очищення і контролю якості води відповідних підприємств), так і 
положення щодо бюджетного фінансування в певних відсотках запровадження нових, 
прогресивних технологій очистки. Так як водопостачальні підприємства, як правило, не 
відрізняються потужними фінансовими можливостями та якісною матеріально-технічною 
базою, самостійно забезпечити належну якість питної води вони часто не мають 
можливості, а тому потребують економічного стимулювання та підтримки. 

Незважаючи на зовнішню солідність такої структурної одиниці будь-якого 
нормативно-правового акту, як розділ, 6-й розділ Закону містить лише 2 статті, одна яких, 
31-ша, присвячена збору за спеціальне водокористування підприємством питного 
водопостачання, а наступна – платі за надання послуг з питного водопостачання, при 
цьому дві з трьох частин цієї статті є бланкетними, адже відсилають до «чинного 
законодавства», а тому не несуть реального регулятивного на вантаження. 

Про будь-яке економічне стимулювання в Законі не йдеться, що, з наших позицій, є 
неприпустимим. Вважаємо за доцільне, з метою підвищення якості питної води, 
доповнити Закон нормами щодо стимулювання підприємств питного водопостачання до 
підвищення такої якості, оновлення матеріально-технічної бази очисних споруд, 
запровадження нових технологій очистки. При цьому перелік можливих пільг і заохочень 
повинен бути якомога більш широким, містити чіткі однозначні умови щодо їх надання та 
позбавлення, а також щодо контролю за до триманням зазначених умов надання. 
Положення щодо економічного стимулювання повинні бути сформульовані так, щоб 
підприємствам питного водопостачання було вигідно, насамперед – фінансово, 
отримувати таке стимулювання, покращуючи якісні показники води. За таких умов 
покращення якості буде реальним і стабільним, адже здійснюватиметься свідомо, з метою 
отримання вигідних переваг, а не вимушено. 

Напрочуд важливим для забезпечення безпечності для життя і здоров’я людини 
питної води є визначення конкретних кількісних та якісних показників такої безпечності. 
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Нормативне закріплення названих показників здійснюється на рівні нормативно-
технічних документів – стандартів та санітарних норм і правил. 

Питанням стандартизації в сфері питного водопостачання присвячено 5 розділ 
Закону. Статтею 27 Закону передбачено, що до системи стандартів у сфері питної води та 
питного водопостачання входять державні стандарти України та міжнародні стандарти, 
що визначають: державний стандарт на питну воду; державний стандарт на фасовану 
питну воду; методи, методики і засоби контролю та оцінки якості питної води. 

При цьому, державні стандарти на питну воду визначають перелік 
органолептичних, хімічних, мікробіологічних та радіологічних показників якості питної 
води, що підлягають обов’язковому контролю, їх гранично-допустимі величини, 
додержання яких є безпечним для життя та здоров’я людини. 

Зрозуміло, що у випадку, коли положення відповідного стандарту не відповідають 
умовам сьогодення щодо стану вод, рівня їх забруднення та можливих технологій 
очищення, та не містять необхідного переліку показників безпечності, які слід перевіряти, 
вони не забезпечують мети свого прийняття – постачання безпечної для населення питної 
води. 

На даний час гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-
питного водопостачання викладені у наступних документах: ГОСТ 2874-82 «Вода 
питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» (далі – ГОСТ) та 
ДержСанПІН «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого 
господарсько-питного водопостачання». 

Щоправда, слід зазначити, що названий ГОСТ давно вже не відповідає реаліям 
життя. Згідно з цим документом якість води відслідковують всього за 24 показниками, 
хоча з часу його введення в дію змінилися як традиційні технології водоочищення, так і 
екологічна ситуація в Україні.  

Що стосується вказаного ДержСанПІНу, то він передбачає контроль за 56 
параметрами, тобто до традиційних вимог ГОСТу додаються визначення ще 18-ти нових 
інгредієнтів та небажаних домішок, а також вводиться визначення паразитологічних 
показників, патогенних бактерій та вірусів. Цим документом встановлені допустимі рівні 
вмісту таких токсичних елементів як: свинець, ртуть, кадмій, миш’як, алюміній та нітрати. 
Якщо концентрація цих речовин у воді перевищує норму, то в організмі людини 
відбуваються негативні зміни, які спричиняють виникнення захворювань серцево-
судинної, нервової та травної систем, зору тощо. 

Проте й зазначений ДержСанПІН далекий від норм прийнятих у світі. Наприклад, у 
країнах Європи показників по визначенню якості та безпеки води понад 100, а в деяких – 
200 [15]. 

За даними Держспоживстандарту України, з 01.01.2009 року набув чинності ДСТУ 
4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні 
вимоги щодо якості води і правила вибирання», а в стадії розробки знаходився 
національний стандарт – ДСТУ «Питна вода. Вимоги та контроль за якістю» (далі – 
ДСТУ), який повинен замінити ГОСТ [16]. 

Однак даних про те, що останній з названих ДСТУ розроблено та коли буде 
запроваджено, на даний час немає. І навіть за умови розробки, введення в дію, цей 
стандарт не відразу буде застосовуватись не тільки всіма підприємствами, що здійснюють 
питне водопостачання, але навіть контролюючими органами, які уповноважені слідкувати 
за застосуванням ними показників нового ДСТУ. І пов’язане це, як не дивно, зі складністю 
отримання інформації про чинну редакцію того чи іншого нормативно-технічного 
документа, які не публікуються у ЗМІ, а також не містяться у загальнодоступних 
електронних базах даних, а накладу їх віддрукованих текстів не вистачає навіть на 
відповідальних працівників органів управління у відповідній сфері.  

Крім того, проблемним щодо реального застосування стандартів якості питної води 
та питного водопостачання є положення ст. 1 Закону України «Про стандартизацію» від 
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17.05.2001 р. [17], відповідно до яких стандартом є документ, що встановлює призначені 
для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які 
стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, 
дотримання яких є необов’язковим, хоча відповідно до п.4 Прикінцевих положень цього 
закону вимоги державних та інших стандартів, обов’язкові до виконання, є чинними до 
прийняття відповідних технічних регламентів та інших нормативно-правових актів, які 
регулюють ці питання. 

Зазначені положення, на нашу думку, вносять певну неоднозначність у розуміння 
положень стандартів в сфері питного водопостачання як обов’язкових, адже, з одного 
боку, технічні регламенти у відповідній сфері не прийняті (і їх прийняття не передбачене 
Законом), а з іншого боку – національний ДСТУ буде введено в дію вже під час чинності 
норми, відповідно до якої стандарт є необов’язковим документом. 

Тому, з огляду на відсутність в Законі посилання на обов’язковість стандартів у 
сфері забезпечення питною водою та, водночас, необхідності їх виконання та неухильного 
дотримання, вважаємо за доцільне внести відповідні доповнення у Закон та Закон України 
«Про стандартизацію». Зокрема, зміни до Закону мають стосуватись того, що вказані 
стандарти є обов’язковими для виконання. Крім того, в Законі бажано передбачити 
обов’язкову публікацію в загальнодоступних друкованих виданнях та на офіційному сайті 
Держспоживстандарту України чинної редакції відповідних стандартів та інших 
нормативно-технічних документів у відповідній сфері (у разі їх наявності). В Законі 
України «Про стандартизацію», з метою його узгодження із Законом, слід зробити 
уточнення, що вимоги стандартів не є обов’язковими, окрім сфери забезпечення питною 
водою та питного водопостачання. 

Ще одним важливим питанням у досліджуваній сфері є регламентація контролю 
якості питної води та питного водопостачання, якій присвячено 9-й розділ Закону. Ч. 1 ст. 
42 Закону передбачено, що контроль у сфері питної води та питного водопостачання 
здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води державним стандартам. 

При цьому, контролю підлягає вода, призначена для задоволення питних і 
господарсько-побутових потреб, на всіх стадіях її виробництва та доведення до 
споживачів, а також об’єкти централізованого питного водопостачання, в тому числі 
очисні споруди, насосні станції, водопровідні мережі, пункти для розливання питної води 
(в тому числі – пересувні), інші об’єкти нецентралізованого питного водопостачання. 

Закон визначає три види державного контролю у сфері питної води та питного 
водопостачання: державний, виробничий і громадський контроль. При цьому, виділяється 
3 напрями державного контролю: якості води в джерелах питного водопостачання, 
технічного стану централізованого питного водопостачання, а також якості питної води. 

Закон визначає органи та осіб, уповноважених здійснювати вищевказані види 
контролю, однак не містить переліку конкретних повноважень та регулювання процедур 
такого контролю, відсилаючи до інших нормативно-правових актів. Такий підхід 
видається правильним, адже перелік органів та посадових осіб, які в силу положень 
Закону мають право контролювати якість питної води та питного водопостачання, є 
чималим, а тому в цьому нормативному акті об’єктивно неможливо врегулювати 
відповідну процедуру за участю кожного із вказаних органів та осіб. 

До того ж, чинне законодавство вже регламентує виконання ними контрольної 
функції. Тому, на нашу думку, положення розділу 9 Закону є достатньо обґрунтованими 
та можуть ефективно застосовуватись, а тому не потребують деталізації. Доцільно, у разі 
необхідності, змінювати та доповнювати положення відповідних процедурних актів, 
уточнюючи особливості контрольних процедур у сфері питного водопостачання. 

Зазначимо, що проведений аналіз дає підстави для наступних висновків. Чинна 
редакція Закону не забезпечує належного регулювання економічного механізму та 
неухильного застосування стандартів у сфері, яка досліджується, що потребує внесення 
відповідних змін і доповнень до нього. Водночас, питання контролю якості питної води та 
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питного водопостачання регламентовані Законом достатньо повно і не потребують 
кардинальних змін. 

Також в зазначеному законі не наводиться значення поняття "використання води 
для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб", але ми пропонуємо своє бачення 
цього поняття: це використання води належної якості для пиття, побутових цілей та для 
забезпечення оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людини (використання 
для особистої гігієни, користування туалетом, для підтримання порядку у приміщеннях 
тощо). 

5) Пакет законів присвячено важливим державним цільовим програмам 
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, вони були розглянуті у 
підрозділі 3.1., тому ми їх лише  позначимо, а саме: 

- Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення 
довкілля Азовського і Чорного морів [18].   

- Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства[19].    
- Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2010 роки: 

закон України[20].   
6) Постанови Верховної ради: 
- Постанова Верховної ради України: Національна програма екологічного 

оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води [21]. Зазначена постанова 
ВРУ була нами розглянута в підрозділі  3.1. 

- Постанова Верховної Ради України „Про основні напрями державної 
політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки” від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР [22], метою якої є 
юридичне закріплення порядку реалізації (проведення) державної політики у сфері 
довкілля, у тому числі (водної політики) у галузі охорони і використання водних ресурсів і 
питної води зокрема.  

- Постанова Верховної Ради України „Про Концепцію розвитку водного 
господарства України” від 14 січня 2000 р. № 1390-XIV [23], прийнята з метою 
визначення стратегічних цілей і головних напрямів використання і охорони вод у 
господарській діяльності, щодо створення умов для підвищення екологічної стійкості та 
збалансованого розвитку водогосподарського комплексу;  

- Постанова Верховної Ради України „Про Національну програму 
екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води” від 27 
лютого 1997 р. № 123/97-ВР [24], основною метою якої є відновлення і забезпечення 
сталого функціонування дніпровської екосистеми, якісного водопостачання, екологічно 
безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захисту водних 
ресурсів від забруднення та виснаження. Не в кращому стані перебувають басейни інших 
річок України (Сіверського Дінця, Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, басейни 
річок Приазовської та Причорноморської низовин). Тому мета та стратегічні напрями, 
визначені цією програмою, є аналогічними і для інших водних басейнів України. 

7) Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України: 
- Постанова Кабінету міністрів України: Про затвердження Державної 

цільової програми комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, 
Пруту та Сірету [25], зазначена постанова нами розглянута в підрозділі 1.3.  

- Постанова Кабінету Міністрів України „Про Комплексну програму 
першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною 
водою, централізованим водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз до 2010 року” від 
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23 листопада 2000 р. № 1735 [26], Основною метою Програми є налагодження належного 
водопостачання сільських населених пунктів, що користуються привізною та неякісною 
водою, для створення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення; 

- Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил надання 
населенню послуг водопостачання, теплопостачання та водовідведення” від 30 грудня 
1997 р. № 1497 [27], якою регулюються відносини між споживачами і виконавцями у 
наданні послуг з централізованого холодного та гарячого водопостачання, 
теплопостачання та водовідведення; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції 
національної екологічної політики України на період до 2020 року” від 17 жовтня 2007 р. 
№ 880-р [28], метою якого є стабілізація і поліпшення екологічного становища в Україні 
шляхом утвердження національної екологічної політики та впровадження екологічно 
збалансованої системи природокористування, одним з завдань якої є підвищення якості 
поверхневих і підземних вод. 

8) Укази і розпорядження Президента України: 
- Указ Президента України № 221/2009 «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів 
держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах 
України»» [29].  

- Інструкції, накази міністерств, державних комітетів та інших органів 
центральної виконавчої влади: 

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України „Про затвердження 
Державних санітарних правил і норм „Вода питна. Гігієнічні вимоги до  
якості води централізованого господарсько-питного водопостачання” від  
23 грудня 1996 р. № 239 [30], який регламентує гігієнічні вимоги до якості питної води і 
поширюється на воду, що подається централізованими системами господарсько-питного 
водопостачання і використовується для питних та побутових цілей, виробництва харчових 
продуктів; 

- Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному 
господарству „Про затвердження Правил технічної експлуатації  
систем водопостачання та каналізації населених пунктів України” від  
21 липня 1995 р. № 231/767 [31], затверджений з метою підвищення рівня технічної 
експлуатації мереж і споруд комунальних і відомчих систем водопостачання і каналізації 
та якості комунального обслуговування населення; 

- Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному 
господарству „Про затвердження Правил користування системами комунального 
водопостачання та водовідведення в містах і селищах України” від 1 липня 1994 р. № 65 
[32], затверджений з метою удосконалення водокористування і водовідведення 
комунальними та відомчими водопроводами і каналізаціями, взаємовідносин між 
підприємствами, які експлуатують водопровідно-каналізаційні системи, та їх абонентами 
на території України; 

- Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 
№ 190 від 27.06.2008р. «Про затвердження Правил користування системами 
централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах 
України» [33]. 
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9) Особливо треба виділити нормативні акти що базуються на ГОСТах, тому 
що ці ГОСТи діють в теперішній час і якість питної води, що подається споживачам має 
відповідати наступним державним стандартам і регламентуючим документам:  

- ГОСТ2874-82 "Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю". цей 
нормативний документ передбачає контроль якості води  за 28 показниками [34]; 

- Державні санітарні правила і норми "Вода питна. гігієнічні вимоги до якості 
води централізованого господарсько-питного водопостачання" №136/1940-96 [35]. 
ДСанПіН передбачає контроль за 55 показниками. Зараз цей нормативний документ за 
дорученням Кабін ту Міністрів України вводиться поетапно до 2005 року; 

- ГОСТ-2761-84 "Джерела централізованого господарсько-питноого 
водопостачання. Гігієнічні  вимоги і правила вибору" [36]; 

- ДР-97 "Допустимые урони радионуклидов цезия-137 и стронция - 90 в 
пищевых продуктах и питьевойводе" [37];  

- Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 " [38]; 
10) Рішення і розпорядження органів місцевого самоврядування і місцевих 

органів виконавчої влади: 
- Розпорядження Київської міської держадміністрації від 05.04.97 № 432 

"Тимчасові нормовані показники якості питної води в м.Києві". Це тимчасовий документ, 
що регламентує якість питної води в місті Києві до введення в дію українського 
національного стандарту "Вода питна" та  на доповнення до стандарту 2874-82 "Вода 
питна". ТНП № 432 " [39]; і передбачає контроль за 46 показниками. 

Недоліки зустрічаються і в законодавчих актах, прийнятих за останні роки у 
зв’язку з потребами прискореного правового регулювання на запити суспільства, їх 
недосконалість із точки зору законодавчої техніки негативно відображається на практиці. 
Отже недотримання вимог законотворчості [  ] полягає у наступному: при виданні нових 
актів не скасовуються або не змінюються чинні: скасовуються або змінюються раніше 
видані акти без точного і вичерпного їх обліку; зміни у чинні нормативні акти вносяться 
ненормативними актами; зміна актів відбувається без одночасного затвердження нової 
редакції відповідних розділів або статей; прни розробці проектів нових нормативних 
правових актів не береться до уваги проблема теоретико-методологічної єдності 
екологічного законодавства та потреба у єдиній концепції кодифікаційної діяльності [40]; 
одноосібними розпорядженнями дія тих чи інших нормативних актів поширюється на не 
передбачені цими актами суспільні відносини; новий акт не повністю регулює відповідне 
питання, у зв’язку з чим ряд попередніх актів, що стосуються цього ж питання, 
неможливо повністю скасувати; акти викладаються незрозумілою, неточною мовою. 
Звичайно, що ці недоліки не характеризують законотворчість у цілому, цей чи інший 
прорахунок зустрічається в окремих випадках, але він і приносить велику шкоду чинному 
законодавству. 

Література 
1. Бобровник С.В., Богінич О. Л. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. – К. Наукова 
думка, 1994. –258 с. 
2. Абдулаев М.И. Теория государства и права: учеьник для высших учебных заведений. // Магистр-Прогресс, 2004. – 510 с. 
3. Загальна теорія держави і права: Навч. Посіб./ Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Лисенков С.Л. та ін.: за ред. В.В. Копєйчикова; 
Нац. Пед. Ун-т ім. М.П. Драгаманова. – Стер. Вид. – К.: Юрінком інтер, 2001. – 340 с. 
4. Волинка К.Г. Теорія держави і права:Навч.посіб. – К.: МАУП, 2003. – 320 с.  
5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с. 
6.  Головатий С. Правнича термінологія і державотоворчий процесс. Українське право. К.1995 р. № 1-2. 
7. Про міжнародні договори України: закон України від 9 червня 2004 року № 1906- ІV // Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 2004, №  50, ст. 540. 
8. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к/96-вР // Відомості Верховної  Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 16.  
9. Бобровник С.В., Богінич О. Л. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. – К. Наукова 
думка, 1994. –258 с. 
10. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к/96-вР // Відомості Верховної  Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 16.  
11. Про охорону навколишнього природного середовища: закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII (із змінами, внесеними 
згідно з Законами) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 



 75

12. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. № 214/95-ВР (із змінами, внесеними згідно з Законами) // Відомості Верховної 
Ради України. – 1995. – № 24. – Ст.189. 
13. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від  
10 січня 2002 р. № 2918 – III (із змінами, внесеними згідно з Законами) // Відомості Верховної Ради України.  – 2002. – № 16. – Ст. 112. 
14. Про охорону навколишнього природного середовища: закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII (із змінами, внесеними 
згідно з Законами) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 
15.  Вам чаю з хлором чи з фтором?(про якість води централізованого водопостачання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.11593.poltavas.web5.ukraine.com.ua/pr/56.doc. 
16.  Інформаційно-довідкові матеріали про стан реалізації у 1-му півріччі 2008 року пріоритетів діяльності Держспоживстандарту 
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dssu.gov.ua/control/uk/ 
publish/article/system?art_id=115153&search_param=%EF%E8%F2%ED%E0+&searchDocarch=1&searchPublishing=1. 
17. Про стандартизацію: закон України від 17.05.2001 р., № 2408-III // ВВР України. – 2001. – № 31. – Ст. 145. 
18. Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів: закон України 
від 22 березня 2001 року № 2333-111 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –  №  28. – Ст. 135. 
19. Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства: закон України від 17 січня 2002 року № 2988-111 // 
Відомості Верховної Ради України. – 2002. –  №  25. – Ст. 172. 
20. Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2010 роки: закон України від 3 березня 2005 року № 2455-ІV 
// Відомості Верховної Ради України. – 2005. –  №  15. – Ст. 243. 
21. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води: постанова Верховної 
ради України від 27 лютого 1997 року № 123/97 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. –  №  41. – Ст. 279. 
22. Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки: постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР // Відомості Верховної Ради 
України. – 1998. – № 38-39. – Ст.248. 
23. Про Концепцію розвитку водного господарства України: постанова Верховної Ради України від 14 січня 2000 р. № 1390-XIV 
// Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 8. – Ст. 54. 
24. Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води: постанова 
Верховної Ради України від 27 лютого 1997 р. № 123/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 41. – Ст.41. 
25. Про затвердження Державної цільової програми комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та 
Сірету: постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1151. 
26. Про Комплексну програму першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, 
централізованим водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз до 2010 року: постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2000 р. № 1735 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 47. – Ст. 2042. 
27. Про затвердження Правил надання населенню послуг водопостачання, теплопостачання та водовідведення: постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1997 р. № 1497 // Збірник законів України. – 1998. – № 3. – Ст.139. 
28. Про схвалення Концепції національної екологічної політики України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 
жовтня 2007 р. // Офіційний вісник України. – № 79. – Ст.170. 
29. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів 
держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України»»Указ Президента України № 221/2009р. 
30. Про затвердження Державних санітарних правил і норм „Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого 
господарсько-питного водопостачання”: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 грудня 1996 р. № 239 // Офіційний вісник 
України. – 1997. – № 16. – Ст. 18279. 
31. Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України: наказ 
Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 21 липня 1995 р. № 231/767 // Інформаційний бюлетень. – 
1995. – № 20. – Ст.1858. 
32. Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах 
України: наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 1 липня 1994 р. № 65 // Інформаційний 
бюлетень. – 1994. – № 17. – Ст.1857. 
33. Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в 
населених пунктах України. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 190 від 27. 06. 2008р.  
34. ГОСТ2874-82 "Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю".  
35. Державні санітарні правила і норми "Вода питна. гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного 
водопостачання" №136/1940-96.  
36. ГОСТ-2761-84 "Источники централизованого хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические требования и правила 
выбора". 
37. ДР-97 "Допустимые уровни радионуклидов цезия-137 и стронция - 90 в пищевых продуктах и питьевой воде". 
38. Норми радіаційної безпеки НРБУ-97. 
39. Распоряжение Киевской городской госадминистрации от 05.04.97 № 432 "Тимчасові нормовані показники якості питної води 
в м. Києві". Это временный документ, регламентирующий качество питьевой воды в г.Киеве до введения в действие украинского 
национального стандарта "Вода питьевая" и в дополнение к стандарту 2874-82 "Вода питьевая". ТНП № 432 предусматривает контроль 
по 46 показателям. 
40. Костицький В.В. Екологічне право України. Книга перша [Текст]: Підручник,  – Дрогобич: Коло, 2012. – C.42-43. 

 
 
Костицький В. Законодавче регулювання функцій НБУ і проблема його незалежності 

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ НБУ І ПРОБЛЕМА ЙОГО 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Костицький Віталій 

(юрист) 
 

Анотація. Автор розглядає науково-теоретичні проблеми законодавчого регулювання діяльності Національного банку 
України у контексті юридичного закріплення його незалежності у системі  органів державної влади як умови ефективної фінансової 
політики держави та стабільності її економіки.  

Ключові слова: законодавче  регулювання  діяльності  Національного банку України, незалежність Національного банку 
України. 



 76

Аннотация. Автор рассматривает науучно-теоретические проблемы законодательного регулирования деятельности 
Национального банка Украины в контексте юридического закрепления его независимости в системе органов государственной власти 
как условия эффективной финансовой политики государства, стабильности его экономики.  

Ключевые слова: законодательное регулирование деятельности Национального банка Украины, независимость 
Национального банка Украины.  

 
У правовому забезпеченні незалежності НБУ суттєве значення має обґрунтоване 

визначення виконуваних цим органом державного управління функцій. Окреслення таких 
функцій має першорядне значення у тлумаченні сфери компетенції НБУ.  

Відомо, що найчастіше термін «функція» у науковій літературі використовується 
як назва та/або характеристика напряму діяльності, як узагальнююча характеристика 
сутності завдань і цілей когось або призначення чогось  [1, с. 58].  У теорії держави і права 
поняття функції означає напрям, предмет діяльності того чи іншого політико-правового 
інституту, зміст цієї діяльності, а також її забезпечення. Вважається, що функціональний 
аналіз сприяє проникненню в політико-правову природу суб’єкта публічної влади, 
розкриває обсяг, зміст і характер його діяльності [2, с. 74]. 

Поняття функцій державного органу, а відтак і НБУ, охоплює і відображає 
внутрішню природу, сутність діяльності цього органу, характеризує основний напрям і 
зміст цієї діяльності. З’ясування цього змісту є передумовою розуміння головного і 
визначального в цьому феномені, виявлення його соціального значення  [1]. Водночас 
саме функції визначають структуру і зміст будь-якої управлінської системи, розподіл 
ролей, повноважень і відповідальності всередині системи  [3, с. 31], що певною мірою 
можна екстраполювати і на функції НБУ.  

Водночас, як зазначалося в юридичній літературі, в українському законодавстві, 
яке визначає правовий статус органів державної влади, відсутній єдиний підхід до 
розуміння функцій цих органів. Такі функції визначаються за різними критеріями, 
подекуди вони плутаються з повноваженнями, завданнями, компетенцією цих органів, а в 
окремих випадках взагалі не визначаються  [4, с. 24]. Отже, одностайності у цьому 
питанні на нормативному рівні нині немає.  

З урахуванням зазначеного, можна зробити попередній висновок про те, що 
тлумачення функцій НБУ допомагає в розкритті сутнісних характеристик цього органу 
державного управління, зокрема такої характерної його риси як незалежність у 
державному механізмі України, визначальна роль в організації і структуруванні 
банківської системи країни.  

На користь такої позиції свідчить і те, що, по-перше, провідна функція НБУ 
безпосередньо визначена на конституційному рівні, по-друге, те, що ця основна 
конституційна функція НБУ, як і всі інші функції НБУ спеціально окреслені у статусному 
законі, присвяченому організації та діяльності НБУ.  

Разом з тим, доводиться констатувати, що попри розробленість в юридичній 
літературі загальних питань класифікації функцій держави і державних органів, теорія 
функцій НБУ як особливого органу державного управління, що функціонує як складова 
ланка державного механізму сучасної України, робить лише перші кроки.  

На сьогодні законодавство України та юридична наука демонструють досить 
широку гаму функцій НБУ, що вказує на численність рольових позицій цього органу 
державного управління, багатоманітність проявів його регулюючої ролі в різних сферах 
суспільних відносин, що виникають у країні. У той же час часто відзначаються спільні та 
особливі риси у функціях НБУ та центральних банків інших держав світу, що допомагає 
глибше з’ясувати національну специфіку організації і діяльності саме цього органу, 
збагнути його місце і роль у державному механізмі України, у банківській системі 
держави, визначити відмітні риси останньої.  

Все це об’єктивно зумовлює необхідність систематизації функцій НБУ для 
вирішення проблеми оптимального правового регулювання його незалежності.  
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У науковій літературі з даної проблематики зустрічаються різні класифікації 
функцій центральних банків різних країн загалом і НБУ зокрема, що відображають 
наукові позиції тих чи інших дослідників.  

Так, українська дослідниця Л.К. Воронова пропонувала всі функції НБУ об’єднати 
у дві групи: організаційні (організація та управління грошовим обігом) і захисту інтересів 
вкладників і кредиторів  [5, с. 90]. З приводу цього в юридичній науці і досі тривають 
дискусії між прибічниками соціальної ролі і функції центробанку у соціально спрямованій 
(так званій „соціальній”) державі та між прихильниками звільнення центробанку від 
обтяжливих та невластивих йому за умов ринкової економіки функцій з соціального 
захисту населення, чим повинні, на думку прибічників цієї теорії, займатися інші органи 
держави (маються на увазі насамперед органи виконавчої влади); змішування ж власне 
виконавчо-розпорядчої за своїм характером діяльності з соціального захисту населення, 
підвищення його купівельної спроможності тощо, лише відволікатиме центробанк від 
вирішення завдань щодо забезпечення стабільності національної грошової одиниці, 
регулювання банківської системи, управління готівковим обігом тощо.  

Аналізуючи норми законодавчих актів, які визначають правовий статус 
центральних банків, російські вчені Г.А. Тосунян і А.Ю. Вікулін виокремлюють три 
основні функції: 1) нормотворча (видання нормативних актів, що є обов’язковими для 
виконання всіма учасниками банківських відносин, окрім випадків, коли вони суперечать 
законам); 2) виконавча (здійснення державного регулювання банківської діяльності; 
реалізація грошово-кредитної політики; співпраця з урядом держави); 3) 
попереджувально-карна (самостійне застосування широкого спектру санкцій за вчинення 
правопорушень учасниками банківських відносин)  [6, с. 94].  

Така класифікація, на нашу думку, є дещо формалізованою і, по суті, зводить роль 
центробанку до ролі одного з органів виконавчої влади: для підтвердження цього 
достатньо лише порівняти набір окреслених функцій з основними функціями органів 
виконавчої влади, - і ми переконаємося, що з системи цих органів такий набір функцій не 
дозволяє вичленити саме центробанк та збагнути його особливий характер, що 
безпосередньо зазначено у законі.  

Фактично трифункціональна схема Г.А. Тосуняна і А.Ю. Вікуліна не охоплює ряду 
важливих, притаманних саме центробанку, у томі числі і НБУ, функцій. А відтак її 
застосування може дати лише обмежені евристичні результати у ході дослідження 
функціональних особливостей та характеристик НБУ.  

Більш розгалужену систему функцій центрального банку пропонує інший 
російський фахівець Я.А. Гейвандов: функція банківського регулювання; функція 
банківського нагляду і контролю; функція здійснення емісії готівкових коштів та 
організація їх обслуговування; функція взаємодії з органами державної влади та 
управління; міжнародно-правова функція; аналітична, наукова та прогностична функція; 
функція банківського обслуговування; функція банку як самостійної юридичної особи – 
учасника цивільних, трудових, адміністративних та ін. правовідносин; інші функції, 
покладені на центральний банк чинним законодавством  [7, с. 27].  

В.Ю. Міропольцев виокремлює такі основні функції ЦБ, як: 1) розробка і 
проведення єдиної державної грошово-кредитної політик, монопольне здійснення емісії 
грошей та організація грошового обігу; 2) управління золотовалютними резервами; 3) 
організація та здійснення валютного регулювання та валютного контролю; 4) 
встановлення офіційних курсів іноземних валют  [8, с. 251].  Проте до переліку таких 
функцій чомусь не ввійшли, наприклад, функції банківського регулювання та нагляду 
тощо.  

Українські економісти О.С. Любунь, В.С. Любунь та І.В. Іванець вважають 
основними функціями НБУ такі: 1) функція центрального банку країни (забезпечення 
стабільності національної грошової одиниці; реєстрація банків, валютних бірж та ін. 
фінансово-кредитних установ; представництво інтересів України у відносинах із 
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центральними банками інших країн, міжнародними банками та фінансово-кредитними 
організаціями); 2) функція емісійного центру країни (монопольне право на емісію грошей 
в обіг, а також випуск національних грошових знаків; організація діяльності державної 
скарбниці країни; нагромадження золотовалютних резервів, які зараховуються на баланс 
НБУ); 3) валютне регулювання та контроль (складення разом з урядом платіжного 
балансу України; контроль за дотриманням затвердженого Верховною Радою ліміту 
зовнішнього державного боргу України; нагромадження, збереження і використання 
валютних резервів для здійснення державної валютної політики; видача ліцензій на 
здійснення валютних операцій; контроль за виконанням правил валютних операцій; 
визначення способів встановлення і використання обмінних курсів іноземних валют); 4) 
регулювання банківської діяльності (нагляд і контроль за виконанням банківського 
законодавства); 5) функція кредитора останньої надії (видача банкам кредитів під 
програми фінансового оздоровлення банків та рефінансування банків); 6) функція 
фінансового агента уряду (організація і здійснення через уповноважені банки касового 
обслуговування Державного бюджету України); 7) організація міжбанківських 
розрахунків (забезпечення функціонування автоматизованої системи міжбанківських 
розрахунків через загальнодержавну мережу розрахункових палат України)  [9, с. 24]. 

Дана класифікація, на наш погляд, систематизує не стільки функції НБУ, скільки 
його ролі, елементи його загального правового статусу. Крім того, автори систематизують 
лише основні, з їхньої точки зору, функції НБУ, тож поза межами розгляду залишаються 
неосновні функції, що робить пропоновану класифікацію незавершеною, неповною. Тому 
вона може лише частково відповісти потребам створення науково обґрунтованої 
класифікації функцій НБУ.  

Д.О. Гетманцев та Н.Г. Шукліна, вважають, що, аналізуючи норми законодавчих 
актів, які визначають правовий статус центробанків, можна дійти висновку про те, що 
центральні банки певною мірою об'єднують три функції: 1)  нормотворчу (видання 
нормативних актів, що є обов'язковими для виконання всіма учасниками банківських 
відносин, за винятком випадків, коли вони суперечать законам); 2) виконавчу (здійснення 
державного регулювання банківської діяльності; реалізація грошово-кредитної політики; 
співпраця з Урядом); 3) попереджувально-карну (в аспекті юридичної відповідальності, 
оскільки центробанки, як правило, спроможні самостійно застосовувати широкий спектр 
санкцій за порушення учасниками банківського законодавства) [10, с. 49]. 

Значний інтерес для побудови класифікації функцій НБУ являють наукові 
концепції В.Л. Кротюка та О.П. Орлюк. Зокрема, В.Л. Кротюк на основі ретельного 
вивчення законодавства про НБУ та практики його застосування запропонував такий 
перелік основних функцій НБУ: 1) забезпечення стабільності національної грошової 
одиниці; 2) визначення і проведення грошово-кредитної політики; 3) емісія грошей та 
стабілізація їх обігу; 4) зовнішньоекономічна функція; 5) банківське обслуговування; 6) 
валютне регулювання і валютний контроль; 7) банківський нагляд. При цьому автор 
зазначив, що існують і деякі інші функції, покладені на НБУ законами України  [11, с. 12].  

О.П. Орлюк вважає головними функціями НБУ такі, як: 1) втілення монетарної 
політики; 2) функція регулювання національної валюти і статусу єдиного емісійного 
центру; 3) захист національних і міжнародних валютних резервів та управління ними; 4) 
фінансове консультування Уряду і парламенту України; 5) регулювання процентних 
ставок в межах здійснюваної грошово-кредитної політики; 6) банківське регулювання та 
нагляд за банківською системою і процесом клірингу  [12, с. 109]. 

Н.І. Костіна розглядає функції НБУ в залежності від їх фінансової ролі: 1) 
емісійний центр держави; 2) банк банків, який здійснює свої операції не з клієнтами, а з 
комерційними банками; 3) банк уряду, який підтримує державні економічні програми, 
зберігає золотовалютні офіційні резерви та ін.; 4) розрахунковий центр держави; 5) 
регулює економіку за допомогою грошово-кредитних механізмів. При цьому вона називає 
три основні функції центрального банку – регулятивну, контрольну та інформаційно-
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дослідницьку. Остання, на її думку, полягає в наданні уряду рекомендацій щодо грошово-
кредитної політики, інформацію про стан кредитної системи країни та ін.  [13, с. 206].  

Класифікація функцій окремими дослідниками також доповнюється класифікацією 
цілей БУ, якими, на їх думку, слід доповнити чинне норматвне регулювання його 
діяльності. Так, І.В. Вєтрова на основі аналізу економічної та юридичної літератури 
доходить висновку, що в українському законодавстві можна закріпити такі цілі діяльності 
НБУ: 1) підтримання стабільності національної грошової одиниці; 2) забезпечення цінової 
стабільності; 3) сприяння економічному росту; 4) сприяння зайнятості. Крім того, в Законі 
України прямо не відмічається необхідність контролювання інфляції, хоча це мається на 
увазі в цілому ряді положень Закону  [15].  

Таким чином, у науковій літературі пропонуються різні класифікації функцій НБУ. 
Такі класифікації спираються, з одного боку, на різні критерії і, відповідно, різне 
тлумачення їхньої важливості дослідниками, з другого ж боку, вони ґрунтуються на 
порівнянні вітчизняного та зарубіжного досвіду і, відповідно, мають на меті узгодити 
національну специфіку та міжнародне регулювання функціонального призначення 
центробанків.  

На нашу думку, це призводить до дещо неадекватного розуміння власне 
функціональної специфіки НБУ. Адже зарубіжний досвід, як ми переконалися у 
попередньому параграфі, демонструє різні моделі незалежності і правового статусу 
центробанків. Відповідно, у межах таких моделей вже досягається висока ступінь 
абстрагування від конкретних функцій національних банків, вони узагальнювалися, 
дослідники вже абстрагувалися від неістотного і другорядного, на їхню думку, робили 
наголос на важливому, першорядному, найбільш значущому.  

Якщо зважити на це, то можна зробити висновок: будь-які спроби екстраполювати 
на один національний банк – НБУ – такий різнорідний комплекс умов і функцій, у межах 
яких різнорідні і надто відмінні комплекси функцій інших центральних банків, 
видаватимуться явно неадекватними. Такі класифікації будуть, зазвичай, надто 
загальними і не дозволятимуть з достатньо високим рівнем конкретизації розкрити 
особливості функцій власне НБУ. Окрім того, при побудові класифікаційних моделей 
часто змішуються системи різних критеріїв, що призводить до внутрішнього, так би 
мовити, перетинання функцій НБУ у пропонованих класифікаціях.  

На наш погляд, такою системою координат має бути українське законодавство, 
зокрема Закон України „Про Національний банк України”, який ґрунтується на 
офіційному тлумаченні функцій НБУ. Водночас у матерії цього Закону узагальнено 
основні риси та специфіку функцій НБУ, умови та результати його кількарічної діяльності 
за конкретних суспільних умов. Тож законодавче визначення специфіки й кола функцій 
НБУ, зроблене у нормативній площині, має, очевидно, стати відправною точкою і 
водночас мірилом при коректному визначенні та кваліфікації тих чи інших функцій НБУ, 
при дослідженні їхньої реальної ваги у забезпеченні незалежності цього органу 
державного управління.  

Друга обставина, на яку слід зважити, це вибір одного визначального критерію, 
який має стати основою проведення класифікації. Очевидно, що таким критерієм може 
стати лише предметний – визначення сфер діяльності, впливу НБУ. Тож в основу 
класифікації функцій НБУ має бути покладений критерій предметної характеристики 
діяльності відповідного органу, тобто того, на яку групу суспільних відносин він впливає  
[16, с. 86]. 

Наступним моментом має стати окреслення основної, тобто конституційної, 
функції НБУ, функцій, визначених у статусному Законі, та інших функцій, що 
визначаються в інших законах України і не мають, очевидно, визначального характеру для 
з’ясування правової природи і статусу НБУ.  

Аналізуючи кореляцію між незалежністю НБУ та виконуваними ним функціями, 
можна дійти закономірного висновку про те, що ступінь такої незалежності визначається 
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саме характером та обсягом виконуваних НБУ функцій. Оскільки ж згідно Конституції 
України функція забезпечення і захисту стабільності національної грошової одиниці 
України є саме основною функцією НБУ, то його незалежність у виконанні саме цієї 
функції є основним, визначальним елементом його статусу як органу державної влади, 
точніше, як органу державного управління з особливим статусом.  

Водночас виконання інших функцій має підпорядковуватися виконанню основної, 
конституційної функції НБУ, деталізувати її, підпорядковуватися її виконанню  [17]. Всі 
інші ж функції повинні виходити із цієї основної функції-мети НБУ  [12, с. 109].  
Здійснення таких функцій не повинне ставити під сумнів його незалежність, інакше це 
створить перешкоди для успішної реалізації його основної конституційної функції.  

Сама конституційна констатація базової конституційної спрямованості 
функціонування НБУ та особливо ускладнений характер внесення змін до конституційних 
положень слугують гарантією підтримання стабільності конституційної незалежності НБУ 
та виконання його основної функції.  

Деталізуючи її зміст („забезпечення стабільності грошової одиниці України”), 
стаття 6 Закону України „Про Національний банк України” зазначає, що на виконання 
своєї основної функції НБУ сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а 
також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності  [18].  

У такий спосіб формується нормативна модель функціонального змісту правової 
природи НБУ, де взаємопов’язані три види стабільності – грошова, банківська та цінова. У 
рамках цієї моделі визначаються необхідні правові форми та умови реалізації даної 
функції. Своєрідною формою її реалізації виступає, своєю чергою, ціла система інших 
функцій, спеціально закріплених у Законі.  

Саме законодавчий характер регулювання цих функцій вказує на його принципово 
важливий характер у структурі правового регулювання організації і діяльності НБУ. 
Водночас конкретний обсяг і зміст функцій НБУ, втілений у Законі, може бути змінений 
шляхом прийняття змін до цього Закону або шляхом прийняття нових чи внесення змін до 
чинних законів України.  

Стаття 7 Закону України „Про Національний банк України” визначає систему 
додаткових, інших, порівняно з основною функцією, функцій НБУ  [18].  Відповідно до 
цієї системи, НБУ виконує такі функції: 1) відповідно  до  розроблених  Радою   НБУ  
Основних  засад  грошово-кредитної  політики  визначає та проводить грошово-кредитну 
політику; 2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її 
обіг; 3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему 
рефінансування; 4) встановлює для банків правила проведення банківських операцій,  
бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; 5) організовує 
створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської  
статистичної інформації та статистики платіжного балансу; 6) визначає систему,  порядок 
і форми платежів, у тому числі між банками; 7) визначає напрями розвитку сучасних 
електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення 
електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та 
засобів захисту банківської інформації; 8) здійснює банківське регулювання та нагляд; 9) 
здійснює погодження статутів банків і змін до них, ліцензування банківської діяльності та 
операцій у передбачених законом випадках, веде Державний реєстр банків, Реєстр 
аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків; 10) 
веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних  карток 
внутрішньодержавних платіжних систем; 11) здійснює сертифікацію тимчасових 
адміністраторів і ліквідаторів банку; 12) складає платіжний баланс, здійснює його аналіз 
та прогнозування; 13) представляє інтереси України в центральних банках інших держав, 
міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на 
рівні центральних банків; 14) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом 
повноважень  валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній 
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валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими 
установами, які отримали ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій; 15) забезпечує 
накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та 
банківськими металами; 16) аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та 
валютних відносин; 17) організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших 
цінностей,  видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших 
цінностей; 18) реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі 
НБУ; 19) бере участь у підготовці кадрів для  банківської  системи України; 20) визначає 
особливості функціонування банківської системи України в разі введення  воєнного стану 
чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи НБУ; 21) вносить у 
встановленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, 
спрямованих на виконання функцій НБУ; 22) здійснює методологічне забезпечення з 
питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить 
банківську таємницю; 23) здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах 
своєї компетенції, визначеної законом. 

Таким чином, спеціальний Закон не пропонує вичерпного, закритого переліку 
функцій НБУ, дозволяючи їх розширення, проте лише у межах його компетенції, 
визначеної саме законом. Це дає можливість твердити, що законодавча модель вказує на 
те, що ця компетенція не є абсолютно визначеною. Водночас визначення цих функцій 
НБУ безпосередньо в цьому Законі вказує, по-перше, на важливість цих функцій для 
діяльності НБУ як органу спеціальної конституційної компетенції, особливого органу 
державного управління, по-друге, на те, що саме ці функції не можуть належати і не 
належать жодному іншому органові чи посадовій особі державної влади чи місцевого 
самоврядування в Україні.  

Законодавча кваліфікація цих функцій має ще дві важливі риси. Визначення цих 
функцій зроблена перерахунковим методом в одній з перших статей Закону, власне в 
окремій статті Законі, що опосередковано вказує на важливість дефініції функцій НБУ для 
з’ясування його правового природи і цільового призначення. Деталізація цих функцій 
здійснена в ряді інших статей цього ж Закону, що визначають конкретні повноваження 
НБУ з реалізації зазначених у Законі його функцій.  

Вдаючись до системного тлумачення норм Закону та спираючись на попередні 
міркування, пропонуємо таку класифікацію груп функцій НБУ. 

Функція здійснення грошово-кредитної політики. Ця група функцій охоплює такі 
конкретні функції НБУ, як забезпечення стабільності національної грошової одиниці 
України; визначення відповідно до розроблених Радою НБУ Основних засад грошово-
кредитної політики та проведення грошово-кредитної політики; монопольне здійснення 
емісії національної валюти України та організація її обігу; організація створення та 
методологічне забезпечення системи грошово-кредитної і банківської статистичної 
інформації та статистики платіжного балансу  [19, с. 442].  

Функція здійснення банківського регулювання і нагляду. У її рамках реалізуються 
такі визначені Законом функції, як функція кредитора останньої інстанції для банків і 
організація системи рефінансування; встановлення для банків правил проведення 
банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та 
майна; організація створення та методологічне забезпечення системи грошово-кредитної і 
банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу; визначення 
системи, порядку і форми платежів, у тому числі між банками; визначення напрямів 
розвитку сучасних електронних банківських технологій, створення, координація та 
контроль створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації 
банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; ведення  Державного 
реєстру банків, ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами 
випадках; сертифікація аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, 
тимчасових адміністраторів та ліквідаторів  банку; участь у підготовці кадрів для  
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банківської системи України; визначення особливостей функціонування банківської 
системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснення 
мобілізаційної підготовки системи НБУ. 

Міжнародно-представницька функція. Вона зводиться переважно до 
представництва інтересів України в центральних банках інших держав, міжнародних 
банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні 
центральних банків; складення платіжного балансу, його аналіз і прогнозування. 

Функція здійснення валютного регулювання і контролю. У цій сфері НБУ реалізує 
такі функції, як визначення порядку здійснення операцій в іноземній  валюті, організація і 
здійснення валютного контролю за банками та іншими фінансовими установами, які 
отримали ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій; забезпечення накопичення та 
зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими 
металами [20, с. 196].  

На наш погляд, саме ці чотири групи функцій складають основу класифікації 
функцій НБУ. Своєю чергою, з-поміж цих чотирьох груп визначальними є перші дві.  

Крім розглянутих основних функцій, НБУ виконує ще й додаткові функції, які 
сприяють реалізації їхнього призначення. Зокрема, поза межами пропонованої 
класифікації залишилися такі функції, як ведення офіційного реєстру ідентифікаційних 
номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем; аналіз стану 
грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин; організація інкасації та  
перевезення  банкнот і монет та інших цінностей, видача ліцензій на право інкасації та 
перевезення банкнот і монет та інших цінностей; реалізація державної політики з питань 
захисту державних секретів у системі НБУ. Ці функції, з нашої точки, зору відіграють 
допоміжну, підпорядковану роль у комплексі окреслених основних функцій і 
самостійного значення не мають.  

Завдяки реалізації всього даного комплексу функцій НБУ і відіграє ролі 
центрального банку та емісійного центру країни, регулюючого та наглядового у 
банківській і валютній сферах органу; кредитора останньої надії та організатора 
міжбанківських розрахунків; фінансового агента уряду  [21, с. 24].  Комплекс цих функцій 
та зумовлених ними ролей багато в чому визначає зміст та особливості правової природи 
НБУ як незалежного органу державної влади спеціальної законодавчої  компетенції.  

Однак взаємозв’язок між виконанням функцій і незалежністю НБУ не завжди 
очевидний, оскільки, як показує практика, відповідальність, яку бере на себе центробанк 
під час реалізації тих чи інших функцій, може і підвищувати, і знижувати ступінь його 
незалежності. Наприклад, грошово-кредитна політика здійснюється НБУ для забезпечення 
стабільного неінфляційного розвитку економіки. Її нормативна характеристика вміщена в 
Законі України „Про Національний банк України”. Відповідно до цього Закону НБУ 
впливає на грошовий оборот через зміну пропозиції грошей і зміну ціни грошей. Своє 
призначення він реалізує завдяки тому, що відіграє в економічній системі особливу роль, а 
саме роль емісійного банку, банку банків, тобто специфічної банківської інституції, яка 
формує банківські резерви і регулює діяльність банківської системи; органу державного 
управління, який відповідає за монетарну політику. 

НБУ здійснює банківські операції, що приносять дохід (кредитування комерційних 
банків, операції з цінними паперами на відкритому ринку, операції з іноземною валютою 
тощо), але метою проведення цих операцій не є отримання прибутку. НБУ використовує 
ці операції як інструменти управління грошовим ринком (як інструменти монетарної 
політики), керуючись лише державними інтересами та чинним законодавством України. 

Виконання всіх перелічених функцій та стабільний вплив на стримування 
інфляційних процесів, забезпечення довіри з боку економічних агентів потребує, своєю 
чергою, ряду умов, зокрема досить високого ступеня незалежності НБУ, наявності 
широкого спектру інструментів фінансово-кредитного регулювання, розвинутих 
фінансових ринків, високого ступеня професіоналізму тощо. 
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Комплекс функцій НБУ, як показує аналіз, утворює складну систему, окремі 
елементи якої (функції) та підсистеми (групи функцій НБУ) спрямовані на вирішення 
окремих завдань діяльності даного органу. У цілому ж система функцій НБУ 
концентрується довкола основної, конституційної функції НБУ, відіграє допоміжну, 
забезпечувальну, організуючу ролі.  

Багатоплановість та різноманітність підходів до класифікації та дефініції окремих 
груп функцій НБУ вказують на об’єктивно широкий комплекс завдань, що постають перед 
ним. Тобто предметна діяльність НБУ зумовлює широту діапазону його функцій і 
специфіку їх законодавчого регулювання, включеність до механізму правового 
регулювання функцій і конституційних норм.  

Наведений перелік функцій та їх класифікації вказують і на взаємопов’язаність та 
взаємодоповнюваність функцій НБУ. Всі вони концентруються в діяльності одного 
суб’єкта державної влади, тобто не передбачається їхнього розподілу між різними 
органами однієї системи чи різних систем органів. Це зумовлює особливий характер 
організації діяльності НБУ, складність виконуваної ним роботи тощо.   

Разом з тим, важливо не допустити спроб перекласти на НБУ завдання і функції, не 
властиві його правовій природі та соціальному призначенню, наприклад, проблеми, 
пов’язані з розвитком тієї чи іншої галузі або обслуговуванням державного боргу [22].   

Аналізуючи реалізацію функцій НБУ та їх вплив на забезпечення його 
незалежності, не можна не помітити, що об’єднання в одних руках функцій грошово-
кредитного та банківського регулювання і нагляду в рамках НБУ мало неоднозначні 
наслідки. Закон наділяє НБУ надто широкими повноваженнями у сфері регулювання 
банківської діяльності, включаючи завдання розвитку і зміцнення банківської системи. 
Проте реально для НБУ стан і проблеми банківської системи були на периферії уваги і 
багато в чому підпорядковувалися реалізації грошово-кредитної політики. Тобто поміж 
двома основними групами функцій НБУ неминуче виникла конкуренція, що було 
об’єктивно виправдано за умов слабкого інституційного забезпечення незалежності НБУ, 
браку належного досвіду та професіоналізму в організації регулювання банківської 
сферою тощо. Така ситуація багато в чому залишається актуальною і на сьогодні.  

Численні ж обмеження адміністративного характеру з боку НБУ, що мають місце в 
банківській системі, викликають справедливі нарікання з боку її суб’єктів. Відтак 
об’єктивно постає питання визначення доцільності розмежування функцій банківського 
регулювання та грошово-кредитної політики. Йдеться про відокремлення напряму 
банківського нагляду та створення задля цього окремого органу, наділеного необхідною 
компетенцією, що вже стало предметом детального обговорення науковців  [23, с. 243].  
Такий захід, безумовно, сприятиме концентрації зусиль НБУ на здійсненні саме грошово-
кредитної політики, обмежуватиме сферу втручання його в діяльність банківських установ 
і зміцнюватиме незалежність даного органу, довіру до нього з боку економічних агентів.  

Аналіз такого взаємозв’язку між функціями НБУ та забезпеченням його 
незалежності, визначення його факторів, критеріїв стосовно кожної з функцій НБУ має 
значне теоретичне та практичне значення. Воно може стати підґрунтям для 
концептуального переосмислення обсягів компетенції НБУ, а відтак і обсягів його 
незалежності, стати підставою для конкретних законопроектних розробок і прийняття 
відповідних нормативно-правових актів, що поліпшуватимуть як функціонування НБУ, 
так і гарантування його незалежності.    

Тож подальшого ґрунтовного науково-теоретичного дослідження потребує сама 
система функцій НБУ як складної системи, що визначає обсяг і зміст компетенції цього 
органу державного управляння, обумовлює його конкретні повноваження. Уточнення цієї 
компетенції вбік її можливого розширення, деталізації на рівні законів ряду важливих 
повноважень НБУ, зменшення їх колізійності допомагатиме зміцнювати незалежний 
статус цього органу в державному механізмі України, слугуватиме посиленню 
авторитетності даної інституції і в банківській системі країни.  
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Анотація. У статті встановлено існуючі трактування поняття «електронний цифровий підпис». Уточнено змістовну 

сутність поняття «електронний цифровий підпис». Визначена роль електронного цифрового підпису в документообігу. 
Ключові слова: цифровий підпис, електронний цифровий підпис, електронний документообіг, ЮНСІТРАЛ 
Аннотация. В статье установлены существующие трактовки понятия «электронная цифровая подпись». Уточнена 

содержательная сущность понятия «электронная цифровая подпись». Определена роль электронной цифровой подписи в 
документообороте.  

Ключевые слова: цифровая подпись, электронная цифровая подпись, электронный документооборот, ЮНСИТРАЛ 
Annotation. In article it is researched main modern approaches to definition of terms “electronic document” and “electronic 

document flow”. Also it is researched the legal regulation of electronic document as basic part of electronic document flow. It is analyzed the 
conception of open and lose information systems. 

Key words: document, electronic document, electronic document flow, open information system of electronic document flow, closed 
information system of electronic document flow. 

 
Постановка проблеми. Широке застосування у світі та в Україні електронного 

документообігу зумовлюють необхідність пошуку вирішення питання ідентифікації 
авторства і цілісності електронного документа (далі - ЕД). Засобом, який забезпечує 
реалізацію та захист прав учасників електронного документообігу та надає юридичну силу 
ЕД є електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП). ЕЦП нерозривно пов’язує конкретний 
електронний документ з конкретною особою за допомогою спеціального ключа. 
Електронний документ підписується ЕЦП за допомогою особистого ключа, який існує в 
одному екземплярі лише у його власника. Якщо змінити електронний документ, 
підписаний ЕЦП, тобто замінити в ньому хоча б один символ, то підпис не буде 
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ідентифікуватися. Отже, застосування електронного цифрового підпису дозволяє не 
тільки надійно ідентифікувати автора електронного документа, але й запобігає умисному 
спотворенню інформації в ЕД. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Активне впровадження електронного 
документообігу в сучасне ділове життя зумовили необхідність дослідження електронного 
цифрового підпису як забезпечувального елементу електронного документообігу. Даній 
проблематиці присвятили свої дослідження такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: К.С. 
Архіпова, Ю.М. Батурін, Ф.Г. Бобрицький, О.І. Бойцов, Б.В. Волженкін, В.І. Квашнін, 
В.О. Копилов, Ю.І. Ляпунов, В.Ю. Максимов, С.В. Маньшин, М.І. Панов, О.І. Панфілова, 
О.М. Попов, Р.О. Халіков та ін. Серед комплексних вітчизняних розробок які стосувалися 
даного питання слід відзначити дисертації М.М. Дутова «Правове забезпечення розвитку 
електронної комерції»[1] та В.М. Желіховського «Правові засади електронної комерції в 
Україні» [2]. Але ці дослідження в більшою мірою аналізують правовідносини, які 
виникають на ґрунті електронної комерції, а не сам ЕЦП. Також слід зазначити, що 
дисертація М.М. Дутова була написана, ще до прийняття Законів України «Про 
електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV[3] та 
«Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-IV4 і в деяких своїх 
положеннях втратила актуальність. 

Метою статті є дослідження поняття та сутності електронного цифрового підпису 
та визначення його як забезпечувального елемента електронного документообігу.  

Основні результати дослідження. Переходячи безпосередньо до розгляду 
електронного цифрового підпису, на наш погляд, першочергово необхідно визначитись з 
поняттям даного елементу електронного документообігу. 

Ідея електронного цифрового підпису, як засобу підтвердження достовірності й 
авторства документа в електронній формі вперше була сформульована у 1976 році двома 
американськими математиками зі Стенфордського університету Вітфілдом Діффі та 
Мартіном Хелманом[5]. Як зазначали вчені, ЕЦП при електронному документообігу 
повинен виконувати функції печатки та підпису на паперовому документі. При цьому 
вважалося що підробити ЕЦП майже неможливо, оскільки він заснований на дуже стійких 
криптографічних алгоритмах, розшифровка яких вимагала значних затрат часу, 
комп’ютерних ресурсів та високих професійних якостей особи-зломщика ЕЦП.  

Розглядаючи поняття та сутність електронного цифрового підпису слід звернутися 
до думок науковців. С. Бернет та С. Пейн визначають електронний підпис як будь-який 
знак або процедуру, реалізовану електронними засобами, що виконана або прийнята 
стороною з наміром пов’язати запис із зобов’язанням або засвідчити справжність запису» 
[6]. В.І. Квашнін аналізуючи це визначення вважає, що електронним підписом може бути 
вихідний сигнал складного біометричного пристрою, такого як система комп’ютерного 
розпізнавання відбитків пальців або просте введення імені в кінці електронного 
повідомлення, тобто, відповідно до даного визначення, для електронного підпису 
технологія її створення електронними засобами не має значення[7]. На думку самого В.І. 
Квашніна, ЕЦП за своєю суттю є кодом, що створюється за допомогою криптографічних 
засобів[8]. Схожої думки дотримується Н.І. Солов’яненко, який вказує на те, що пов’язані 
з електронним документом символи, коди, паролі і т.д. можуть розглядатися як 
електронний підпис, якщо вони виконані або прийняті сторонами за взаємною згодою і з 
явним наміром підтвердити справжність написаного[9].  

У свою чергу, К.С. Архіпова під ЕЦП розуміє реквізит електронного документа, 
призначений для захисту даного електронного документа від підробки, одержаний у 
результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа 
електронного цифрового підпису, що дозволяє ідентифікувати власника сертифікату 
ключа підпису, а також встановити відсутність несанкціонованих змін або підміни 
інформації в електронному документі[10]. 
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Незважаючи на різні формулювання всі вищезазначені науковці погоджуються з 
тим, що ЕЦП не обмежує доступ до підписаного документа, а лише аутентифікує його 
зміст з конкретною особою або організацією. Таким чином, ЕЦП є аналогом особистого 
підпису (особи, співробітника від імені організації, тощо), який служить для завірення 
електронного документа. 

Але є науковці, які вважають, що ЕЦП не тільки аутентифікує зміст документа, а 
ще й захищає його криптографічними методами. Цю точку зору підтримує М.В. Ларін. 
Науковець зауважує, що електронний цифровий підпис служить не тільки засобом 
ідентифікації документа, а й засобом захисту змісту та реквізитів документа від 
несанкціонованого доступу. На думку М.В. Ларіна ЕЦП, це «... аналог особистого підпису 
посадової особи, який реалізується за рахунок спеціальних програмних засобів, що 
використовує методи криптографії» [11]. О.М. Петрова теж стверджує що ЕЦП 
відноситься до засобів криптографічного захисту інформації, оскільки він реалізує при 
роботі криптографічні алгоритми[12]. Ми змушені категорично не погодитися з цією 
точкою зору, виходячи з функціонального призначення ЕЦП. Ми підтримуємо думку 
М.М. Дутова, який влучно зауважив, що «на відміну від шифрування, яке змінює вихідний 
документ таким чином, що прочитати його стає неможливо, електронний цифровий 
підпис всього лише додає невеликий фрагмент даних, який є ідентифікатором власника 
документа і гарантом незмінності документа з моменту накладення ЕЦП» [1]. 

Щодо визначення терміну «електронний цифровий підпис» на законодавчому рівні, 
то, на наш погляд, доцільно привести міжнародний досвід нормативного закріплення 
цього визначення та порівняти його з вітчизняним. Але спершу слід зазначити, що у 
міжнародній практиці не склалося усталеного поняття ЕПЦ, що призводить до певного 
порушення цілісності законодавства та плутанини щодо правого регулювання 
електронного цифрового підпису на міжнародному рівні.  

Типовий закон Комісії ООН ЮНСІТРАЛ «Про електронні підписи» від 05.07.2001 
року[13] в статті 2 визначає електронний підпис як дані в електронній формі, що містяться 
у повідомленні даних, прикладені до нього або логічно асоціюються з ним і які можуть 
бути використані для ідентифікації особи, яка їх підписала у зв’язку з повідомленням 
даних і вказівки на те, що дана особа згодна з інформацією, що міститься у повідомленні 
даних. 

Згідно Директиви Європейського Парламенту «Про систему електронних підписів, 
що застосовуються в межах Співтовариства» від 13.12.1999 р. № 1999/93/ЄС (Community 
framework for electronic signatures) електронний підпис визначається як «... дані подані 
електронній формі, які додаються чи логічно поєднуються з іншими електронними 
даними та які служать в якості методу засвідчення достовірності» [14]. Крім цього, 
Директивою вводиться поняття «advanced electronic signature», яке означає електронний 
підпис, який відповідає наступним вимогам: він пов’язаний винятково з особою, що 
підписалась; він дає можливість ідентифікувати особу, що підписалась; він створений за 
допомогою засобів, які особа, що підписалась, може тримати під своїм повним контролем; 
він пов’язаний з даними, до яких він відноситься у такий спосіб, що будь-яку подальшу 
зміну даних можна виявити. 

Крім міжнародних правових документів визначення ЕЦП закріплено і на 
державному рівні в багатьох зарубіжних країнах. Деякі країни у своєму законодавстві про 
ЕЦП як відправну точку використали визначення електронного підпису, запропоноване у 
Директиві Європейського Союзу «Про систему електронних підписів, що застосовуються 
в межах Співтовариства». Наприклад електронний підпис в законодавстві Ірландії 
визначений як «... дані в електронній формі, приєднані, вбудовані або логічно пов’язані з 
іншими даними в електронній формі, які служать способом аутентифікації творця і 
задовольняють визначенню advanced electronic signature». В Законі Австрії «Про 
електронні підписи» («Austrian Federal Electronic Signature Law») під електронним 
підписом розуміються електронні дані, приєднані або логічно пов’язані з іншими 
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електронними даними, що використовуються для посвідчення та підтвердження особи 
автора електронного підпису» [15]. Очевидно, що ці визначення практично повністю 
ідентичні визначенню електронного підпису Директиви. 

Деякі країни обрали свій шлях визначення ЕЦП. Наприклад, Закон ФРН «Про 
регулювання загальних умов надання інформаційних і комунікаційних послуг» 
(«Informations- und Kommunikationsdienste-Gesets - IuKDG»), прийнятий 22 липня 1997, у 
главі 3 (Gesetz zur digitalen Signatur) визначає цифровий підпис як «печатка, що завіряє 
цифрові дані, створена за допомогою закритого ключа, яка дозволяє, використовуючи 
відповідний відкритий ключ, визначити власника ключа та підтвердити цілісність і 
справжність даних» [16]. 

Закон Фінляндії «Про використання електронних технологій у державних 
установах», електронний підпис розглядає як «... послідовність даних, яка підтверджує 
цілісність і справжність електронного повідомлення загальноприйнятим способом» [17].  

Законодавство Англії визначення електронного підпису закріпило в Законі «Про 
електронні повідомлення» («Electronic Communications Act»). Відповідно до закону, 
електронний підпис - це «... дещо в електронній формі, вбудоване або логічно пов’язане з 
електронним повідомленням або даними з метою підтвердження їх цілісності та 
автентичності» [18]. 

На всій території США діє федеральний закон США «Про електронні підписи в 
міжнародних та внутрішньодержавних торгових відносинах». Електронний підпис в 
ньому визначається як «... електронний символ, звук, приєднаний або логічно пов’язаний з 
контрактом чи іншим електронним документом, що використовується особою для їх 
підписання» [19]. 

В Україні визначення терміну ЕЦП міститься в Законі України «Про електронний 
цифровий підпис». Згідно ст. 1 зазначеного закону електронний цифровий підпис - це вид 
електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору 
електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає 
змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий 
підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою 
відкритого ключа. У свою чергу, електронний підпис - це дані в електронній формі, які 
додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для 
ідентифікації підписувача цих даних[20]. 

Порівнюючи поняття електронного підпису України і зарубіжних країн можна 
чітко прослідкувати термінологічну розбіжність у цьому питанні. Як вірно було зауважено 
К.С. Архіповою, електронний підпис за термінологією ЄС повинен забезпечувати 
аутентифікацію та цілісність, а за термінологією нашого Закону – лише аутентифікацію. 
«Посилений електронний підпис» у визначенні ЄС – це електронний підпис ЄС та 
додаткові вимоги щодо надійності... Такого терміна в Законі України немає, натомість є 
термін «електронний цифровий підпис», який відповідає електронному підпису ЄС у 
межах криптографії з відкритими ключами...» [21]. До аналогічного висновку доходить і 
В.Писаренко[22]. 

На нашу думку, необхідно привести законодавство України в сфері ЕЦП у 
відповідність до стандартів країн Європейської Співдружності. Це можна здійснити 
шляхом імплементування норм Директиви Європейського Парламенту «Про систему 
електронних підписів, що застосовуються в межах Співтовариства» від 13.12.1999 р. № 
1999/93/ЄС[23] до вітчизняного законодавства. По-перше, необхідно виключити із 
законодавства термін «електронний цифровий підпис» і залишити термін «електронний 
підпис». По-друге, необхідно ввести в законодавство термін «посилений електронний 
підпис» (advanced electronic signature). Без сумнівів, зміна термінології призведе до 
необхідності перегляду всього законодавства в цій сфері, але зважаючи на шлях нашої 
держави до ЄС, іншого варіанту дій в Україні немає. 
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Отже, підводячи підсумок аналізу наукової бази, міжнародного та національного 
законодавства, можна зробити висновок, що існує декілька підходів до визначення ЕЦП:  

1. Перший підхід передбачає, що в якості ЕЦП повинні розглядатися будь-які 
елементи, що входять до електронного документообігу і які тим чи іншим чином пов’язані 
з відправником цього документа. 

2. Другий підхід передбачає, що ЕЦП повинен відповідати ряду законодавчо 
закріплених додаткових вимог (забезпечувати можливість достовірного встановлення 
відправника інформації, бути пов’язаним з переданими даними таким чином, що при їх 
зміні підпис стає недійсним, тощо).  

3. Третій підхід визначає ЕЦП як результат криптографічного перетворення 
вихідного електронного документа і висуває найбільш деталізовані вимоги до технології 
застосування електронного цифрового підпису.  

Електронний цифровий підпис несе в собі елемент доказування, який забезпечує 
силу документа і переданих даних. Підпис повинен виконувати наступні функції: 
вказувати на джерело даного документа, тобто на особу укладача; підтверджувати 
інформацію, що міститься в документі; підтверджувати відповідальність особи, яка 
поставила підпис за інформацію, що міститься в даному документі. Тільки через ці 
функції проявляється забезпечувальна особливість ЕЦП в електронному документообігу.  

Враховуючи ту обставину, що сторони, які обмінюються електронними 
документами, не вступають в особистий контакт, проблему ідентифікації особи при 
такому спілкуванні важко переоцінити. Саме виходячи з призначення ідентифікації 
проявляється зміст ЕЦП як засобу підтвердження автентичності авторства електронного 
документа.  

На нашу думку, ЕЦП є аналогом власноручного підпису і при дотриманні певних 
законодавчо визначених умов набуває рівної з ним юридичної сили. На підтвердження 
своєї думки зазначимо, що і власноручний підпис, і ЕЦП використовуються для 
підтвердження автентичності авторства документа. Отже, ці явища необхідно розглядати 
як аналогічні. Цю тезу підтверджує також той факт, що електронний документ, 
підписаний ЕЦП, прирівнюється у праві за своїм статусом до звичайних письмових 
документів. Електронний документ, підписаний ЕЦП, за своєю юридичною силою 
відповідає письмовому документу, підписаному власноручним підписом, має основні 
властивості письмового документа і забезпечує особам, які використовують такі 
документи, реалізацію всіх тих прав, які забезпечує й документ на паперовому носії. 
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Анотація. У даній статті розглядається зміст діяльності сторін кримінального судового провадженя під час апеляційного 
перегляду колегією суддів судових рішень; процесуальні форми участі сторін у судовому розгляді та їх вплив на формування 
внутрішнього переконання суддів.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается содержание деятельности сторон уголовного судебного разбирательства 

при апелляционном пересмотре коллегией судей судебных решений; процессуальные формы участия сторон в судебном 
разбирательстве и их влияние на формирование внутреннего убеждения судей.  
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This article examines the content of parties to criminal proceedings in the appellate review panel of judges, court decisions, 

procedural forms of participation of the parties to the proceedings and their effects on the internal persuasion of judges.  
Keywords: appeal, the appellate court, appellate review, activity, decision. 

 
Постановка проблеми. При прийнятті рішення за наслідками судового 

провадження колегією суддів ураховується весь комплекс явищ, які мають місце 
безпосередньо в судовому засіданні – позиція прокурора, захисника, показання потерпілих 
і свідків, поведінка обвинуваченого та інше.  

Ураховуючи наведене, у даній статті мова йтиме про особливості та зміст 
діяльності сторін кримінального судового провадженя під час апеляційного перегляду 
судових рішень колегією суддів та її врахування останньою під час ухвалення рішення. 

Стан дослідження. Даної теми торкалися у своїх працях багато відомих вчених, 
зокрема: Д. Александров, В. Бедь, В. Васильєв, В. Гончаренко, Л. Казміренко, В. 
Коновалова, В. Костицький, М. Костицький, М. Коченов, В. Марчак, В. Нор, Б. Романюк, 
Т. Сахнова, М. Строгович, В. Циркаль, В. Шепітько, В. Шибіко та інші. 

І хоча зазначені науковці досліджували особливості діяльності сторін 
кримінального провадження під час апеляційного перегляду судових рішень, однак, на 
переконання автора статті, даний правовий аспект недостатньо вивчений у вітчизняній 
літературі, а тому потребує подальшого наукового аналізу. 

Метою даної статті є дослідження діяльності сторін кримінального провадження 
під час апеляційного перегляду судових рішень. 

Виклад основного матеріалу. Процесуальна діяльність прокурора в апеляційному 
провадженні виражається у підтриманні державного обвинувачення згідно з чинним 
законодавством України та спрямована на викриття вини обвинуваченого на підставі 
доказів, досліджених у кримінальному провадженні, а також сприяння суду в забезпеченні 
законності при здійсненні правосуддя. 

Прокурор, підтримуючи в апеляційному провадженні державне обвинувачення, 
надає докази, бере участь в їхньому дослідженні, вибудовує модель подій 
правопорушення та представляє колегії суддів свої умовиводи щодо застосування 
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кримінального закону та міри покарання відносно обвинуваченого, сприяє встановленню 
об’єктивної істини у кримінальному провадженні. Коли прокурор у ході судового 
розгляду переконується, що результати розслідування не підтверджують пред’явлені 
обвинуваченому звинувачення, він повинен відмовитися від овинувачень і довести до 
суду мотиви такої відмови у порядку, визначеному ст. 340 КПК України.  

Однак, «прокурор не може стояти над судом, а повинен сприяти успішному 
пошуку істини та законному виконанню всіх судових процедур» [1, с. 92]. 

Саме на прокурора покладена функція державного обвинувачення, хоча часовий 
вимір її реалізації в законі, інших нормативно-правових актах та наукових першоджерелах 
залишається дискусійним. Згідно з Конституцією України, прокурор набуває статусу 
державного обвинувача лише в суді, згідно п. 1 ст. 121 Конституції України «підтримання 
державного обвинувачення в суді». Це стосується як судового розгляду в суді першої 
інстанції, так і апеляційного провадження. Відповідно, будь-які інші дії прокурора з 
реалізації означеної функції на будь-яких стадіях чи етапах досудового слідства приписам 
Конституції не відповідають. 

Так, В. Корж вважає, що підтримання державного обвинувачення в суді доцільно 
розглядати як процесуальну обвинувальну діяльність прокурора з доведення: 
обвинувачення в повному обсязі, висунутого органом досудового слідства щодо 
конкретної особи, яка притягається до кримінальної відповідальності; обвинувачення, 
яким доповнюється раніше висунуте обвинувачення; обвинувачення, яким повністю або 
частково змінюється обсяг обвинувачення, висунутого органом досудового слідства; 
нового обвинувачення, висунутого прокурором у суді [2, с. 92–93]. І.В. Рогатюк під 
обвинуваченням розуміє кримінально-процесуальну функцію, сутність якої становить 
регламентоване законом спрямування діяльності суб’єктів обвинувачення (слідчого, 
прокурора, потерпілого та цивільного позивача, їх представників), що здійснюється 
шляхом формування та реалізації обвинувачення щодо конкретної особи, яка вчинила 
правопорушення, і полягає у формулюванні та пред’явленні обвинувачення, застосуванні 
до неї заходів процесуального примусу, у тому числі запобіжних заходів, збирання доказів 
винуватості цієї особи й обґрунтування кримінальної відповідальності обвинуваченого 
перед судом [3, с. 6].  

О.Р. Михайленко стверджує, що підтримання державного обвинувачення є 
своєрідним засобом, прийомом виконання прокурором наглядової функції [4, с. 33]. На 
думку В. Остапець, підтримання державного обвинувачення – це процесуальна діяльність 
прокурора щодо формування та реалізації обвинувачення стосовно конкретної особи, яка 
вчинила злочин, що відображається в процесуальному акті, за результатами розгляду 
якого суд приймає рішення в певному кримінальному провадженні [5, с. 114–119]. Згідно 
з визначенням П.В. Шумського, «державне обвинувачення – це здійснювана в 
установлених законом процесуальних формах діяльність прокурора на стадії судового 
розгляду кримінального провадження, яка випливає із його державно-правової функції 
нагляду за точним виконанням законів і полягає в доведенні вини обвинуваченого і 
обґрунтуванні пов’язаних із цим правових наслідків, спрямована на створення умов, які 
забезпечують ухвалення законного і обґрунтованого вироку, а також виконання усіх 
інших завдань кримінального судочинства» [6, с. 77]. 

Результати наукових досліджень протягом останнього десятиліття свідчать, що 
працівники прокуратури України виконують відповідальні та складні завдання в 
непростих умовах постійного впливу психогенних факторів: інтелектуальних 
перевантажень, постійної концентрації уваги, необхідності здійснення ретельного аналізу 
швидкоплинних ситуацій, що вимагає від них мобілізації всіх психічних функцій. 
Професійну діяльність державний обвинувач, як правило, здійснює в складних, 
конфліктних умовах, зазнаючи значних фізичних та психічних навантажень. Повсякденне 
виконання службових завдань пов’язане, переважно, з людським фактором, а саме: з 
потребами, прагненнями, бажаннями, відчуттями, індивідуальними особливостями 
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громадян тощо. Отже, для того, щоб ефективно виконувати службові обов’язки, 
професійно успішний прокурор повинен бути наділеним емоційною стійкістю, 
працездатністю, розвиненими вольовими якостями.  

Насамперед слід підкреслити, що діяльність сторони обвинувачення в 
апеляційному провадженні завжди привертає пильну увагу й досить часто відбувається в 
умовах негативного ставлення до нього деяких учасників судового процесу. Вона 
оцінюється з особливою вимогливістю, а нерідко піддається публічному та моральному 
засудженню. Тому, в судовому засіданні під час дослідження доказів і проведення допитів 
прокурору повинні бути властиві об’єктивність і відчуття міри. Особливо важливо 
дотримуватись етичних правил, керуватися жорсткими моральними критеріями та 
визначити межі допустимого в поведінці та висловлюваннях. 

«Діяльність прокурора має досить чітке законодавче регламентування, – констатує 
Ю.Б. Ірхін, – відступ від своїх службових обов’язків, порушення працівником посадових 
повноважень розглядається як порушення закону і свідчить, перш за все, про низький 
рівень його професійної компетентності» [7, с. 123–133]. 

Основні структурні компоненти професійної діяльності державного обвинувача 
можуть бути представлені так.  

Пізнавальна діяльність: розвинене професійне мислення та уява, висока чутливість, 
уважність, професійно-психологічна спостережливість, професійна пам’ять, професійна 
обізнаність. 

Комунікативна діяльність: емпатія, безпристрасність, увічливість, поміркованість, 
гарний настрій, емоційна стійкість, комунікабельність, вміння слухати та спілкуватися з 
людьми. 

Організаторська діяльність: пунктуальність, висока мотивація на успіх, 
дипломатичність, кмітливість, зібраність, енергійність, рішучість, обов’язковість, 
працелюбність, організаторські здібності. 

Конструктивна діяльність: здатність розробляти версії, гнучкість розуму, здатність 
до прогнозування, винахідливість. 

Виховна діяльність: принциповість, професійна гордість, дисциплінованість, 
вимогливість до себе та до інших, самоорганізованість, професійна етика, 
безпристрасність. 

Засвідчувальна діяльність: розвинене писемне мовлення, акуратність, охайність. 
Обвинувальна діяльність прокурора має узгоджуватися з усіма іншими 

обов’язками. Він повинен сприяти реалізації гарантованих законом прав учасників 
процесу, нормальній діяльності суду та встановленню істини у кримінальному 
провадженні [8, с. 95].  

Сторону захисту в апеляційному провадженні представляють обвинувачений, 
законний представник і захисник.  

Основний постулат правосуддя проголошує: засудженню та покаранню повинні 
бути піддані тільки ті особи, які справді винні у вчиненні правопорушення. Невинних 
потрібно, безумовно, відмежовувати від необґрунтованого обвинувачення. Здійснення 
цього завдання – справа всієї судової системи. Однак найбільш спеціалізовано це завдання 
виконують адвокати, а відповідно до кримінальних процесуальних норм – захисники. 
Судовий захист – конституційне право громадянина України. За допомогою захисника в 
апеляційному провадженні обвинувачений отримує можливість більш повноцінно 
використовувати належні йому процесуальні права, брати активну участь у дослідженні 
зібраних у провадженні матеріалів, оспорювати та спростовувати пред’явлене йому 
обвинувачення, доводити меншу міру своєї юридичної відповідальності. Захисник і 
обвинувачений в апеляційному провадженні погоджують свою позицію.  

Захисник піддає пред’явлене обвинувачення критичному аналізу, допомагає 
обвинуваченому зайняти найбільш правильну позицію. Основним етапом діяльності 
захисника в апеляційному провадженні є проголошення захисної промови в суді [9, с. 31]. 
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Ґрунтуючись на матеріалах судового провадження, захисник аналізує рішення суду першої 
інстанції зі сторони зібраних доказів, систематизує ті з них, які можуть спростувати 
обвинувачення, пред’явлене його підзахисному, чи пом’якшити його відповідальність, викладає 
свою думку стосовно можливої зміни або скасування рішення суду першої інстанції, або 
залишення його в силі, коли це не суперечить інтересам обвинуваченого і з низки інших 
питань, які підлягають вирішенню апеляційним судом. 

Захист здійснюється не для того, щоб виправдати правопорушення, викривити 
обставини й перспективу кримінального провадження, перешкодити виявленню 
фактичних причин вчинення правопорушення і його дійсних винуватців. Навпаки, захист 
допомагає суду всебічно дослідити обставини кримінального провадження, здійснити 
глибокий аналіз справжніх причин події, об’єктивно оцінити ситуацію і справедливо 
індивідуалізувати ступінь відповідальності та вини [10, с. 6–7]. 

Суд – не війна, як слушно зазначає Ф.М. Плєвако. «Міни та засади, вилазки і 
диверсії тут недоречні. Треба сперечатися з доказами, а не з прокурором. Не можна 
торкатися особистості суперника, навіть якщо він сам це допускає. Немає гіршого 
прийому захисту, ніж неправдиві напади на потерпілих. Адвокат не повинен нікого 
звинувачувати, він має захищати. Але не вдаючись до неправди, підтасовки фактів і 
приниження своїх суперників» [11, с. 324].  

Як і прокурор, захисник здійснює основну частину своєї діяльності в судовому 
розгляді. На цьому етапі він проявляє максимальну активність, заявляє клопотання, 
висуває добре продуману систему питань, актуалізуючи все те, що може піти на користь 
підзахисному. Аналізуючи хід судового розгляду, реакцію присутніх на окремі деталі 
справи, захисник робить для себе «психологічні» позначки, відзначає можливі виграшні та 
програшні місця. Слухаючи прокурора, потерпілого, захисник продумує контрдії, 
визначає основні напрями позиції захисту, накреслює загальну схему своєї промови в 
судових дебатах.  

45,1% проанкетованих нами адвокатів у рамках проведеного дослідження 
вважають, що найбільш важливою ознакою професійної майстерності адвоката є вміння 
знаходити факти, що спростовують обвинувачення або надають можливість пом’якшити 
відповідальність; 35,4% переконані, що саме вміння подати навіть несприятливу для 
обвинуваченого ситуацію на його користь є ознакою, яка найвиразніше підкреслює 
професійну майстерність адвоката; 32,2 % відносять до основної ознаки професійної 
майстерності адвоката володіння прийомами ораторського мистецтва, здатність до 
полеміки та здійснення психологічного впливу в суді. Деякі проанкетовані адвокати 
вважають, що важливими ознаками професійної майстерності є досконале знання 
законодавства та нормативно-правового регулювання професійної діяльності, вміння 
ретельно відпрацьовувати матеріали досудового слідства та знаходити його недоліки.  

Поведінка обвинуваченого, його роль в апеляційному суді багато в чому 
зумовлюються не тільки наявністю великої аудиторії, а й усвідомленням можливості 
безпосереднього сприйняття судом його мови, поведінки. Адже процес фіксації не 
залежить від волевиявлення обвинуваченого: все, сказане ним, навіть його поведінка, 
може вплинути на суд під час вирішення апеляційної скарги [13, с. 43–60].  

У судовому процесі обвинувачений майже ніколи не перебуває в спокійному стані. 
Природне хвилювання після довгих, тяжких тижнів і місяців очікування, зустріч зі 
свідками, потерпілим, прокурором, захисником, суддями, візуальні контакти із рідними та 
знайомими, страх перед вироком, сором за себе та близьких і дратівливе почуття 
«виставленості на показ» перед холодно-зацікавленими поглядами публіки – все це діє на 
обвинуваченого гнітюче чи хворобливо збуджуюче. 

При проведенні судового засідання та проголошенні вироку суду справедлива й 
коректна поведінка суддів має принципово важливе значення. Від суду всі, в тому числі й 
обвинувачений, чекають справедливого рішення, але кожен учасник кримінального 
процесу по-різному уявляє цю справедливість.  
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Для більшості обвинувачених суворий вирок на тривалий термін ізоляції – життєва 
катастрофа, крах надій, втрачаючи волю на тривалий строк, людина по суті прощається із 
самим життям, втрачає його зміст. 

Основна частина апеляційного провадження для обвинуваченого – це судові 
дебати. Якщо обвинувачений подав апеляційну скаргу, то він першим виступає в судових 
дебатах та першим має право на репліку після них. Виголошуючи свою промову, 
обвинувачений аналізує версію події, що розглядається, намагаючись сприятливо 
вплинути на результат рішення суду у власних інтересах, спростовує факти, які відстоює 
прокурор, викладає свої аргументи щодо можливого покарання чи виправдання. Мета 
судової промови обвинуваченого – впевнено, аргументовано вплинути на внутрішнє 
переконання колегії суддів.  
Висновки. Отже, в судовому апеляційному кримінальному провадженні можемо 
констатувати різновидність форм діяльності його учасників, це і підтримання 
обвинувачення, захист, що знаходять свій прояв у виступах, запитаннях Прокурор, 
підтримуючи в апеляційному провадженні державне обвинувачення, надає докази, бере 
участь в їхньому дослідженні, вибудовує модель подій та представляє свої умовиводи 
колегії суддів щодо застосування кримінального закону та міри покарання відносно 
обвинуваченого, сприяє встановленню об’єктивної істини у кримінальному провадженні. 
Захисник і обвинувачений в апеляційному провадженні погоджують свою позицію, між 
ними виникають довірчі стосунки, стосунки позиційної солідарності, що теж направлено 
на пошук справедливості у провадженні. 
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Анотація. У статті розкрито роль соціального забезпечення в сучасних умовах. Досліджено єдиний соціальний внесок, його 

нарахування та утримання. Проаналізовано законодавчу базу, що регулює єдиний соціальний внесок. 
Ключові слова: соціальне забезпечення, соціальне страхування, єдиний соціальний внесок. 
Аннотация. В статье раскрыто роль социального обеспечения в современных условиях. Исследовано единый социальный 

взнос, его начисление и удержание. Проанализировано законодательную базу, регулирующую Единый социальный взнос.  
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Summary The article reveals the essence and the role of social insurance in the modern world. Displaying the only social contribution 

of his detention and charges. The characteristic changes of legislative materials and tasks of social insurance, sources of funds and areas of 
social insurance fund.  
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В сучасних умовах політичного та економічного розвитку України, яка стала на 
шлях розбудови соціальної правової держави, особливої актуальності набирає роль 
держави в соціальному захисті населення, оскільки ці умови характеризуються 
незвичайно високим рівнем соціальних ризиків: при одержані належної медичної 
допомоги та якісної професійної освіти, втрати місця роботи, підвищення вартості життя 
тощо. Фінансова база реалізації соціального захисту громадян України залежить не тільки 
від рівня розвитку економіки, на основі чого формується бюджет, але і від нормативно-
правової бази забезпечення соціальної політики держави. Тому, в період трансформації 
суспільно-економічних відносин в державі, виникла необхідність реформування правової 
бази системи забезпечення соціального захисту громадян України.  

Результатом (одним із наслідків) такого реформування стало прийняття 
Податкового Кодексу України [2] і Закону України «Про облік та збір єдиного 
соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні»[3]. 
Набрання чинності вищезазначених законодавчих актів передбачало розв’язання низки 
проблем щодо справляння соціальних зборів, зокрема нарахування, утримання та розподіл 
єдиного соціального внеску. Проте всі проблеми вони не зняли, що зумовлює необхідність 
подальшого дослідження в цьому напрямку. 

Дослідженням проблеми реформування системи справляння соціальних внесків 
займаються багато вітчизняних вчених, зокрема: Белінська О., Бастричев В., Бровенко 
М., Василенко Л., Внукова В., Григораш Т., Зайчук Б., Кузьминчук Н., Конопліна Ю., 
Кузьмич Н., Максимчук Є., Масленникова Т., Мельник С., Мних М., Полозенко Д., 
Сидорчук А., Скуратівський В., Скотаренко А., Шаварина М., Шаманська Н., Шахов В., 
Юрій С. та ін.  

Розвиток державного соціального забезпечення в своїх роботах досліджували і 
іноземні вчені, зокрема: Н. Шєлємєх, К. Еспін-Андерсен і Дж. Е. Кольберг.  

Однак ряд питань залишаються не дослідженими повністю. Зокрема питання ролі 
та місця єдиного соціального внеску в системі соціального забезпечення залишилось 
недостатньо розкритим та обґрунтованим, тому воно потребує більш детального 
подальшого дослідження. 

Метою статті є аналіз законодавчо закріплених змін в системі загальнообов’язкового 
державного соціального забезпечення.  

Соціальне забезпечення є одним із основних інструментів впровадження державою 
соціальної політики. Воно реалізується на двох рівнях – соціального страхування та 
соціальної допомоги.  

Право громадян України на соціальний захист закріплено в статті 46 Конституції 
України. Одним із засобів реалізації цього права є загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, а також добровільне соціальне страхування в страхових компаніях, 
що мають ліцензії Національного комітету фінансових послуг України. 

Соціальне страхування є необхідною частиною механізму системи захисту в 
соціальній ринковій економіці і дозволяє розбудовувати громадянське суспільство. Цей 
інститут забезпечує стабільність економічних процесів враховуючи різносторонні 
інтереси населення.  

Налагоджена системи соціального страхування є одним із проявів цивілізованого 
громадянського суспільства. Соціальне страхування дозволяє працівникам почувати себе 
більш захищеними, що в свою чергу впливає на підвищення ефективності діяльності 
підприємства, продуктивності праці та прибуток [8].  

Соціальне страхування дає можливість суспільству вирішити наступні завдання:  
- акумулювати кошти в спеціалізованих фондах, з яких покриваються витрати, 

пов’язані з утриманням непрацездатних осіб;  
- забезпечити механізм відтворення трудових ресурсів;  
- забезпечити непрацюючих членів суспільства матеріальною підтримкою на 

належному рівні;  
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- підвищити життєвий рівень різних соціально незахищених верст населення 
України [14, с. 26].  

Проведення податкової реформи в Україні викликало необхідність і проведення 
реформи у системі соціального страхування.  

З 2011р. проводяться відповідні заходи щодо формування системи внесків на 
державне пенсійне страхування та загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
Вони не входять до складу податкової системи, але суттєво впливають на загальний рівень 
податкового навантаження на заробітну плату, що в свою чергу впливає на обсяг 
надходжень податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів.  

Однією із складових реформування системи внесків на державне пенсійне 
страхування та загальнообов’язкове соціальне страхування стало впровадження єдиного 
соціальний внеску, який утримується із зарплати найманих працівників і нараховується на 
фонд оплати праці та сплачується роботодавцями.  

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це 
консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи 
загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та 
на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених 
законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових 
виплат (послуг) за даними видами загальнообов’язкового державного соціального 
страхування [3, ст.1]. Обчислення єдиного соціального внеску здійснюється на підставі 
бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування.  

Порядок взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України 
платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
регулюється Постановою правління ПФУ № 27 від 09.2010р., та Постановою правління 
ПФУ затвердженої 08.10.2010 р. «Положення про Державний реєстр 
загальнообов’язкового державного страхування» і покладено на Пенсійний фонд України 
[8,11]. 

Крім цього, Пенсійний фонд України отримав право: 
- звертатись до господарського суду з вимогою порушення справи про 

банкрутство платника єдиного соціального внеску; 
- вилучати у підприємств-платників документи, що підтверджують 

зменшення розмірів заробітної плати та інших виплат, з яких розраховується єдиний 
соціальний внесок; 

- у випадку виявлення порушень при нарахуванні та сплаті єдиного 
соціального внеску звертатись до правоохоронних органів. 

Контроль за грошовими надходженнями також покладено на Пенсійний фонд 
України, так як у нього сформована розгалужена система збору цих коштів, та наявне 
необхідне технічне забезпечення.  

Взяття на облік страхувальників здійснюється за місцезнаходженням 
страхувальника (фізичної особи чи приватного підприємця) за даними з реєстраційної 
картки, наданими державним реєстратором. Облік платників здійснюють місцеві органи 
Пенсійного фонду України. На Фонд соціального страхування від нещасних випадків 
покладається обов’язок подати в Пенсійний фонд інформацію про віднесення кожного 
конкретного платника єдиного внеску до класу професійного ризику виробництва.  

Єдиний соціальний внесок перераховується на рахунки Пенсійного фонду, які 
відкриті в органах Державного казначейства.  

Відповідно до «Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» розрахунок здійснюється в межах 
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, що складає п’ятнадцять 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб [9].  

Згідно закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» встановлено різні розміри нарахування і утримання 
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єдиного внеску для кожної складової бази нарахування: заробітна плата, винагороди за 
цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій втраті працездатності [3]. 
Розподіл сум єдиного внеску між фондами державного соціального страхування теж 
залежить від того, яка саме виплата була базою для нарахування та утримання єдиного 
внеску.  

Єдиний соціальний внесок утримується із зарплати (виплат, які входять до фонду 
оплати праці) в розмірі 3,6%; із заробітної плати держслужбовців і науковців утримується 
6,1%;  з цивільних угод про виконання робіт та надання послуг – 2,6%; з допомоги по 
тимчасовій втраті працездатності – 2%. Нарахування єдиного соціального внеску для 
роботодавців становлять від 36,76% до 49,7% залежно від класу професійного ризику 
виробництва. Для допомоги з тимчасової втрати працездатності нарахування єдиного 
соціального внеску становлять 33,2%. Бюджетні установи і організації сплачують єдиний 
внесок у розмірі 36,3% від фонду оплати праці.  

Зазначимо, що введення єдиного соціального внеску дозволило  значно зменшити 
кількість документів, що засвідчують перерахування страхових внесків до різних 
державних цільових фондів, покращився документообіг. 

Позитивним також є те, що для визначення страхового стажу використовується 
категорія мінімального страхового внеску, яка передбачає використання не лише періоду 
сплати внесків, а й їхнього розміру.  

Однак, складним і не зрозумілим залишається механізм визначення величини 
мінімального страхового внеску.  

Не зручним залишається процес виплати допомоги з тимчасової втрати 
працездатності працівникам, хвороба яких триває більше 5 днів. Допомога виплачується 
тільки тоді, коли роботодавець звернеться до Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності і представить заявку-розрахунок.  Тільки тоді Фонд соціального 
страхування страхування з тимчасової втрати працездатностіна протязі 10 днів перерахує 
кошти для матеріальних виплат.  

Фондом соціального страхування надаються такі види матеріального забезпечення 
та соціальних послуг:  

- допомога в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;  
- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;  
- допомога на поховання.  
Також зазначимо, що адміністрування всіх соціальних внесків Пенсійним фондом 

України може призвести до порушення прав працедавців і профспілок. Адже це єдиний 
фонд, який керується виключно державою, інші три знаходяться в сумісному управлінні: 
працедавців, держави і профспілок. Переказ усіх коштів під керівництво Пенсійного 
фонду унеможливлює управління соціальними засобами працедавців і профспілок. 
Надання йому таких повноважень означає, що дефіцит Пенсійного фонду України може 
частково покриватися за рахунок засобів інших фондів. В той час, коли в них може не 
вистачити достатньо коштів для виплати. 

Гарантом надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим 
особам фондом та стабільної його діяльності виступає держава.  

Загалом, механізм соціального страхування спрацьовує ефективно за умови 
функціонування його складових, за допомогою яких держава забезпечує соціальний 
захист населення.  

З метою покращення функціонування системи соціального захисту необхідно:  
- ефективно управляти системою соціального страхування у відповідності з діючою 

нормативною базою і наявними фінансовими ресурсами.  
- удосконалити механізм розподілу єдиного соціального внеску;  
- чітко виписати механізм визначення розміру мінімального страхового внеску; 
- спростити механізм виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності 

працівникам, хвороба яких триває більше 5 днів; 



 97

- роботу Пенсійного фонду України зробити більш прозорою, що дозволить 
моніторити цільове використання коштів; 

- розробити і законодавчо закріпити механізм, що унеможливить  покриття дефіциту 
Пенсійного фонду України за рахунок засобів інших фондів. 
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Анотація. Автор розглядає поняття та правову природу державного контролю у галузі  використання та охорони лісів. В 

основі діяльності у галузі контролю за охороною та використанням лісів – екологічна функція держави, обумовлена необхідністю 
збереження природних ресурсів для нинішніх та прийдешніх поколінь людей.   

Ключові слова: екологічне законодавство,  лісове законодавство, державний екологічний контроль, державний контроль за 
охороною та використанням лісів.  

Аннотация. Автор рассматривает понятие и правовую природу государственного контроля в области использования и 
охраны лесов. В основе этой деятельности необходимость реализации экологической функции государства, обусловленная 
потребностью сохранения природных ресурсов для нынешних ы грядущих поколений людей. 

Ключевые слова: экологическое законодательство, лесное законодательство, государственный экологический контроль, 
государственный контроль в области использования и охраны лесов. 

Abstract: The author deals with the concept and the legal nature of state control over the use and protection of forests. Ecological 
function of the state due to the need to preserve natural resources for present and future generations lies at the heart of all the activities around 
the control over the use and protection of forests. 

Keywords: environmental law, forestry law, the state environmental control, state control over protection and use of forests. 

 
Закономірним виглядає твердження, що контроль і нагляд у сфері використання 

природних ресурсів та охорони довкілля “мають фундаментальне значення для 
забезпечення екологічного благополуччя” [1; 2; 3]. 

Зазначене повною мірою стосується і такої важливої сфери екологічних відносин, 
якими є лісові правовідносини, як з огляду на реальний стан лісового фонду України, так і 
з огляду на існуючі загальні проблеми здійснення державного управління в цій сфері.  

Поняття державного контролю за використанням та охороною лісів зустрічається в 
чинному лісовому законодавстві, зокрема, найперше у відправному законодавчому акті 
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цієї підгалузі екологічного права України – ЛКУ (статті 93-95 ЛКУ ). Водночас легального 
тлумачення цього поняття у законодавчих актах України з галузі лісового права не існує, 
що змушує звертатися у даному питанні до наукових розробок та спиратися на наукові 
інтерпретації змісту відповідних законодавчих положень.  

Як підкреслює С.І. Хом’яченко, “суспільство потребує загальних функцій 
управління, без яких воно не може обійтися. До числа таких функцій належить і контроль 
як елемент, властивий будь-якій системі, що розвивається за об’єктивними законами 
соціального розвитку. Контроль об’єктивно необхідний для управлінської діяльності 
органів влади і є функцією, властивою усім державним органам. Звідси випливає, що 
складовою частиною завдань і владних повноважень органів та осіб, покликаних 
управляти, є організація та застосування контролю, підвищення ефективності його 
функціонування в інтересах поліпшення роботи підконтрольного об’єкта. Такий висновок 
підтверджується й аналізом норм Конституції України, що закріплюють право контролю в 
якості елемента компетенції різних державних органів, незалежно від їхнього призначення 
і завдань” [4, 17]. 

Сам термін “контроль” запозичений у вітчизняну юридичну термінологію з 
французької мови, в якій слово “controle” означає перевірку або спостереження з метою 
перевірки. Даний термін у свою чергу походить від латинського “contra” – префікс, що 
означає “протидію”, “протилежність”, та латинською “role” – “міра впливу”, “значення, 
ступінь участі в чомусь”. Тому, з точки зору етимології цього терміна, контроль – це 
протидія чомусь небажаному, виявлення, відвернення та припинення протиправної 
поведінки з боку будь-кого. Водночас в українській мові це слово означає перевірку, а 
також спостереження з метою перевірки [5, 406-407]. 

Як зауважує у цьому зв’язку Д.В. Малишев, “аналіз літератури з адміністративного 
права, соціального управління свідчить про те, що у визначенні сутності контролю серед 
учених немає єдності поглядів. Автори визначають його по-різному: як засіб, чинник, 
форму, елемент, функцію, діяльність, систему, зворотній зв’язок, умову, регулятор, 
гарант, явище, інститут, метод, правомочність, атрибут тощо [6, 15-16]. 

Переважаючою є думка, що контроль виступає як “кульмінаційний пункт 
управлінського циклу” [6, 404], “має “наскрізне” значення щодо інституцій та напрямків 
(гілок або функцій) здійснення будь-якої влади, маючи в цьому розумінні пені інтегруючі, 
об’єднуючі риси” [7, 44]. Він по суті є системою спостереження і перевірки процесу 
функціонування і фактичного стану керованого об’єкта з метою оцінки обґрунтованості та 
ефективності прийнятих щодо нього управлінських рішень і результатів їх виконання, 
виявлення відхилень від вимог, сформульованих у цих рішеннях, усунення несприятливих 
наслідків їх виконання та інформування про них компетентних органів. Таким чином, 
сутність контролю полягає в перевірці відповідності діяльності всіх учасників суспільних 
відносин тим встановленим у суспільстві приписам, у рамках яких вони повинні діяти [5, 
408].  

У структурі лісового законодавства України правовим нормам, що регулюють 
організацію та функціонування державного контролю за використанням та охороною 
лісів, належить своєрідне і до певної міри автономне місце, що опосередковано вказує на 
істотну спеціалізацію цього виду державного контролю як з-поміж інших форм такого 
контролю, так і з-поміж інших функцій державного управління лісовою галуззю. Усе це 
“дає можливість відокремити його від інших видів діяльності не тільки в науковому, але й 
в організаційному плані, як при визначенні функцій і компетенції органів, так і при 
створенні спеціальних контролюючих органів, що не виконують чи майже не виконують 
інших, крім контролю, державних (публічно-правових) функцій” [4, 16]. 

Зазначимо, що відповідно до статті 1 Закону України “Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 р. 
державним наглядом (контролем) вважається діяльність уповноважених законом 
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого 
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самоврядування, інших органів в межах повноважень, передбачених законом, щодо 
виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання  
та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, 
прийнятного рівня небезпеки для населення, довкілля. Таким чином, питання визначення 
державного контролю загалом є предметом нормативного врегулювання в Україні, що, до 
певної міри, полегшує адекватне визначення даного правового явища стосовно сфери 
контролю за використанням та охороною лісів.   

Ми не випадково зупинилися в дослідженні на змістові об’єктів такого контролю, 
зокрема з огляду на неприпустимість ототожнення державного контролю у за 
використанням та охороною лісів з власне охороною лісів.  

Між тим, тривалий час цей вид державного контролю розглядався саме через 
призму охорони та захисту лісів. Так, зокрема, як за радянських часів, так і за сучасного 
періоду значна група науковців – фахівців з лісового права (зокрема, Є.І. Немировський, 
В.Ф. Горбовой, О.В. Куликова, О.М. Абаніна та ін.) не відмежовують державний контроль 
за використанням та охороною лісів від сфери лісової охорони та захисту. 

Проте, на думку Д.В. Малишева, такий підхід страждає певною непослідовністю з 
огляду на те, що “практика проведення лісоохоронних заходів безпосередньо пов’язана з 
виникненням і правовим закріпленням контрольних відносин, а також реалізацією 
правових норм у процесі проведення контролю за виконанням чинного законодавства”[6, 
15]. 

Вважаємо, що відмежування державного контролю від охорони і захисту лісів стає 
можливим на якісно новому рівні спеціалізації управлінських функцій держави у сфері 
лісового господарства. Адже за умови існування централізованої планової економіки, 
державної монополії (державної власності) на ліси питання експлуатації лісових ресурсів 
та охорони і контролю за охороною лісів у принципі не могли розмежовуватися, оскільки 
інших власників, зобов’язаних здійснювати заходи з охорони та раціонального 
використання лісів не існувало. Натомість за умови плюралізації форм власності на ліси, 
інших форм лісокористування (зокрема, утвердження інститутів постійного та 
тимчасового лісокористування) об’єктивно виникає потреба у здійсненні чіткого та 
врегульованого правовими нормами спеціалізованого виду державного контролю у сфері 
охорони та використання лісів [8].  

Зазначені обставини обумовлюють об’єктивну потребу комплексного наукового 
дослідження змісту та специфіки правової природи державного контролю за 
використанням та охороною лісів як відокремленого від правової охорони лісів виду 
державно-владної діяльності управлінського характеру, однієї з чільної функції 
державного управління у галузі ведення лісового господарства загалом.  

Водночас множинність наукових підходів відбиває не лише брак нормативного 
визначення даного правового явища, його цілей, завдань і принципів, через які, на нашу 
думку, яскраво виявляється його специфіка, але і об’єктивне послаблення контрольної 
функції як виду діяльності органів державної влади у сфері використання та охорони лісів, 
що є складовою частиною державного екологічного контролю загалом, його підвидом.  

Наочним виявом такої тенденції є відомі випадки створення та реорганізації 
державних органів, покликаних здійснювати відповідну контрольну діяльність у сфері 
ведення лісового господарства, прояви паралелізму та неузгодженості в їх роботі, 
дублювання функцій та загалом низької ефективності здійснюваних контрольних заходів.  

Як зауважує у цьому зв’язку Д.О. Стренаков, проблема ефективного державного 
управління лісовими ресурсами стояла завжди, проте нині вона ускладнилася у зв’язку з 
перехідним періодом до ринкових засад господарювання, що засвідчують неодноразові 
реорганізації у сфері державного лісового управління загалом і контролю зокрема [9]. 

Тому цілком закономірно, що про такі випадки та загалом про відповідну 
тенденцію необхідності зміцнення засад державного контролю у даній сфері екологічних 
відносин йдеться у численних нормативних документах Верховної Ради України, 
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Президента України та Кабінету Міністрів України. Ці документи відбивають проблемні 
аспекти як лісових відносин загалом, так і специфіку і проблематику державного 
контролю у цій галузі зокрема, у тому числі і шляхом прийняття відповідних нормативно-
правових актів, вжиття відповідних організаційних заходів тощо. 

З огляду на останнє, зауважимо, що ключовою для формулювання концепції 
державного контролю за використанням та охороною лісів є напрацьована в межах науки 
екологічного права, зокрема в роботах О.К. Голіченкова [11], А.П. Гетьмана [12], В.В. 
Костицького [1; 2], Н.Р. Малишевої [10], Ю.С. Шемшученка [13] та інших дослідників, 
концепція екологічного контролю, у рамках якої відбувається специфікація державного 
контролю за використанням та охороною лісів. 

Саме тому, для формулювання поняття державного контролю за використанням та 
охороною лісів слід принаймні у загальних рисах визначитися з ознаками та правовою 
природою екологічного контролю загалом як більш широкого правового поняття, яке 
“поглинає” поняття державного контролю за використанням та охороною лісів в Україні.  

Іншим аспектом такого дослідження є врахування того, що державний контроль за 
охороною та використанням лісів входить як складова частина і до іншого правового 
явища, а саме до сфери держаного управління лісовим господарством, будучи однієї з 
функцій органів державного лісового господарства (Г.М. Полянська [14]). Останній підхід 
у науці лісового права був напрацьований ще в радянський правовій доктрині і закладався 
переважно чинними на той час законодавством про ліси, зокрема основами лісового 
законодавства СРСР та союзних республік [6, 14]. 

Державне управління щодо використання та охорони лісів покликане забезпечити 
раціональне лісокористування і ведення лісового господарства. Воно, зокрема, передбачає 
таке регулювання лісових правовідносин, які складаються і розвиваються відповідно до 
правових норм, установлених лісовим законодавством.  

Щодо державного управління лісами в юридичній літературі сформувалося 
декілька основних підходів до тлумачення його сутності, а саме: 1) як сукупності 
здійснюваних уповноваженими суб’єктами дій, спрямованих на виконання вимог лісового 
законодавства (М.М. Брінчук); 2) як організуючої діяльності державних органів і як 
правового інституту (О.І. Крассов, Г.О. Аксеньонок, М.І. Краснов, О.В. Куликова); 3) як 
сукупності правових норм, що визначають компетенцію державних органів з організації 
раціонального використання лісів (Л.П. Фоміна); 4) як виконавчо-розпорядчої діяльності  
відповідних державних органів з організації раціонального використання та охорони лісів 
(О.М. Абаніна). 

Метою державного управління лісовим фондом в Україні як складової частини 
державного управління в цілому вважається створення (забезпечення) оптимальних 
організаційних умов спільної діяльності людей, спрямованої на досягнення певного 
суспільного корисного результату в галузі лісових відносин. Від інших сфер управління 
державне управління лісами відрізняє у першу чергу специфіка його об’єкта, а саме 
відносини щодо раціонального використання і охорони лісів, включаючи сюди 
відтворення та захист лісів. Ці відносини можуть формуватись і реалізовуватись як через 
діяльність власників лісів чи лісокористувачів, так і через процедури здійснення 
відповідних функцій управління [15]. 

Державне управління лісами здійснюється від імені держави, тож його суб’єктами 
є відповідні державні органи. Функції кожного з них визначаються завданнями, які 
належить вирішувати цим органам, та відображають специфіку їхньої діяльності і 
визначають коло їхніх обов’язків.  

Відносини між суб’єктами управління і його об’єктами будуються на засадах 
владної субординації (відносини “влада – підпорядкування” або “розпорядження – 
виконання”), тобто носять “вертикальний”, або адміністративно-правовий характер. При 
цьому суб’єкти державного управління розрізняються за обсягом та характером 
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компетенції, зокрема певні управлінські функції здійснюють зазвичай органи загальної, 
міжгалузевої і спеціальної компетенції, на чому ми зупинимося окремо. 

Державний контроль за використанням та охороною лісів є однією з функцій 
державного управління лісовим фондом. У діяльнісному аспекті він постає як специфічна 
управлінська діяльність відповідних державних органів. Його юридичною підставою так 
само, як і юридичною підставою державного управління, є право територіального 
верховенства держави. У силу цього такий контроль здійснюється на всій території 
України, по відношенню до всіх категорій лісів, усіх власників лісів, лісокористувачів і 
має загальний характер. 

Водночас державний контроль у цій галузі відносин є також і одним із важливих 
засобів охорони лісів, а тому його можна назвати різновидом правоохоронної діяльності. 
Оскільки контрольна діяльність у галузі використання та охорони лісів має своєю 
основою численні процесуальні норми, що регулюють порядок діяльності державних 
органів у сфері контролю за використанням та охороною лісів, то, відповідно вона 
(діяльність) носить значною мірою правоохоронний характер, а сам державний контроль у 
цій сфері цілком справедливо можна вважати проявом правоохоронної діяльності держави 
у сфері лісокористування. 

Якщо торкнутися питання співвідношення державного контролю за використанням 
та охороною лісів з державним екологічним контролем, то їх можна представити як 
співвідношення часткового та загального, частини та цілого.  

В основу своєї концепції О.К. Голіченков поклав розуміння екологічного контролю 
як функції, гарантії та правової форми екологічної діяльності. Такий підхід видається 
продуктивним і нині, оскільки дозволяє методологічно вибудувати дослідження 
контрольних відносин у тому числі в лісовій галузі, де тісно переплітаються публічні та 
приватні інтереси, господарська і суто управлінська діяльність [11]. 

Водночас екологічний контроль розглядається в науковій літературі як:  
перевірка додержання підприємствами, установами та організаціями, тобто всіма 

господарюючими суб’єктами та громадянами вимог з охорони довкілля та забезпечення 
екологічної безпеки суспільства (В.В. Петров) [16, 239];  

діяльність спеціально уповноважених суб’єктів з перевірки додержання і 
виконання вимог екологічного законодавства (М.М. Бринчук, О.Л. Дубовик) [17, 335; 18];   

одна з функцій державного управління природокористуванням та охороною 
довкілля (І.О. Краснова, О.І. Крассов) [19, 90; 20, 152-153];  

одна з попереджувально-охоронних функцій у сфері управління як 
природокористуванням, так і охороною довкілля; діяльність уповноважених на це 
державних органів виконавчої влади, спрямована на забезпечення додержання вимог 
законодавства про охорону довкілля всіма державними органами, підприємствами, 
установами та організаціями, незалежно від форм власності і підпорядкування, а також 
громадянами (А.П. Гетьман) [21, 61];  

одна з основних функцій управління охороною довкілля і забезпечення 
раціонального природокористування; діяльність уповноважених суб'єктів, які здійснюють 
перевірку додержання і виконання чинного екологічного законодавства; екологічний 
контроль становить; державний екологічний контроль здійснюється в процесі виконання 
державою своєї екологічної функції  (Ю.С. Шемшученко) [13];  

важлива ланка організаційно-правового механізму охорони довкілля, до завдань 
якої, зокрема, належать перевірка за станом і змінами довкілля, перевірка додержання 
вимог екологічного законодавства та нормативів якості довкілля, виконання заходів з 
раціонального використання природних ресурсів і оздоровлення довкілля (С.О. 
Боголюбов) [22]. 

З точки зору авторів Науково-практичного коментарю ЛКУ, державний контроль 
за використанням та охороною лісів – це: 1) складова частина екологічного контролю і 
одна з функцій управління у сфері природокористування та охорони довкілля; 2) 
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діяльність уповноважених державних органів виконавчої влади, що здійснюється в межах 
матеріальних і процесуальних норм екологічного законодавства, спрямована на 
спостереження (нагляд) і перевірку додержання органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, 
власниками лісів та лісокористувачами нормативних положень та вимог, сформульованих 
у чинному лісовому законодавстві [23, 307]. 

На думку Д.В. Малишева, слід розрізняти державний лісовий контроль у широкому 
та у вузькому розумінні. У першому значенні, з його точки зору, це діяльність 
уповноважених органів, здійснювана в інтересах усього суспільства, спрямована на 
забезпечення додержання державними органами, органами місцевого самоврядування, 
всіма громадянами та юридичними особами встановленого порядку користування лісовим 
фондом, правил відпуску деревини, рубок, а також охорони, захисту лісового фонду і 
відтворення лісів, а також інших вимог, установлених лісовим законодавством. У другому 
значенні – це діяльність спеціально уповноважених органів, здійснювана у формі 
проведення перевірок дотримання встановлених правил користування лісовими та 
супутніми їм ресурсами, спрямована на виявлення порушень лісового законодавства і 
забезпечена можливістю притягнення до відповідальності винних осіб [6, 17-18]. 

З нашого погляду, розбіжність підходів до тлумачення змісту поняття  державного 
контролю за використанням та охороною лісів обумовлена такими чинниками: 1) браком 
нормативно-правового регулювання контролю у цій в галузі, внаслідок чого контрольні 
відносини часто ототожнюються з охоронними відносинами у галузі лісового права; 2) 
браком чітко сформульованої наукової концепції контрольної діяльності у сфері 
лісівництва в Україні зокрема; 3) невизначеністю системи державного контролю у цій 
сфері та його співвідношення з іншими формами контролю (зокрема, самоврядним та 
громадським).  

З урахуванням проведеного аналізу та висловлених пропозицій, нами пропонується 
таке визначення поняття державного контролю за використанням та охороною лісів. 
Такий контроль можна визначити як форму (підвид) державного екологічного контролю 
та особливий напрям (форму) владноорганізуючої діяльності уповноважених на те органів 
публічної влади, що включає в себе сукупність здійснюваних цими органами 
організаційно-правових заходів, спрямованих на спонукання суб’єктів лісових 
правовідносин до неухильного виконання і додержання норм чинного лісового 
законодавства України та попередження лісових правопорушень, що має на меті 
забезпечити науково обґрунтоване, раціональне і ефективне використання та охорону 
лісів. 

Проведені наукові дослідження, а також наукові дискусії з відповідної 
проблематики дають змогу виокремити ряд сутнісних характеристик, що дозволяють 
скласти достовірне уявлення про правову природу державного контролю за 
використанням та охороною лісів як різновиду державного екологічного контролю, 
з’ясувати його зміст та призначення.  

Основними ознаками такого виду контролю є, на наш погляд, такі: 1) особливий 
об’єкт такого контролю; 2) специфічність кола суб’єктів такого контролю; 3) владний 
характер здійснення цього виду контролю, його публічно-правова природа; 4) правова 
опосередкованість цього контролю; 5) процесуальна упорядкованість такого контролю; 6) 
своєрідність його мети, завдань і принципів.  

Щодо першої ознаки, то у попередньому підрозділі дослідження ми вже зазначали, 
що об’єктом такого контролю є суспільні відносини, які складаються щодо використання 
та охорони лісів як особливого виду природних ресурсів. До кола відповідних відносин 
водять як складові використання – відтворення лісів, як складова охорони – захист лісів. 
Разом з тим, відповідна контрольна діяльність уповноважених суб’єктів такого контролю 
спрямована на протидію протиправним явищам та процесам, що мають місце у сфері 
лісових правовідносин, зокрема включають додержання відповідних лісових норм і 
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приписів суб’єктами таких відносин. При цьому не можна не відзначити, що з 
плюралізацією форм власності на ліси та лісокористування, формування різних видів 
організаційно-правових форм господарювання в лісовому секторі економіки України 
суб’єкти здійснення такого контролю прагнуть виявити причинно-наслідкові зв’язки у 
системі лісових відносин, не допустити зростання рівня лісових правопорушень, 
попередити їх тощо.  

Що стосується специфічності суб’єктів державного контролю за використанням та 
охороною лісів, то відповідні органи утворюють відповідну систему як органічну 
складову системи органів державного екологічного контролю в Україні. Водночас така 
система складається з властивих їй підсистем – органів загальної та спеціальної 
компетенції. Такі органи наділяються державою необхідною для здійснення ефективного 
державного контролю компетенцією. 

 З цим тісно пов’язаний владний (публічно-правовий) характер як здатність 
відповідних державних органів та їх посадових осіб підпорядковувати своїм велінням 
поведінку підконтрольних суб’єктів (власників лісів та лісокористувачів зокрема) та 
спрямовувати її в соціально бажаному річищі. Такі вимоги компетентних органів, що 
здійснюють контрольні повноваження у галузі використання та охорони лісів, 
забезпечуються системою державно-владних засобів і методів, зокрема інститутом 
державного примусу та заходами юридичної відповідальності за правопорушення в 
лісовій галузі.  

Владний характер державного контролю за використанням та охороною лісів у 
публічно-правовому сенсі вказує на те, що дана сфера суспільних відносин відзначається 
підвищеною суспільною значимістю, а цінність належним чином організованих відносин з 
використання та охорони лісів як особливого виду природних ресурсів об’єктивно 
зумовлює віднесення зазначених правових цінностей до числа тих “загальних справ”, які 
потребують створення особливого контрольного механізму їх здійснення. З цього 
погляду, погодимося, що державний контроль у сфері використання та охорони лісів є 
настійливою та об’єктивно необхідною функцією Української держави. 

Визначеність та владний (публічно-правовий) характер державного контролю за 
використанням та охороною лісів передбачають та логічно зумовлюють таку ключову 
ознаку цього виду держаного контролю, як правова його опосередкованість. Насамперед, 
державний контроль у зазначеній сфері ґрунтується  на відповідних конституційних 
засадах, функціонує на основі встановлених норм лісового права і завжди тягне за собою 
певні юридичні наслідки. Це говорить про те, що в основі його виникнення і в процесі 
здійснення проявляється його правова субстанція, що відрізняється рядом ознак: 1) 
суб’єктна та компетенційна визначеність реалізується через закріплення у відповідних 
правових нормах; 2) реалізація контролю як певного юридичного процесу має правову 
визначеність; 3) результати цього контролю завжди мають своє оформлення в офіційних 
документах, що відображають проведені дії, опис виявлених фактів і юридичні наслідки 
(реалізуючи свою владну функцію, контролюючий орган за результатами контролю 
приймає конкретне рішення, яке може носити рекомендаційний чи обов’язковий характер, 
але завжди спрямоване на приведення тих чи інших суспільних відносин у відповідність з 
чинними правовими приписами); 4) заходи державно-владного примусу, що реалізуються 
в ході цього контролю, мають чітку правову основу і поза нею не можуть застосовуватися 
(зазначене, зокрема, стосується і застосування заході в юридичної відповідальності до 
винних у скоєнні лісових правопорушень осіб). забезпечення ефективності контролю 
повинно мати чітку правову регламентацію, налагоджений і закріплений у загальних чи 
спеціальних нормах механізм здійснення контрольної діяльності.  

Загалом державний контроль за використанням та охороню лісів можна 
інтерпретувати як сукупність правових норм, об’єднаних в особливий інститут лісового 
права України, що вміщені в нормативно-правових актах різної юридичної сили і 
опосередковують (регулюють та охороняють) суспільні відносини, які складаються 
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довкола організації та здійснення уповноваженими державними органами сукупності 
заходів щодо перевірки відповідності виконання й додержання підконтрольними 
суб’єктами нормативно-правових розпоряджень і припиненні неправомірних дій у сфері 
використання та охорони ліві відповідними організаційно-правовими засобами.  

Такі норми вміщені зокрема, в Конституції України, Лісовому кодексі України, 
законах України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності”, “Про мисливське господарство та полювання”, а також у 
Положенні про державну лісову охорону,  затвердженому  Постановою   Кабінету  
Міністрів України від 16 вересня 2009 р. №976, Порядку проведення перевірок при 
здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства, 
затвердженому Наказом Державного комітету лісового господарства України від 31 
серпня 2010 р. №263, Положенні про Державне агентство лісових ресурсів України, 
затвердженому Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 458/2011,  та інших 
нормативних правових актах.  

Формуванню та вдосконаленню відповідного законодавства притаманні висока 
динамічність, що у першу чергу характеризує підзаконний блок нормативного 
регулювання контрольної діяльності держави у галузі охорони та використання лісів. 
Водночас така динаміка перебуває у прямій залежності як від загальних тенденцій 
реформування системи державного управління лісовою галуззю в цілому, так і від 
своєрідності впровадження конституційних принципів та вимог щодо організації 
державного контролю в життя. Скажімо, на відміну від сфери державного контролю за 
використанням та охороною земель, лісовому законодавству України не притаманне 
самостійне – у вигляді окремого законодавчого акта – регулювання правових відносин 
щодо контролю за використанням та охороною лісів.  

У цьому зв’язку на увагу заслуговує висновок Н.Р. Малишевої про те, що ”саме 
механізми контрольної діяльності є тими важелями, які дозволяють виявити 
невідповідності між нормами права і їх впровадженням у життя, а також порушення 
законодавства, вживши відповідних заходів реагування” [10, 5]. 

Державному контролю за використанням та охороною лісів властива також певна 
процесуальна упорядкованість. Такий контроль реалізується, зокрема, у притаманних 
йому формах та властивими йому методами відповідно до встановлених процесуально-
правових норм, з додержанням певних формальних правил [24]. Така процесуальна 
упорядкованість відбивається, зокрема, у змістові основного процедурного документу в 
цій галузі, яким є Порядок проведення перевірок при здійсненні державного контролю за 
додержанням вимог лісового законодавства, затвердженого Наказом Державного комітету 
лісового господарства України від 31 серпня 2010 р. №263.  

Весь процес державного контролю у сфері використання та охорони лісів 
супроводжує обов’язкові до виконання елементи (стадії) відповідного процесу – від 
організації до здійснення і перевірки результатів відповідних планових і позапланових 
перевірок. Його зміст відбиває процесуальний характер та слугує відображенню у 
лісовому праві стадійності, процедурності відповідної контрольної діяльності [25]. 

Істотне значення для з’ясування правової природи та змісту державного контролю 
за використанням та охороною лісів в Україні має визначення цільової спрямованості 
відповідної контрольної діяльності через коректне визначення цілей та завдань 
відповідного контролю.  

З цього приводу зауважимо, що дане питання отримало певне розкриття на 
нормативному рівні, зокрема легальне закріплення в ЛКУ одержали завдання контролю в 
галузі охорони та використання лісів натомість відсутнім є визначення мети (цілей) 
здійснення такого контролю, що вносить елемент невизначеності у розуміння специфіки 
цього різновиду державного екологічного контролю. Тому цілі державного контролю за 
використанням та охороною лісів можна вважати категорією виключно доктринального 
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порядку. Цілі в праві розглядаються як те, що безпосередньо визначає той чи той характер 
або метод правового регулювання суспільних відносин і намічає конкретні шляхи 
перетворення можливості на дійсність. У законодавстві вона виступає в ролі 
перетворювача об’єктивної можливості в ідеальну (до її практичної реалізації) дійсність.  

З точки зору О.К. Голіченкова, розуміння цілей державного контролю у галузі 
охорони довкілля має ґрунтуватися на системному підході до вивчення цього явища. При 
цьому, на його думку, кінцева мета контрольної діяльності у цій галузі збігається з 
кінцевою метою екологічної діяльності як такої: здійснення заходів з охорони довкілля в 
інтересах нинішнього та майбутніх поколінь людей [11, 37-38]. Водночас підцілями 
(цілями, нижчими в ієрархії цілей) такого контролю він визначив: забезпечення такої 
якості довкілля, за якої фактори довкілля не справляють негативного впливу на здоров’я 
людини та умови її життєдіяльності; забезпечення розумного використання природних 
ресурсів, збереження, відновлення і підтримання його продуктивності нині і в 
максимально далекому майбутньому; забезпечення такої якості природного середовища, 
яке б сприяло збереженню генофонду, видового розмаїття тваринного і рослинного світу, 
середовища їх проживання, природно-заповідного фонду [11, 38]. 

Зазначимо, що на відміну від аналізу проблем цілей державного екологічного 
контролю, комплексне наукове дослідження цілей державного контролю за 
використанням та охороною лісів в Україні відсутнє.  

З цього приводу можна зауважити, що, скажімо, російські дослідники лісового 
права (В.К. Биковський, А.Ю. Пуряєва, Ю.С. Пуряєв) визначили на основі відповідного 
формулювання Лісового кодексу РФ метою такого контролю забезпечення додержання 
лісового законодавства [26]. Між тим, як зауважувалося, в українському лісовому 
законодавстві, це не мета, а одне із завдань даного виду державного контролю. Підміна ж 
цілей завданнями видається хибною як з теоретичної, так і з практичної точок зору. 

На наш погляд, мета державного контролю в галузі використання та охорони лісів 
має формулюватися з урахуванням таких моментів: 1) така мета (цілі) мають бути 
універсальними для всієї контрольної діяльності в даній сфері суспільних відносин; 2) 
така мета (цілі) мають відбивати інтегруючий характер і призначення самого державного 
контролю в цій сфері, слугувати упорядкуванню відповідних відносин. сприяти 
виконанню інших функцій державного управління лісовою галуззю; 3) така мета (цілі) 
покликані відображати перспективний, очікуваний, соціально корисний та бажаний як 
точки зору нинішнього, так і з точки зору майбутніх поколінь стан відповідних природних 
ресурсів, у даному випадку такого своєрідного природного ресурсу, яким є ліси, з 
екологічної, економічної та інших позицій.  

Узагальнюючи відповідні наукові напрацювання та позиції, висловлені в науці 
лісового та ширше – екологічного права України, можна сформулювати такі основні цілі 
державного контролю з використання та охорони лісів: 1) зміцнення правопорядку та 
законності в галузі використання та охорони лісів; 2) забезпечення реалізації прав 
фізичних та юридичних осіб на раціональне лісокористування, забезпечення прав 
власників лісів та лісокористувачів; 3) забезпечення сприятливого стану та належної 
якості лісів в Україні відповідно до вимог сталого розвитку, інтересів нинішнього та 
майбутніх поколінь громадян України.  

Такі цілі в цілому покликані відображати курс держави (державної лісової 
політики) на забезпечення підвищення ефективності лісоохоронної діяльності; найбільш 
повну реалізацію прав і свобод громадян у сфері лісокористування, а також – на 
забезпечення належної якості лісових ресурсів як на нинішньому етапі розвитку країни, 
так і в перспективі. 

За такого підходу завдання державного контролю за використанням та охороною 
лісів є категорією нижчого по відношенню до цілей рівня, які опосередковують рух цілей у 
конкретних рамках, що вказує на певну похідність, вторинність завдань відносно цілей [27, 
34]. І.О. Ігнатьєва підкреслила, що завдання виконують роль посередника, маючи своєю 
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основою існування цілі в праві. Вони, зокрема, можуть містити в собі певні найбільш 
близькі орієнтири правового регулювання, будучи інструментами для реалізації цілей цього 
регулювання. Тобто призначення завдань полягає в тому, щоб сформувати можливості 
розкриття єдиного сенсу правової мети через визначення конкретних шляхів її досягнення; 
у зв’язку з цим, завдання  являють собою практичні приписи щодо здійснення певних дій з 
реалізації поставленої мети, виступають юридичними засобами її досягнення  або ж  
конкретний і найближчий напрям діяльності, безпосереднє керівництво до дії [28, 334-339]. 

О.К. Голіченков вказав на те, що стосовно державного контролю у галузі охорони 
довкілля (екологічного контролю) можна говорити про певну систему цілей, підцілей та 
завдань [11, 37].  

З огляду на наведені міркування, завданнями державного контролю у галузі 
використання та охорони лісів в Україні слід визначити такі практичні приписи щодо 
здійснення контрольної діяльності в означеній сфері суспільних відносин, які в 
узагальненому вигляді відображають правові засоби досягнення поставлених цілей даного 
різновиду державного контролю. 

Тому, видається закономірним, що відповідно до статті 93 Лісового кодексу 
України такими завданнями є: забезпечення реалізації державної політики у сфері 
охорони, захисту, використання та відтворення лісів; забезпечення додержання лісового  
законодавства органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями та громадянами; забезпечення додержання 
лісового законодавства власниками лісів, постійними і тимчасовими лісокористувачами; 
запобігання  порушенням  законодавства  у  сфері  охорони, захисту, використання та 
відтворення лісів, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо 
їх усунення.  

Зазначені завдання є вторинними, похідними стосовно цілей такого контролю. 
Водночас законодавець, поряд із забезпечувальними завданнями, цілком закономірно і 
слушно сформулював і завдання профілактичного характеру [23, 309].  

Зазначені завдання, як видається, також тісно пов’язують в єдине ціле питання 
попередження відповідних правопорушень та застосування заходів юридичної 
відповідальності до винних осіб.  

Істотне значення для з’ясування специфіки державного контролю за 
використанням та охороною лісів мають принципи такого контролю. Як відомо, термін 
“принцип” походить від латинського “principium”, що означає “основа” і розглядається 
також як щось ґрунтовне, постійне, ідея, що має силу незалежно від часу та обставин; 
узагальнення, яке виведено із спостереження численних фактів і підтверджене практикою. 
У праві принципи визначають нормоутворюючу і правозастосовну діяльність, 
координують функціонування механізму правового регулювання, є критеріями оцінки 
правової природи рішень органів держави і дій громадян, формують правове мислення і 
правову культуру, цементують систему права [4]. 

Принципи контролю за використанням та охороною лісів, будучи різновидом 
правових принципів, характеризуються специфікою, обумовленою змістом лісово-
правових норм. Разом з тим, такі принципи мають і самостійне значення. Вони існують і 
функціонують незалежно від їх вираження в правових нормах, хоча й можуть виражатися 
в нормах безпосередньо. Тому принципи контролю не завжди мають важливе нормативно-
регулююче значення для всієї системи державного контролю за використанням та 
охороною лісів. 

На наш погляд, такі принципи є багато чому пов’язані, з одного боку, із загальними 
принципами державного екологічного контролю, а, з другого боку, - з принципами 
державного управління в галузі лісів та з принципами правової охорони лісів.  

Водночас, оскільки функція державного контролю посідає в управлінському циклі 
стосовно лісового фонду відносно відокремлене місце, відрізняючись від інших функцій 
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своїм змістом, формами та методами здійснення, то і принципи такого контролю не 
можуть не мати своєї специфіки.  

Загальними принципами такого контролю є: законність управління; комплексний 
підхід до вирішення питань  природокористування та охорони довкілля; поєднання 
басейнового та адміністративно-територіального принципів організації управління 
природокористуванням та охороною довкілля; розподіл господарсько-експлуатаційних та 
контрольно-наглядових функцій в організації діяльності органів виконавчої влади [1; 29, 
86-91] .  

Натомість спеціальні принципи відображають, на думку цього автора, особливості 
здійснення такого державного контролю. До них належать: подолання множинності 
контрольних органів; імунітет господарської діяльності органів контролю; незалежність 
органів контролю від підконтрольних організацій; пріоритет превентивного контролю; 
інформаційне, наукове та кадрове забезпечення контролю; розмежування функцій 
державного контролю та функцій господарського використання природних ресурсів; 
контроль результатів екологічної діяльності; відкритість та доступність обов’язкових 
екологічних вимог для юридичних осіб, індивідуальних підприємців та інших суб’єктів; 
законність; отримання достовірної інформації про стан довкілля тощо [55, 22]. 

При такому дослідження слід відзначити, що чинне лісове законодавство України 
нормативно не визначає поняття та класифікації (переліку) таких принципів. Водночас із 
аналізу його змісту, а також доктринальних наукових позицій, сформульованих у рамках 
екологічного та лісового права. можна запропонувати відповідний підхід до з’ясування 
зміст та переліку таких принципів. 

Водночас у науці лісового права науковці (В.Ф. Горбовой, Г.М. Полянська, Н.Г. 
Баканєва та ін.) виокремлюють три основних принципи правової охорони лісів: 1) 
принцип збереження і підвищення екологічного потенціалу лісів; 2) принцип 
безперервного, раціонального і відновлювального користування лісовим фондом; 3) 
принцип сталого управління лісами. Перший принцип цілком закономірно розглядається 
як одним з найважливіших у цій галузі суспільних відносин, адже він виступає як засада 
збереження і підвищення ресурсного, рекреаційного, екологічного потенціалу та 
біологічного розмаїття лісів. Принцип безперервного, раціонального і відновлювального 
користування лісовим фондом передбачає закріплення в нормах лісового права вимоги, 
що пронизує все лісове законодавство, що полягає в ефективному та комплексному 
використанні лісових багатств, їх відтворення і охорону на основі досягнень науки і 
техніки, суворе додержання всіх правил лісокористування відповідно до еколого-
економічного значення лісів. При дослідженні змісту та особливостей принципів 
державного контролю за використанням і охороною лісів слід також враховувати 
законодавчо сформульовані у статті 3 Закону України “Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” основні принципи державного 
нагляду (контролю): пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, 
функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед 
будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності; 
підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним 
органам державної влади; рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів 
господарювання; гарантування прав суб'єкту господарювання; об'єктивності та 
неупередженості здійснення державного нагляду (контролю); наявності підстав, 
визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю); відкритості, 
прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю); неприпустимості 
дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю); невтручання органу 
державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона 
здійснюється в межах закону; відповідальності органу державного нагляду (контролю) та 
його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення 
вимог законодавства; дотримання умов міжнародних договорів України; незалежності 
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органів державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших 
об'єднань громадян; наявності одного органу  державного нагляду  (контролю) у складі  
центрального органу виконавчої влади. Ці принципи мають поширюватися і на лісову 
сферу з огляду на те. що сфера дії даного закону охоплює державний нагляд (контроль), 
зокрема щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами 
господарювання у галузі довкілля (абзац 1 статті 1 Закону). 

Малишев Д.В., аналізуючи принципи державного лісового контролю, запропонував 
провести розмежування принципів такого контролю та принципів організації системи 
державного лісового контролю. Якщо перші охоплюють сферу здійснення такого 
контролю (методи, способи організації і проведення перевірок), то другі – сферу 
організації контрольних органів (їх систему, повноваження та взаємодію). До числа 
першої групи принципів дослідник відніс принципи законності; гласності (публічності або 
відкритості); об’єктивності; своєчасності; невідворотності; участі громадськості у 
здійсненні лісового контролю, а до другої – принципи незалежності контрольних органів; 
принцип ефективності; принцип збалансованості; принцип неприпустимості суміщення 
функцій органів державної влади з прийняття нормативно-правових актів з функціями по 
контролю, а також з функціями управління державним майном [6, 48-80]. 

На наш погляд, таке розмежування двох груп принципів має дещо умовний і 
штучний характер: навряд чи правильно принципи діяльності слід протиставляти 
принципам організації системи органів, які цю діяльність здійснюють. Тому більш 
плідним видається розмежування принципів державного контролю за використанням та 
охороною лісів на принципи загальні та спеціальні. Перші властиві всій системі 
державного екологічного контролю, тоді як другі більшою мірою відбивають специфіку 
здійснення контрольної діяльності  в лісовій галузі. 

Загалом же, під принципами державного контролю за використанням та охороною 
лісів ми пропонуємо розуміти науково обґрунтовані, закріплені прямо в законодавстві або 
такі, що виводяться із змісту законодавчих норм, основні положення, що 
характеризуються універсальністю, загальною значимістю, вищою імперативністю, 
забезпечують ефективність та визначають провідні особливості та зміст діяльності органів 
державної влади, наділених компетенцією з організації та проведення перевірок 
додержання чинного лісового законодавства України фізичними та юридичними особами. 

До загальних принципів такого контролю, з урахуванням вищенаведених наукових 
позицій, можна віднести принципи верховенства права; справедливості; законності; 
демократизму; гуманізму; гласності; об’єктивності; професіоналізму; системності; 
універсальності; плановості; незалежності контрольних органів; централізму; науковості; 
відповідальності; відповідності заходів впливу, що застосовуються до порушників, 
здійсненим правопорушенням; реальності; повноти; дієвості та результативності; 
оперативності; офіційності. 

До спеціальних принципів ми пропонуємо віднести принципи: забезпечення 
збереження і підвищення екологічного потенціалу лісів як складової національного  
багатства, що перебуває під особливою охороною держави; забезпечення сталого розвитку 
лісового фонду; пріоритету вимог екологічної безпеки у використанні лісових ресурсів 
над економічними інтересами; автономності контролю і неприпустимості суміщення 
контрольних функцій з функціями управління лісами, що перебувають у державній 
власності; повноти відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок порушення 
лісового законодавства України; поєднання заходів економічного стимулювання і 
відповідальності у сфері використання та охорони лісів.  

Слід відзначити також, що законодавче закріплення принципів державного 
контролю за використанням та охороною лісів дозволить, з нашого погляду, оптимізувати 
законодавче регулювання даного виду державного екологічного контролю в цілому, 
зробити систему правового регулювання цих відносин більш стрункою та продуманою.  
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Водночас, поряд з вирішенням техніко-юридичних завдань, у цьому контексті 
можуть бути поставлені та вирішені і деякі питання щодо зміцнення законності і 
правопорядку в лісово-правовій галузі, оптимізації ведення лісового господарства на 
засадах сталого та “підтримного розвитку” (В.П. Непийвода [30]) тощо. 

Якщо цілі та завдання державного контролю за використанням та охороною лісів 
відбивають перспективні, орієнтаційні моменти у відповідній контрольній діяльності, то 
принципи такого контролю виступають інтегруючим чинником механізму відповідної 
діяльності та й загалом усього механізму правового регулювання такої діяльності.  

З цієї точки зору, формулювання в Лісового кодексу України норм щодо завдань 
такого виду екологічного контролю без попереднього визначення мети (цілей) такого 
контролю виглядає нелогічним з огляду на співвідношення мети та завдань державного 
контролю у цій сфері суспільних відносин.  

Якщо завдання є вторинними, похідними від мети (цілей) контрольної діяльності в 
лісовій сфері, то, відповідно, для коректного визначення відповідних завдань слід спершу 
визначитися з цілями такого контролю. Очевидно, це вимагатиме корегування змісту 
норми, вміщеної у статтю 93 Лісового кодексу України.  

Іншим аспектом є питання щодо доцільності нормативного закріплення принципів 
такого контролю у цій же статті або в іншій спеціальній статті Лісового кодексу України. 
На наш погляд, особливої потреби в цьому немає, якщо, звичайно, законодавець не 
деталізує процедуру здійснення державного контролю в лісовій сфері через прийняття 
спеціального закону, як це було зроблено у випадку регулювання державного контролю за 
охороною та використанням земель. У такому випадку закріплення таких принципів 
виглядатиме обґрунтованим і доцільним з огляду на автономне значення контролю та 
наявність окремого законодавчого регулювання, зосередженого у рамках відповідного 
закону.  

У протилежному випадку окремі принципи державного контролю можуть знайти 
своє нормативне закріплення у визначенні переліку принципів лісового законодавства 
України, тобто в межах Розділу І “Загальні положення” Лісового кодексу України, чого 
дотепер не зроблено, хоч, потреба в цьому, очевидно, існує. Останній підхід виглядає 
більш доцільним з огляду на необхідність збереження тенденції до кодифікації 
відповідного нормативного матеріалу в рамках передусім чинного Лісового кодексу 
України.  

Ухвалення ж окремого законодавчого акта з питань здійснення державного 
контролю за використанням та охороною лісів призведе до порушення кодифікаційної 
логіки – за аналогією з відповідними процесами, що відбуваються в рамках земельного 
законодавства, в рамках якого чинний Земельний кодекс України фрагментовний 
окремими законодавчими актами, що регулюють відносно вузькі “ділянки” земельно-
правових відносин (у тому числі і питання здійснення державного земельного контролю). 
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Анотація. Стаття присвячена окремим аспектам об’єднання процесуальних і оперативно-розшукових можливостей для 

протидії податковим правопорушенням і підвищення рівня податкового адміністрування. Прийняття Податкового кодексу України і 
Кримінально процесуального кодексу України розглядається як джерело модернізації формату окремих податків і режимів 
оподаткування, а також технологій податкового адміністрування. Виявлені деякі причини, за яких зберігається гострота проблеми 
регулювання податкових правовідносин, зокрема, тих, що стосуються порушень податкового законодавства.  

Розглянуто питання про значимість оперативно-розшукової діяльності у сфері оподаткування, причини її деякої 
другорядності у складі етапів податкового розслідування в інтересах кримінального судочинства.  

Досліджені витоки недостатньої ефективності взаємодії між слідчими, оперативними та іншими підрозділами 
правоохоронних органів, у тому числі внаслідок недосконалого законодавчого забезпечення. Визначена необхідність подальшої оцінки 
окремих статей Кримінально процессуального кодексу України з метою уникнення протиріч з діючими законодавчими актами.  

Ключові слова: податкові правовідносини; податкове адміністрування; податковий кодекс; кримінальний процесуальний 
кодекс; оперативно-розшукова діяльність; кримінальний процес; взаємодія; узгодженість.  

Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам совершенствования налогового администрирования, частности за 
счет усиления противодействия налоговым правонарушениям. Принятие в Украине Налогового кодекса и Криминально 
процессуального кодекса рассматривается как источник модернизации формата отдельных налогов, режимов налогообложения и 
технологий налогового администрирования. Выявлены отдельные причины, из-за которых сохраняется острота проблемы 
регулирования налоговых правоотношений, в частности, касающихся нарушений налогового законодательства.  

Рассмотрен вопрос о значимости оперативно-розыскной деятельности в сфере налогообложения, причины ее некоторой 
второстепенности в составе этапов налогового расследования и в интересах криминального судопроизводства.  

Исследованы истоки недостаточной эффективности взаимодействия между следственными, оперативными и другими 
подразделениями правоохранительных органов, в том числе вследствие несовершенного законодательного обеспечения. Определена 
необходимость дальнейшего объединения процессуальных и оперативно-розыскных возможностей, а также оценки отдельных 
статей Криминально процессуального кодекса Украины с целью устранения имеющих место некоторых противоречий с 
действующими законодательными актами.  

Ключевые слова: налоговые правоотношения; налоговое администрирование; налоговый кодекс; криминальный 
процессуальный кодекс; взаимодействие; согласованность, оперативно-розыскная деятельность; криминальный процесс. 

Annotation. Article is devoted to some aspects of improving tax administration particularly by strengthening counter tax violations. 
Adoption of new Tax Code of Ukraine and Criminal Code of Ukraine has been seen as source for modernization of different tax formats, taxation 
regimes and tax administration technologies. Identified some of the reasons that are in charge of keeping sharp the problem of tax relations 
regulation, particularly in tax crimes.  
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Investigated the origins of the lack of synergy between the investigative, intelligence and other law enforcement authorities, including 
as a result of imperfect legislative support. Defined the need of further merging of procedural and operative search abilities and the assessment 
of some articles of Crime Code of Ukraine with need of elimination of any conflicts with current legislation. 

Key words: tax relations, tax administration, Tax Code, Crime Code, synergy, operative search activities, crime process. 

 
Проблема регулювання податкових правовідносин, не дивлячись на постійну увагу, 

була і залишається в ряду найбільш актуальних та найгостріших у сфері публічного права, 
враховуючи, що вони безпосередньо стосуються економічних інтерсів. При цьому, 
переважна частина нарікань, що вининають стосовно сфери оподаткування, за 
виключенням власне рівня податків, стосується податкового адміністрування. При 
відсутності у Податковому кодексі України чіткого законодавчого визначення поняття 
„податкове адміністрування”, у практичному плані воно охоплює широке коло питань. 
Серед них: права і обовязки платників податків; повноваження податкових органів; 
процедури податкового контролю; відповідальність за податкові правопорушення; 
процедури оскарження рішень і дій податкових органів та інші питання, які не 
припиняють бути предметом дискусій. 

В умовах динаміки ринкових та суспільних в цілому відносин зміни у розвитку 
податкових правовідносин неминучі, враховуючи об’єктивну можливість відставання 
нормативно-правової бази від економічної реальності та завдань, що стоять перед 
державою. При цьому мова йде як про розробку нових, так і про якісне удосконалення 
діючої системи податково-процесуальних норм, маючи на увазі приведення їх до 
існуючих реалій. Такий підхід характерний і для податкових систем, що вже пройшли в 
своєму історичному розвитку довгий шлях, і тих, що знаходяться на етапі становлення і 
розвитку, що зумовлює особливу актуальність їх вирішення в межах окремих держав і їх 
співдружності. 

Цим пояснюється велика увага до дослідження теоретичних і практичних проблем 
оподаткування і його нормативно-правового забезпечення великої кількості науковців і 
практиків. Серед вітчизняних дослідників виділяються праці О.Бандурки, В.Бахіна, 
В.Білоуса, Л.Воронової, О.Долгого, В.Колпакова, І.Криницького, М.Кучерявенка, 
В.Лисенка, А.Новицького, С.Познякова, Т.Проценка, О.Рябченко, Л.Савченко, В.Тація та 
інших. Результати їх напрацювань використовуються для розв’язання багатьох протиріч у 
сфері правового регулювання податкових відносин. На це зокрема вказують наступні 
факти. За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України в рейтингу 
Doing Business-2013 за субіндексом „Сплата податків” Україна не лише покращила свої 
позиції на 18 пунктів, але й увійшла в десятку країн – найбільших реформаторів у цій 
сфері діяльності за останні сім років, посівши 6-е місце [1].  

Разом з тим, очевидно, що внаслідок складності свого змісту процеси регулювання 
вимагають подальшого наукового осмислення і практичної реалізації головних 
стратегічних цілей з врахуванням змін, що відбулися у законодавчому полі. 

Мета даної статті полягає у визначенні причин недостатньої ефективності 
податкового адміністрування, зокрема тих, що містяться в процесі взаємодії оперативних і 
слідчих підрозділів. 

Прийняття Податкового кодексу України [2] знаменувало важливий етап 
реформування податкової системи України. Він став фундаментом модернізації формату 
окремих податків і режимів оподаткування, технологій податкового адміністрування, а 
також взаємовідносин і взаємозв’язків у сфері формування та реалізації податкової 
політики. Це стосується і питань визначення податкових правопорушень, і 
відповідальності за їх вчинення. Зокрема, систематизовані покарання, визначені види 
відповідальності, що згруповані за окремими напрямами і т.д.  

Та, незважаючи на рішучі кроки в цьому напрямку, гостроту зберігають багато 
аспектів регулювання оподаткування. Достатньо проаналізувати динаміку обсягів 
податкової заборгованості, що продовжує характеризуватися нестабільністю: періоди її 
зниження змінюються періодами зростання, при цьому проблема добровільного 
виконання податкових зобов’язань і погашення заборгованності часто переходить у 
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площину примусового стягнення. Так, за даними прес-служби податкової міліції лише у 
2012 р. цими підрозділами при взаємодії з іншими підрозділами Міністерства доходів і 
зборів України до державного бюджету було спрямовано 3,5 млрд. гривень, із яких 1,3 
млрд. гривен (37%) становили відшкодування за кримінальними справами. До цього слід 
додати і суми попередження незаконного відшкодування ПДВ (1,3 млрд. гривень), 
вилучення з незаконого обігу товарів на суму 760 млн. гривень, зупинення діяльності 82 
конвертаційних центрів, через які 8 тис. підприємців здійснили оборот 3,4 млрд. гривень 
[3, с. 240].  

Наведені дані здатні одночасно свідчити й про те, що хоча основними способами 
виявлення порушень податкового законодавства залишаються податкові перевірки, 
обмеження дій податкових органів контрольними функціями неможливе. Прихований, як 
правило, характер порушень податкового законодавства диктує потребу застосування 
більш широкого переліку заходів, які можуть мати як відкритий (податково-
перевірочний), так і прихований (оперативно-розшуковий) характер. Зокрема, у ст. 246 
КПК України зазначено, що негласні слідчі (розшукові) дії – це різновид слідчих 
(розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають 
розголошенню. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості 
про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.  

Тут слід підкреслити, що проведення оперативно-розшукових заходів 
неправомірно обмежувати цілями боротьби зі злочинами, а враховувати й інші суспільно 
загрозливі явища, які за різних причин не сформовані як злочинні, але вимагають збору 
інформації у зв’язку з забезпеченням безпеки особистості, суспільства, держави. Однак 
таке розширене трактування напрямів оперативно-розшукової діяльності у даному 
твипадку виходить за межі предмета даної статті.  

Важливо підкрслити, що в будь-якому випадку здійснення завдань по виявленню, 
попередженню і розслідуванню правопорушень і злочинів у сфері оподаткування, що 
вимагають проведення і оперативно-розшукових, і слідчих дій, повинні базуватися на 
жорсткому дотриманні норм закону та підзаконних актів. Саме від повноти формування 
відповідного правового поля залежить ефективність цих заходів і правоохоронної 
діяльності в цілому, а також суспільної думки відносно рівня правопорядку в державі. 

Разом з тим, у реальній дійсності можна спостерігати певну відірванність 
оперативно-розшукової діяльності (ОРД) у сфері оподаткування від кримінального 
процессу, що визначало її другорядність і недостатню спрямованість на забезпечення 
подальших етапів податкового розслідування. Зокрема, не були сформульовані конкретні 
вимоги до матеріалів ОРД і відповідно їх цільового призначення, що не передбачало й 
формування ефективних правових механізмів їх використання в інтересах кримінального 
судочинства. 

Сааме в цій площині слід розглядати процеси підготовки, прийняття та реалізації 
нового Кримінального процессуального кодексу України (КПК). Підтвердженням тому 
слугує ряд новацій, що передбачені ним. Зокрема, з прийняттям КПК України суттєвим 
чином змінилися форми досудового розслідування і судового провадження. Так, у ході 
досудового розслідуівання виключно слідчий суддя приймає рішення про ареш майна (ч.2 
ст.170 КПК України). Це стосується й здійснення таких слідчих (розшукових) дій як 
проведення обшуку (ч.2 ст.234 КПК України), огляд житла чи іншого володіння особи (ч.2 
ст.237 КПК України), проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст.246 КПК 
України), застосування тимчасового арешту (ч.3 ст.583 КПК України) та ін.  

В той же час окремі із новацій КПК України оцінюються науковцями і практиками 
неоднозначно. До того ж, залишається багато питань, що диктують потребу пошуку нових 
підходів до вирішення проблем протидії податковим правопорушенням. 

Центральне місце в організації розслідувань злочинів згідно нового КПК займає 
слідчий, який здійснює процесуальні і координуючі функції взаємодії. Це передбачено 
його процесуальним статусом. Діюче кримінально-процесуальне законодавство надає 
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право слідчому у справах, які перебувають у його провадженні, доручати оперативним 
підрозділам проведення негласних (розшукових) дій (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК). Введення 
нового інституту „негласні слідчі (розшукові) дії” (ст.246 КПК), стало однією із відмітних 
особливостей нового КПК. Фактично зараз не існує органів дізнання, хоча дізнання як вид 
діяльності існує та проводиться слідчим.  

Початковим етапом досудового розслідування стало внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань 
(ЄРДР). Запропонований КПК порядок початку досудового розслідування фактично 
відміняє так звану дослідчу перевірку за заявами та повідомленями про здійснення 
кримінального правопорушення. Фактично все процесуальне навантаження відносно 
перевірки таких заяв і повідомлень автоматично лягає на слідчого, а не на відповідні 
підрозділи, що проводять оперативно-розшукову діяльність. 

Тобто, підходи до визначення змісту оперативно-розшукової діяльності, яка 
значною мірою об’єднує функції досудового (попереднього) розслідування суттєво 
змінилися. В той же час обгрунтовано звертається увага на збереження деяких протиріч 
окремих статей КПК та діючих законодавчих актів. Як відомо, одночасно з прийняттям 
КПК України було прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв’язку з прийняттям Кримінально процессуального кодексу України”, 
зокрема до Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” [5]. Так, п.6 ст. 246 
КПК України вказує, що „проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий”. 
Проте, це не повною мірою кореспондує з ч.2 ст. 5 Закону України „Про оперативно-
розшукову діяльність”, де визначено, що „проведення оперативно-розшукової діяльності 
іншими підрозділами вказаних органів, підрозділами інших міністерств, відомств, 
суспільними, приватними організаціями і особами не дозволяється”. Тобто, в одному 
законодавчому акті слідчим забороняється проводити оперативно-розшукову діяльність, 
без якої неможливо проведення негласних (розшукових) дій, і дозволяється в КПК 
України [6, с. 380-383].  

В умовах нового КПК передбачене введення в процесс кримінального провадження 
елементів оперативно-рoзшукової діяльності. Так, ч.1 ст. 256 КПК передбачена 
можливість використання матеріалів ОРД в доказах. В той же час внаслідок відмінностей 
у вимогах до допустимості, що висуваються до процесуальних доказів і оперативно-
розшукової інформації, матеріали ОРД розглядаються тільки як основа, на якій можуть 
бути сформовані докази.  

Мають місце протиріччя і відносно адресата матеріалів ОРД після їх завершення. 
Згідно ч.3 ст.7 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” такі матеріали 
направляються органу досудового розслідування. В той же час п.20 ст.8 цього Закону 
визначено, що фіксація і використання результатів оперативно-розшукових заходів 
регулюються згідно положенням глави 21 КПК України. Разом з тим у ч.3 ст.252 КПК 
„Фіксація проведення і результатів негласних слідчих (розшукових) дій” визначено, що 
протоколи про проведення таких дій передаються прокурору. Виходячи з цього, 
констатується, що проблема взаємодії між слідчими, оперативними та іншими 
підрозділами праовохоронних органів не була розв’язана як попереднім Кримінально-
процесуальним кодексом (1960 р.), так і сьогодні це питання має багато проблемних 
аспектів. Разом з тим, очевидно, що оперативно-розшукова діяльність внаслідок методів її 
проведення, спрямована на надання інформації для виявлення, розкриття, припинення та 
попередження злочинів, та її використання в доказуванні і формуванні доказів необхідна 
як у досудовому, так і в судовому провадженні. На користь такого синтезу можна навести 
й думку М.Шматова, який зазначає, що розшукова діяльність і діяльність по 
розслідуванню тісно пов’язані між собою, передбачають використання як методів 
криміналістики, так методів ОРД, доповнюючи одна одну та взаємно коригуючи отримані 
результати, внаслідок чого досліджуваний об’єкт постає у всій своїй повноті та 
багатогранності, взаємообумовленості сторін і рис [7, с. 223]. 
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У такому контексті важливо враховувати, що результатами ОРД можуть бути 
підсумки одного або декількох проведених оперативно-розшукових заходів, які оформлені 
належним чином (на паперових, електронних чи інших носіях) і перевірені оперативним 
шляхом, а також вилучені документи, предмети тощо. При цьому результати оперативно-
розшукових заходів і ОРД відображаються в оперативно-службових документах (справки, 
рапорти, акти і т.д.) і тим самим зазначаються у змісті тієї інформації, яка викладена в 
оперативних документах. Тобто, результати ОРД – це не фактичні дані, а відомості про 
факти, тобто джерела відомостей, які можуть бути підтверджені, а значить перевірені 
процесуально, але вони не завжди можуть мати значення доказування, а носити 
інформаційний, орієнтуючий або інший оперативний характер. Тому цілком виправданим 
є виділення із загальної сукупності тих результатів ОРД, що підлягають доказуванню, 
тобто тих, що мають доказувальне значення, а значить готуються для використання у 
кримінальному процесі в якості доказів. Вони мають бути належним чином перевірені 
оперативними методами, їм має бути дана оцінка про можливість використання в 
кримінальному судочинстві та вони підготовлені для направлення в слідчі і судові органи. 

Підсумовуючи, можна зробити наступний висновок. Наголошуючи на високій 
значимості нового КПК України, разом з тим, існує нагальна потреба продовження оцінки 
його окремих положень у тісному взаємозв’язку з діючими законодавчими актами та 
внесення до них при потребі відповідних змін. Особливе місце в переліку таких положень 
займає узгодження та об’єднання процесуальних і оперативно-розшукових можливостей 
для налагодження ефективної взаємодії у сфері протидії правоворушенням і злочинам як 
пріоритетного напрямку регулювання податкових відносин. 
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Сьогодні відбувається інтенсивне становлення та розвиток інформаційного 
суспільства, відбувається активна взаємодія людини з інформаційним середовищем. 
Інформація виходить на основні позиції у формуванні перспективного розвитку особи, 
суспільства, держави.  

Інформаційне суспільство – це суспільство з розвинутим інформаційним 
виробництвом і високим рівнем інформаційно-правової культури, яке орієнтоване на 
людей та відкрите для всіх, спрямоване на розвиток, в якому кожний може створювати, 
користуватися і обмінюватися ними. Розвиток інформаційного суспільства в Україні 
оснований на Законі України «Про основні засади розбудови інформаційного суспільства 
в Україні на 2007–2015 рр.» що є прагненням нашої держави побудувати орієнтоване на 
інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, у 
якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них 
вільний доступ, користуватися й обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній 
людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному й особистому 
розвиткові та підвищуючи якість життя.  

При переході до нового, інформаційного типу суспільства безліч сфер 
життєдіяльності людини – економіка, політика, наука, освіта, культура та юридична 
діяльність – стають неможливими без використання інформаційних технологій[1].  

Сучасне інформаційне суспільство формується і ефективно розвивається в умовах 
правової держави, яка базується на безумовному застосуванні закону, повазі до прав і 
свобод людини і громадянина. 

Побудова інформаційно-правової держави є одним з пріоритетних завдань в 
сучасних умовах економічного і соціального розвитку України. Становлення України як 
демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства вимагає 
значного підвищення рівня правосвідомості та правової культури громадян. 

Інформаційно-правова культура займає домінуючу роль. Вона стає одним з 
найбільш вагомих елементів ефективного процесу управління, великий масив 
нормативно-правових актів при здійсненні управлінських дій змушує менеджерів, 
управлінців миттєво реагувати на законодавчі зміни та приймати відповідні рішення. 
Забезпечення доступу представників різних соціальних груп суспільства до правової бази, 
сформує інформаційно-правову культуру громадян  та покращить інформаційно-
комунікативне спілкування з іншими представниками суспільства, а також з органами 
державної влади і місцевого самоврядування, іншими установами та громадськими 
організаціями.  

Аналіз наукових досліджень і невирішених аспектів проблеми. Аналіз сучасної 
наукової літератури свідчить про те, що існує значна кількість наукових праць, 
присвячених аналізу категорій правової культури інформаційної культури та 
інформаційно-правової культури в різних аспектах і у взаємодії з іншими правовими 
категоріями. 

Останніми роками такими вченими як Р.А. Калюжний, М.Я. Швець, В.С. 
Цимбалюк, В.Д. Гавловський, І.М. Сопілко, В.А. Ліпкан, Н.Б. Новицька, І.О. Здеба, В.А. 
Саницький, В.М. Глушков, були проведені дослідження питань інформаційної культури та 
інформаційно-правової культури в контексті розвитку інформаційного суспільства.  

Наукові дослідження вищезазначених вчених мають важливу наукову і практичну 
цінність, висновки та рекомендації, що містяться в них, служать удосконаленню 
законодавства, але підвищення інформаційно-правової культури для України досі 
залишається актуальним питанням, яке потребує подальшого проведення науково-
теоретичних, практичних досліджень. 

Метою статті є аналіз складових інформаційно-правової культури як складової 
процесу управління та визначення механізмів формування інформаційно-правової 
культури державних службовців для забезпечення розвитку інформаційного суспільства. 
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Культура як складова процесу управління виступає механізмом послідовної 
розробки, створення, закріплення та перенесення духовних цінностей при наданні 
адміністративних послуг громадянам. Необхідно зазначити що, інформаційна культура є 
складовою загальної культури і охоплює її інформаційну складову, що в умовах 
розбудови інформаційного суспільства набуває особливої ваги, адже кількість інформації 
навколо державного службовця надто велика, розгалужена та різноманітна, що вимагає 
від нього вміння роботи з інформаційними потоками та знання законів інформаційного 
середовища.    

Поняття «інформаційна культура» розглядається в таких наукових сферах 
дослідження, як інформаційне право, правова інформатика, соціологія, філософія, 
культурологія та ін. з різних аспектів, що свідчить про відсутність єдиного підходу до 
його трактування. 

Сопілко І.М. з метою більш адекватного розуміння витоків формування і сучасних 
тенденцій розвитку поняття «інформаційна культура» виділяє три групи поглядів на 
зазначену наукову категорію. Так у межах соціологічного підходу інформаційна культура 
розуміється як система духовних цінностей. При антропологічному аналізі інформаційна 
культура трактується як сукупність всіх інформаційних благ, що створені людиною, на 
відміну від технологічних. У рамках філософського підходу інформаційна культура 
розглядається як невід’ємна частина усього соціального організму – інформаційного 
суспільства. Філософи розглядають інформаційну культуру серед явищ, які виділяються 
суто аналітично і не пов’язані із суспільним розвитком , вони пояснюють 
детермінованість елементів правової культури розвитком інформаційного суспільства, а 
розвиток останнього – трансформацією цивілізацій і їхнього подальшого прогресу через 
оперування інформацією та ефективне управління знаннями[2].  

Найбільш вдалим для нашого дослідження є визначення зроблене у 2007 році 
українською дослідницею Новицькою Н.Б. «інформаційна культура в управлінській 
діяльності це система базових компонентів культури суспільства, пов’язаних з 
інформатизацією управлінської діяльності, що включає культуру правил організації 
подання, сприймання та використання інформації, культуру правил суспільних відносин із 
використанням мережі Інтернет і культуру суспільних правовідносин із застосуванням 
нових комп’ютеризованих інформаційних технологій»[3]. 

В умовах сьогодення особливо великого значення набуває дієвість права: відчуття 
захищеності кожним, гарантованості прав та законних інтересів, протистояння сваволі під 
час упорядкування суспільних відносин, безсумнівної дії механізмів упровадження 
правового порядку в усіх сферах суспільного життя, гарантування та забезпечення 
системи безпеки, що пов’язана із соціальною діяльністю, особливо тією, що несе 
потенційну загрозу життєво важливим інтересам особи, суспільства та держави.  Розвиток 
інформаційного правового простору сьогодні неможливий без відповідного рівня правової 
культури. 

Вплив права на культуру, а культури на право традиційно розглядається через 
категорію «правова культура». Оніщенко Н. вважає що, культура, правова культура 
пов’язані із соціальним прогресом, системою соціальних цінностей, пріоритетними серед 
яких є права, свободи та законні інтереси людини»[4]. Такої ж думки дотримується і Ю. 
Шемшученко підкреслює: «Право і культура є взаємопов’язаними, взаємодіючими 
категоріями, оскільки право є елементом культури суспільства, його соціальною 
цінністю»[5].  

На нашу думку, правова культура суспільства є наслідком його діяльності яка 
здійснюється в правому полі. Це не тільки фаховість особистості в галузі права, а й 
достатній рівень правового виховання.  

Правова культура - це смислова цілісність, зміст і рівень якої визначає рівень 
синтезу чуттєвого й раціонального. Вчені зауважують, що правова культура юриста - це 
"система професійно-правових знань, вмінь і навичок, що характеризують високий 
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ступінь правового розвитку особи та її вплив на правову культуру суспільства" [6, с.162]. 
На думку І.М. Луцького: «Правова культура - один із найважливіших інструментів 
суспільних перетворень. Вона поєднує соціальні ідеали і практику, моральні і правові 
цінності з практичною корисною діяльністю стосовно втілення в життя вимог законності» 
[7, с.9]. 

З точки зору юридичної когнітології, правосвідомість функціонує, головним чином, 
в психічної, інтелектуальної діяльності, яка охоплює не тільки позитивні, але і негативні 
компоненти, опиняючись також у протиправній діяльності та поведінці та інформації про 
неї. За названим чинником правову культуру можна розглядати як важливий складовою 
аспект інформаційної культури людини, групи людей, суспільства. У цьому відношенні 
можна навести такі аргументи. Правова культура охоплює тільки позитивні психічні 
процеси і стани (у формі інформації), виявляється в них, а також в правомірної діяльності 
та поведінці. Наприклад, можна говорити про культуру правового мислення, спілкування, 
про інтелектуальну культуру, про емоційно-правову культуру тощо. Зовні вони 
проявляються через інформацію[8].  

Наукові основи інформаційно-правової культури можна вивести через ряд 
традиційних постулатів теорії права, інформатики та правової інформатики, що виникла 
на рубежі зазначених наук. Інформаційно-правова культура це інструмент реалізації 
правовідносин між суб’єктами комунікативних процесів у всіх сферах діяльності, що 
базується на нормах права.  

Сучасна наукова думка щодо суспільних інформаційно-правових відносин активно 
формує риси такого глобального соціо-технічного явища як інформаційно-правова 
культура. Вона є відображенням формування нового етапу розвитку людства – 
інформаційно-правового суспільства - суспільства, в якому відносини між його 
суб’єктами ґрунтуються на соціальному потенціалі (ресурсі) який формується на засадах 
діяльності людей з використанням послуг, що надаються за допомогою комп’ютерних 
інформаційних технологій та технологій електронного зв’язку (електронної 
телекомунікації). 

За твердженням Р.А. Калюжного інформаційно-правова культура особистості - це 
відповідним чином історично сформована і закріплена в нормах приватного та публічного 
права множина знань, які виявляються в інформації, правомірній діяльності чи поведінці.  

Сьогодні інформаційно-правова культура особистості - це позитивна частина 
правосвідомості та її прояв у правомірної діяльності, висловлюваннях і поведінці у 
глобальному кіберпросторі. 

Інформаційно-правова культура суспільства також надзвичайно складний феномен. 
Вона пов'язана з суспільною правосвідомістю, з формами реалізації та застосування 
правових норм, зі станом законності і правопорядку, з правотворчої діяльністю, її 
інформаційним забезпеченням, з демократією, громадським ментальністю подібне. На 
суспільному рівні в структуру інформаційно-правової культури входять всі позитивні 
правові явища, які набувають прояви у правовій інформації, в тому числі знання основ 
теорії права, системи права і системи законодавства, кращих досягнень теорії 
правотворчості. 

На нашу думку, правова культура суспільства є наслідком його діяльності яка 
здійснюється в правому полі. Це не тільки фаховість особистості в галузі права, а й 
достатній рівень правового виховання.   

Інформаційно-правова культура це інструмент реалізації правовідносин між 
суб’єктами комунікативних процесів у всіх сферах діяльності, що базується на нормах 
права. Для нашого дослідження також надзвичайно важливо встановити сутність поняття 
інформаційно-правова культура управлінської діяльності. 

Термін «культура управління» набув широкого застосування в літературі, а саме 
явище все частіше стає предметом дослідження різних гуманітарних наук.  
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Ми ж дотримуємося думки, що культура – це найбільш універсальне філософське 
поняття, яке слід розглядати з позицій системного мислення. Саме такий підхід 
характерний для сучасних серйозних дослідників, які розглядають її як «...складну, навіть 
надскладну, за класифікацією теорії систем цілісності, в якій реалізуються і матеріальні, і 
духовні, і художньо- творчі, духовно-матеріальні дії людини, які втілюють її ставлення до 
природи, до суспільства і до самої себе»[9].  У цьому разі культура виступає як «світ 
людини» і одночасно як її власна «людська якість». У свою чергу, ця привласнена 
культура реалізується через різноманітні форми і способи діяльності особистості у різних 
сферах, зокрема – і в управлінській. Два людські витвори, писав І. Кант, можна вважати 
найскладнішими — мистецтво управління і мистецтво виховання[10]. З цією думкою, 
висловленою більше двохсот років тому, напевно погоджуються більшість причетних до 
управління та виховання. Зауважимо, що І. Кант говорить саме про мистецтво управління. 
Йдеться про творчий витвір, високу майстерність здійснення цієї специфічної діяльності, 
явище культури. Отже, тим, хто прагне опанувати цю складну справу, необхідно володіти 
широким спектром знань, компетенціями, певними особистісними якостями. Інакше 
кажучи, треба володіти культурою управління. Існує багато тлумачень цього поняття. 
Серед них зустрічаємо такі: культура управління це теорія того, як краще з урахуванням 
тенденцій розвитку об’єкта управління застосувати адекватну йому і ефективну 
управлінську систему, структуру. Це, на думку дослідника Ю. Палеха, «теорія 
раціональної організації роботи апарату управління, прищеплення йому найбільш 
ефективних засобів, форм і методів праці, розкриття ролі культурного елемента в 
ньому»[11] . 

Також культура управління: «сукупність вимог, що ставляться до зовнішньої  
сторони процесу управління і до особистих властивостей керівника, зумовлених нормами 
і принципами моралі, етики, естетики і права» [12] . 

В інформаційних системах управління інформація відіграє першорядну роль. 
Інформація є стимулом для постановки завдання управління. Оптимальність управління 
складними соціальними процесами будь-якого характеру прямо залежить від ефективності  
інформаційного забезпечення управління. 

Прийняття управлінського рішення залежить також і від інформаційно-правової 
культури фахівців, яка припускає глибоке знання системи права і законодавства, 
переконаність у необхідності їх додержання, уміння користуватися всією сукупністю 
правових засобів під час виконання службових обов'язків у межах компетенції, 
встановленої законом та іншими правовими актами. Інформаційно-правова культура 
фахівців убачається у критичному творчому осмисленні правових норм, законів, правових 
явиш з погляду їх гуманістичного, демократичного і морального змісту. 

Отже, демократизація, соціалізація, правової держави нерозривно пов’язане з 
подальшим удосконаленням інформаційно-правової культури суспільства та є одним із 
важливих завдань сучасної правової науки. 

Достовірність і якісність інформації є основою ефективних управлінських рішень. 
Важливий напрям підвищення ефективності соціального управління пов'язаний з 

інформатизацією управлінської праці, який є неможливим без інформаційного підходу до 
пізнання дійсності та інформаційного забезпечення.  

Організаційно-технологічне забезпечення не тільки визначає ефективність 
вирішення того чи іншого завдання державного управління, але й можливість його 
вирішення, особливо в інформаційній сфері. 

Формування і використання інформаційного простору органами державної влади 
повинно здійснюватися з метою забезпечення їх ефективної управлінської діяльності. 

Однією з важливих складових управлінської культури є інформаційно-правова 
культура, яку можна охарактеризувати високорозвиненим кругозором, професійною 
творчістю, компетентністю, постійним прагненням до самовдосконалення. 



 119

Отже, варто зазначити, що висока інформаційно-правова культура в процесі 
управління сприяє поліпшенню роботи, створює позитивний імідж установ, підвищує 
престижність фахівців. Вона є важливим чинником успішної професійної діяльності. 

Література 
1. Козяр М.М., Зарічанський О.А. Формування правової культури в курсантів-рятувальників засобами інормаціно-комунікаційних 
технологій / М.М. Козяр, О.А. Зарічанський // Теорія та практика управління соціальними системами. - №2. – 2011. – С. 23-28 
2. Сопілко І. Сучасні інтерпретації інформаційно-правової культури як парадигмальні дороговкази державної інформаційної політики / 
І.М. Сопілко // Юридичний вісник – 2014. - №2 – С. 55-63. 
3. Новицька Н.Б. Інформаційна культура в управлінській діяльності / Н.Б. Новицька // Науковий вісник Національної академії ДПС 
України. -2005. - № 4 - С. 63-67. 
4. Оніщенко Н., Береза С. Правова культура особи в контексті конституційного розвитку (реальний стан та програмні цілі) / Н. 
Оніщенко, С. Береза //Віче. - №19. – 2011. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2734/ 
5. Шемшученко Ю. С. Теоретичні засади взаємодії права і культури // Міжнародна наук.-практ. конф. – Х.: МП «Леся», 1997. – С. 45. 
6. Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. - Х.: НУВС, 2002. - 336с. 
7. Луцький І.М. Проблеми формування правової культури майбутніх юристів в умовах становлення правової держави в Україні // 
Право. - 2009. - № 2. - С.8-11. 
8. Цимбалюк В. С. Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства : монографія / В. С. 
Цимбалюк – К. : Освіта України, 2011. – 426 с. 
9. Каган М.С. Общее представление о культуре. Введение в культурологію. Курс лекцій / М.С.каган,- СПб,. 2003, - 210с. 
10. Кант И.О педагогике // Трактаты и письма / И.Кант, - М.: Наука, 1980. – С.450. 
11. Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури: [ навч. посібник]. - [ 2-ге вид. доп.]. / Ю.І.Палеха . – К.: 
Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. – С.110-111. 
12. Михайлов Ф.Т. Образование и власть. / Ф.Т .Михайлов // Вопросы философии. -2003. -№4. - С.37. 

 
 
Стрілець О.М. До питання про правовий звичай як форми сучасного права України 

УДК 340.141 (477)  
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ ЯК ФОРМИ СУЧАСНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 
Стрілець О.М. 

(аспірант кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) 

 
Анотація. У статті аналізуються правові ознаки правових звичаїв. Особлива увага звертається на юридичний характер 

визначення правових звичаїв.  
Ключові слова: звичай, правовідносини, публічне право, торгівля. 
Аннотация. В статье анализируются правовые признаки правовых обычаев. Особенное внимание обращается на 

юридический характер определения правовых обычаев.  
Ключевые слова: обычай, правоотношения, публичное право, торговля. 
Annotation. The article analyzes the legal signs of the legal customs. A special attention is directed to a legal character of 

determination of legal customs.  
Keywords: custom, legal relationships, public law, trade. 

 
В умовах глобалізації та регіоналізації змінюється світ. Україна під впливом нових 

факторів та обставин переосмислює, змінює та наповнює новим змістом політичну, 
соціально-економічну та правову системи. Досліджується зміст таких політико-правових 
явищ, інститутів як правова держава, принцип розподілу влад, інститут приватної 
власності, багатопартійність, поділ права на публічне і приватне, інститут державної 
служби і т. ін.  

По-різному проявляється право, яке еволюціонує. У науковій літературі зовнішнє 
вираження (прояв) права в одних випадках називають формами, в інших – джерелами, а 
інколи одночасно називають і формами, і джерелами права.  

Потрібно зазначити, що термін «джерело права», крім названих, має й інше 
смислове значення. Так, джерелами права виступають соціальні, матеріальні та інші 
умови життя у суспільстві, що прямо чи опосередковано впливають на правову систему. 

В одних випадках категорія «форми» (права, моралі і т.п.) розглядається як 
вираження «внутрішнього зв’язку і способу організації, взаємодії елементів і процесів як 
між собою, так із зовнішніми умовами». У других випадках – просто як «зовнішнє 
вираження будь-якого змісту». У третьому значенні поняттям «форми» охоплюється вся 
сукупність засобів, методів і способів, за допомогою яких у суспільстві вирішуються ті чи 
інші завдання, що стосуються у тому числі держави і права [1]. 

Тільки в одному, популярному на Заході тлумачному словнику Н. Вебстера 
міститься біля 20 різних смислових значень і відтінків поняття «форма» [2], що ставлять 
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під сумнів тезу про доцільність використання терміну «форма права» замість «джерела 
права» лише на тій підставі, що він не допускає багаточисельних тлумачень. Тому «форму 
права» будемо розглядати як синонім «джерело права».  

На думку відомого дореволюційного правника Г.Ф. Шершеневича, правовий 
звичай має відповідати наступним вимогами [3]:  

– містити у собі норми, які базуються на правовому переконанні і проявляються у 
більш або менш частому застосуванні; 

– не суперечити розумності; 
– не порушувати моралі; 
– не мати у своїй основі помилковості.  
Про наявність правового звичаю, резюмує дослідник, можна говорити лише тоді, 

коли в основі одноманітно повторюваної норми лежить правова усвідомленість або 
народне переконання [4].  

На думку англійського юриста Н. Салмонда, правовий звичай має бути перш за все 
розумним, не суперечити статутному праву (законам), бути встановленим «ніби по 
праву», без використання примусових засобів і мати характер старовинного звичаю, 
існувати з «незапам’ятного» часу [5].  

При цьому поняття «розумності правового звичаю в одних випадках пов’язують із 
фактом участі у процесі його застосування присяжних засідателів. В іншому випадку – у 
разі неучасті останніх у справі – з фактом розгляду справ кількома суддями або навіть 
одним суддею. Що стосується вимоги, яка пред’являється до правового звичаю про 
«старовинність», то таким у Великобританії вважається звичай, що існує з 1189 року [6].  

Французький вчений М. Оріу обов’язковою вимогою, якій має відповідати 
правовий звичай як джерело національного права, вважає те, що він «є результатом 
функціонування того чи іншого національного інституту» й існує в рамках «процедур, 
властивих всякому національному життю». Якщо ж цього не відбувається, то як робить 
висновок дослідник, на такі звичаї і традиції «не можна посилатись перед суддею навіть у 
тих країнах, які у принципі допускають авторитет звичаю» [7]. 

Сучасний російський дослідник Г.В. Мальцев для розуміння правового звичаю 
застосовує інституційний підхід. На його думку, звичай не є ані правилом поведінки, яке 
може бути наповнене різним за своїм смислом змістом, ані психологічною установкою 
виконувати і дотримуватись правил, що стали буденними, звичними і необхідними. Він є 
«супутнім розвитку людства від стародавнього стану до сучасності соціальний інститут, 
що виконує регулятивні функції в людських співтовариствах і групах в цілях 
впорядкування відносин між людьми». Головною межею такого соціального інституту він 
називає «саморегуляцію», яка полягає в тому, що правовий звичай є феноменом, який 
виробляється і розвивається всередині самої соціальної групи; він не нав’язується їй 
ззовні, а є самодіяльною структурою, що самоорганізовується і самоурегульовується [8]. 

Історично правовий звичай як джерело права є передумовою всіх інших джерел 
права. Вперше він виникає на перехідному етапі від первіснообщинної, додержавної 
організації суспільства до державної у результаті санкціонування існуючих норм 
державних структур, що народжувались. У стародавніх державах правовий звичай вже 
займав провідне положення. Так, у Стародавньому Римі з правових звичаїв складались 
галузі та інститути права.  

Розвиток звичаєвого права можна прослідкувати залежно від видів суспільної, 
господарської діяльності. Зокрема, у кожному виді економічної діяльності присутні 
правові звичаї, які мають свою історію усталеності та використання. Наприклад, у 
транспортному праві використання правових звичаїв мають своїм джерелом торгове 
мореплавство та морську торгівлю. Взагалі, саме у сфері міжнародного мореплавства та 
торгівлі почали з’являтись правові звичаї (наприклад, у Стародавньому Римі існували 
торгові правила під назвою «Амальфітанська таблиця»). 
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У формуванні звичаїв значну роль відіграють соціально-економічні, культурні та 
геополітичні фактори. Звичаї формуються та оформлюються у певному географічному 
просторі як важлива потреба держави та суспільства, звичаї формуються у часі.  

В етнологічній і правовій науці існують два основні підходи (концепції) до 
трактування правового звичаю. Перший базується на баченні звичаю як незмінної 
обов’язкової норми, представники другого вважають головними рисами звичаю, 
передусім, гнучкість, варіабельність, адаптивність. Поділ дослідників звичаю на 
нормативістів і соціологів, або антропологів права намітився ще в ХІХ ст. Більшість 
правознавців дотримувалася нормативістської позиції, тому їхні дослідження зі 
звичаєвого права ґрунтуються на визнанні їх різновидом норм і правил. Нормативістська 
концепція ототожнювала звичай з нормою та з правилом [9]. 

Сучасне українське право, а саме його законодавча основа, значну увагу приділяє 
формам нормотворчості, нормам, що створюються суспільством самостійно. Для 
демократичного суспільства характерним є виникнення та зміна норм-моралі, звичаїв, 
звичок, що виконують важливі соціально-регулятивні функції. 

Важливе значення, як показує історія, мають правові звичаї, що є першочерговою 
панівною формою права. Правовий звичай як джерело права прямо та опосередковано 
впливає на розвиток суспільних відносин. Правовий звичай створюється, функціонує та 
змінюється разом із суспільством. На сьогодні правовий звичай виступає у правотворчості 
як публічної, так і приватної сфери, значний масив звичаїв використовують у міжнародно-
правовій сфері.  

Для розвитку правової системи велике значення має використання правового 
звичаю. Розвиток сучасного права та правового звичаю не може бути відділеним від 
суспільних, економічних, політичних та інших відносин. Право та правовий звичай не 
можуть бути ізольовані одне від одного, вони взаємопов’язані та взаємообумовлені. Цей 
факт підтверджується життям.  

Нормам права і звичаям притаманні такі спільні ознаки: вони є 
загальнообов’язковими правилами поведінки людей, що розраховані на кількаразове 
застосування до невизначеного кола осіб, можуть бути формами інших соціальних норм. 
Водночас норми розрізняють за такими категоріями. За походженням: звичаї виникають 
поступово внаслідок постійного відтворення стереотипних варіантів поведінки в подібних 
життєвих ситуаціях; норми права й приписи складаються внаслідок взаємодії суб’єктів 
повторювальних суспільних відносин і подальшого закріплення останніх у джерелах 
права. За вольовою спрямованістю норм: звичаї висловлюють волю певної соціальної 
групи або територіальної спільності; правові приписи висловлюють погоджену волю 
держави і всього суспільства. За формою вираження: звичаї виражаються в поведінкових 
традиціях, звичках членів певного суспільства; правові приписи являють собою 
деталізовані правила про бажану, дозволену чи заборонену поведінку, а також зафіксовані 
в нормативних актах – законах, указах, постановах, рішеннях і т. ін. За часом набуття 
чинності: звичаї виникають поступово й так само відмирають; правові приписи набувають 
чинності в чітко встановлений строк і так само скасовуються. За способом забезпечення 
виконання: слід констатувати відсутність особливого механізму забезпечення звичаю, 
який виконується через звичку. Звичаї на відміну від норм права при виконанні не 
становлять системи через їх багатоманітність, вони не зв’язані між собою і регулюють 
окремі сторони суспільних відносин [9].  

Правовий звичай, що є джерелом сучасного права, має бути санкціонований 
державою. Цим самим він стає юридичною нормою, але водночас не втрачає характерних 
йому властивостей, що дає підставу вважати формою сучасного права. Яскраво це 
проявляється на стадії правотворення. Крім того, будь-яка норма є продуктом розвитку 
практики, в результаті чого складаються звичаї.  

Як відзначається у наукових джерелах, звичай набуває юридичного характеру, стає 
правовим лише після того, які він «перетворюється на складову позитивного права». 
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Означене перетворення вважається таким, що відбувся тільки тоді, коли звичай 
«сприймається та приймається судом» та коли таке судове рішення «забезпечується 
примусовою силою держави». До «сприйняття» діючого звичаю судом та до «убирання 
його в юридичній санкції» звичай являє собою ні що інше, як «норму позитивної моралі» 
або, що є тим самим – «звичаєве право, якого дотримуються в повсякденному житті 
громадяни та інші суб’єкти суспільних відносин». Іншими словами звичай набуває 
юридичного характеру лише після його схвалення державою. Тільки держава може 
визнавати звичаї, що склалися, та наділяти їх юридичним характером, точно вказувати 
умови їх застосування, головною з яких є вимога, щоб звичай не суперечив закону. 
Виключно держава дозволяє судді переводити певну частину загальних звичаїв до складу 
юридичних норм, а деякі з цих звичаїв вона сама оголошує юридичними та обов’язковими 
для судді. Взаємовплив звичаю та права полягає в тому, що корисні звичаї стимулюються 
правом, держава не заперечує застосування потрібних звичаїв, а ті з них, які суперечать 
закону, кваліфікуються яке правопорушення [10]. 

Оскільки правовий звичай є підставою виникнення закону, він має позитивний 
вплив на право, тому важливо розглядати на правовий звичай як конструктивний елемент 
права. 

З приводу визнання правового звичаєм джерелом права, цікавою видається позиція 
Г.К. Дмитрієвої, яка на прикладі міжнародних звичаїв зазначила, що правовий звичай 
може бути джерелом права як національного, так і міжнародного (публічного). Тому при 
вирішенні цього питання необхідно виходити із того, про який звичай йде мова. По-
перше, автор виділяє міжнародно-правовий звичай – усталене правило поведінки, за яким 
держави визнають юридичну силу (opinio juris), договори між державами, які покладають 
юридичні обов’язки на держави.  По-друге, звичаї міжнародного торгового або ділового 
обороту – правила, які склалися у відносинах не між державами, а між фізичними та 
юридичними особами різних держав у підприємницькій сфері. Останні не мають 
юридичної сили та не можуть бути юридичними джерелами ані міжнародного 
(публічного), ані національного права. Строго термінологічно – це не звичаї, а узвичаєння, 
звички. Разом із тим звичаї міжнародного ділового обороту можуть набувати юридичної 
сили та стати джерелом права, якщо держави визнають за ними таку властивість [11]. 

У правовому звичаї є значні резерви правового регулювання. Сучасні вчені у своїх 
дослідженнях до числа правових звичаїв відносять норми, що раніше створювались 
державою. На ранніх стадіях розвитку держави закон та звичай існували як дві однакові 
форми права.  

Поняття «правовий звичай» є дуже складним та багатоаспектним, тому в науці 
права відсутнє єдине розуміння сутності правового звичаю, його ознак,  дії, що надає 
звичаю властивостей права, тобто санкціонування звичаю державою. 

Аналіз наукової літератури показує, що ряд авторів звертають увагу на таку 
характерну ознаку як час, який потрібен для утворення та дії правового звичаю. Це дійсно 
так, але цей час (термін) може бути різним для кожного окремого правового явища, яким і 
є правовий звичай. Термін дії правового звичаю прямо пов’язаний із його дійсністю, це 
відрізняє його від інших державно-правових норм. Ознаки одноманітності та 
безперервності у дотриманні правового звичаю дозволяють визначити наявність існування 
правового звичаю, а також підтвердження, що він діє. Якщо він  у дії – це означає його 
дійсність. Ознака визначеності правового звичаю є універсальною.  

Для правових звичаїв, як для будь-якої правової норми, характерною є ознака 
локальності, що дозволяє використовувати його як допоміжний засіб, що відрізняє 
позитивні норми від норм суспільного походження. 

У науковій літературі зроблено висновок, що сукупність правових звичаїв створює 
звичаєве право, розвиток і дія якого мають різні тенденції в кожній країні світу: 
витіснення іншими джерелами як регулятора найважливіших суспільних відносин і 
обмеженого використання в окремих сферах суспільного життя або визнання правового 
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звичаю основним джерелом права. В останньому випадку це, як правило, країни, 
соціально-економічний розвиток яких відбувся еволюційним шляхом, з урахуванням 
наступництва основних державних і правових інститутів, розвитку науки і культури. В 
країнах, хід історичного розвитку яких часто змінювався в результаті революційних подій, 
використання правового звичаю має епізодичний характер, не відіграє суттєвої ролі в 
розвитку держави і права [12]. 

Таким чином, правовий звичай як форма сучасного права України має власну 
природу, наділений особливою юридичною силою та сферою застосування, займає 
характерне тільки йому місце у правовій системі. Правовий звичай сприяє формуванню, 
функціонуванню та розвитку суспільних відносин в Україні.  
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Анотація. В даному дослідженні розглянуто право на соціальне обслуговування як право на різні види соціальних послуг, які 
надаються державою. Права людини завжди були об’єктом прискіпливої уваги науковців. Різноманітні підходи до розуміння прав 
людини, дослідження становлення та розвитку, намагання класифікувати за певними ознаками простежується у працях багатьох 
вчених. 

Аннотация. В данном исследовании рассмотрены право на социальное обслуживание как право на различные виды 
социальных услуг, предоставляемых государством.Права человека всегда были объектом пристального внимания ученых. 
Разнообразные подходы к пониманию прав человека, исследования становления и развития, попытки классифицировать по 
определенным признакам прослеживается в трудах многих ученых. 

Anoteishen. The rescarch is dedicated to the issue of legal regulation of pension payments to the person who have lost parents (bread 
makers) and are unable to work of the civil servant’s family. The study thoroughly and profoundly investigates entity and legal aspects of such 
legal relations. 
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Найчастіше, у юридичній літературі права людини визначаються як певні 

можливості, що необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних історичних 
умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути 
загальними та рівними для всіх людей. Глибокий аналіз теоретичних проблем права, 
обгрунтування його важливості у житті суспільства, дали можливість видатному 
науковцю-теоретику права С.С. Алексєєву дійти висновку, що права людини стали саме 
тією соціальною основою, яка покликана визначити високий правовий статус індивіда, 
автономної особливості, яка не поступається становищу держави, як носію політичної 
влади.  

Становлення України як соціальної держави актуалізує важливість і необхідність 
збільшення уваги до визнання та забезпечення саме соціальних прав. На думку О.А. 
Лукашової, соціально-економічні права стосуються підтримки та закріплення соціально-
економічних умов життя індивіда, вони визначають місце людини у царині праці, 
соціального захисту з метою створення умов, за яких людина зможе бути вільною від 
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страху та нужденності, а також забезпечують людині гідний рівень життя та соціальну 
захищеність. 

Гідне місце у системі прав людини, що закріпляється Конституцією України, 
займають соціальні права, зокрема право на соціальній захист. Реалізація цього права 
покликана забезпечити гідний рівень життя людини. Як наголошують М.Л. Захаров та 
Е.Г. Тучкова, право на соціальне обслуговування є суттєвим доповненням до 
матеріального забезпечення, але не може його змінити. Таким чином, право на соціальне 
обслуговування беззаперечно займає важливе місце у забезпеченні права людини на 
соціальний захист. Аналіз національного законодавства дає змогу зробити висновок, що 
словосполучення «право на соціальне обслуговування» прямо не використовується у 
нормативно-правових актах. 

Вищезазначені думки також дозволяють стверджувати, що право на соціальне 
обслуговування – це соціальне право, оскільки являється складовою такого важливого 
права, як право на соціальний захист. Характерною ознакою соціальних прав є те, що для 
їх реалізації необхідна активна діяльність держави щодо створення необхідних 
організаційно-правових і фінансових механізмів. Рівень, зміст та якість забезпечення 
права на соціальне обслуговування відображає рівень розвитку конкретної держави і 
суспільства та їх здатність забезпечити гідний рівень життя та соціальну захищеність 
особи. 

Суб’єктивне право на соціальне обслуговування, як складова частина права на 
соціальне забезпечення реалізується за допомогою загальнообов‘язкового державного 
соціального страхування за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ, і 
організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення. В тому числі 
воно гарантується створенням мережі державних, комунальних і приватних закладів для 
догляду за непрацездатними особами. Важливо відмітити, що у сучасних умовах 
суб’єктивне право громадян на соціальне обслуговування не завжди реалізується у повній 
мірі, що, на наш погляд, обумовлено неефективною системою його фінансування. У 
відповідності до положень Закону України «Про соціальні послуги» фінансування 
соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 
спеціальних фондів, коштів підприємств, установ та організацій, плати за соціальні 
послуги, коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів одержувачів соціальних 
послуг та інших джерел, передбачених законодавством. У місцевих бюджетах повинні 
плануватися кошти, необхідні для фінансування соціальних послуг . У державному та 
місцевих бюджетах мають передбачатися кошти для фінансування цільових програм 
надання соціальних послуг. Фінансування територіальних програм розвитку соціальних 
послуг здійснюється за рахунок виділених місцевому бюджету  
цільових субвенцій чи шляхом кооперування коштів місцевих бюджетів на реалізацію 
спільних проектів.   

За чинним законодавством соціальне обслуговування здійснюється шляхом 
надання соціальних послуг: 

а) за місцем проживання особи (вдова); 
б) у стаціонарних інтернат них установах і закладах; 
в) у реабілітаційних установах і закладах; 
г) в установах і закладах денного перебування; 
д) в установах і закладах тимчасового або постійного перебування; 
е) у територіальних центрах соціального  обслуговування;  
є) в інших закладах соціальної  підтримки(догляду). 
Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання таких видів соціальних 

послуг: 
- соціально-побутові послуги – забезпечення продуктами харчування, м’яким  і 

твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої 
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механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та 
доставка медикаментів тощо; 

- психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного здоров’я та 
поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування 
психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик 
особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання 
методичних порад; 

- соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних 
інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація 
індивідуального навчального, виховного і колекційного процесів, дозвілля, спортивно-
оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи 
різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб; 

- соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню і 
розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримки та охорона її 
здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, праце терапія; 

- соціально-економічні послуги – задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання 
натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій; 

- юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, 
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, сприяння застосуванню державного примусу та реалізації юридичної 
відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення 
правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо); 

- послуги з працевлаштування – пошук підходящої роботи, сприяння у 
працевлаштуванні та соціальне супроводження працевлаштованої особи; 

- послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями –
комплекс медичних, психологічних, інформаційних заходів, спрямованих на створення 
сприятливих умов для реалізації права на професійну орієнтацію та підготовку, освіту, 
зайнятість; 

- інформаційні послуги – надання інформацій, необхідної для вирішення складної 
життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-
освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної інформації про споживчі 
властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення 
суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги); інші соціальні 
послуги. 

Поряд із базовим документом, яким на сьогодні є Закон України «Про соціальні 
послуги», норми, що так чи інакше торкаються та визначають право на соціальне 
обслуговування містяться і в інших законодавчих актах. 

Окремого законодавчого визначення та закріплення право на соціальне 
обслуговування, яке забезпечується за рахунок фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, таких як: Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов’язкового 
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням, Фонд загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття, Фонд загальнообов’язкового державного 
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності. 

Право на соціальне обслуговування, як суб’єктивне право людини, може 
розумітися як право на отримання окремих видів соціальних послуг, так і їх комплексу. 
Слід звернути увагу і на те, що при реалізації особою права на соціальне обслуговування, 
вона наділяється й іншими правами, які поглинаються правом на соціальне 
обслуговування і виникають у людини при його здійсненні. Так, при одержанні 
соціальних послуг громадяни мають право на: 1)  поважливе і гуманне становлення з боку 
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суб’єктів, що надають соціальні послуги; 2) вибір установи та закладу, а також форми 
соціального обслуговування; 3)  інформацію щодо своїх прав, обов’язків та умов надання 
соціальних послуг; 4) згоду на соціальні послуги; 5) відмову від соціальних послуг; 6) 
конфіденційність інформації особистого характеру, що стала відомою суб’єкту, який 
надає соціальні послуги; 7) захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі у судовому 
порядку. Притримуємось позиції, що закон повинен не лише визначати та закріплювати ці 
права, а й належним чином розкривати їх зміст і характер. 

Серйозним недоліком сучасної законодавчої бази у сфері соціального 
обслуговування є відсутність базового, комплексного нормативно-правового акта, який би 
визначав основоположні положення, поняття та зміст права громадян на соціальне 
обслуговування. В Україні прийнято ряд нормативно-правових актів, які регламентують 
окремі питання соціального обслуговування. Такими актами, насамперед, виступають 
Закони України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 
соціального захисту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей». У цих законах містяться норми, що окреслюють загальні положення права на 
соціальне обслуговування окремих категорій громадян і, у свою чергу, відсилають до 
підзаконних нормативно-правових актів: 

- Типових положень про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення дитячого 
будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення;  

- Типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого 
віку, інвалідів та дітей; 

- Порядку забезпечення інвалідів автомобілями. 
Отже, правове регулювання реалізації права на соціальне обслуговування в 

сучасних умовах не утворює сталої, належним чином впорядкованої законодавчої 
системи, яка б чітко окреслила систему соціального обслуговування. Ключовим 
нормативно-правовим актом сьогодні є Закон України «Про соціальні послуги», його 
прийняття стало одним із перших і важливих кроків нашої держави на шляху 
вдосконалення існуючих та створення нових механізмів, покликаних надати як державну, 
так і суспільну підтримку, тим особам , які її потребують. Однак, на думку фахівців, що 
задіяні та працюють у системі соціального обслуговування – вона є застарілою, 
потребуючою кардинального реформування, а зазначений Закон, хоча і є кроком вперед, 
не відповідає вимогам сьогодення. 

Основу юридичного механізму забезпечення права людини на соціальне 
обслуговування становлять соціальні гарантії, що визначені у Конституції України та 
відповідних нормативно-правових актах. У правовій літературі юридичні гарантії 
розглядаються або як норми права, що являють собою правові засоби забезпечення прав 
людини і громадянина, або як систему правових актів, що забезпечують здійснення й 
охорону прав і свобод людини та громадянина. На нашу думку, заслуговує на увагу 
позиція В.І Князева, який вказує, що юридичні гарантії – це державно-правові засоби, які 
забезпечують здійснення і охорону прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 
Спираючись на перелічені вище позиції вчених-юристів, можна дійти висновку, що під 
юридичними гарантіями права на соціальне обслуговування розуміються передбачені 
законом засоби та способи, що забезпечують реальні можливості здійснення прав і свобод 
людини у сфері соціального обслуговування та їх всебічну охорону. 

Вищенаведене підтверджує актуальність вивчення права на соціальне 
обслуговування, що наразі обумовлюється збільшенням кількості окремих громадян та 
груп населення, які знаходяться у різноманітних складних життєвих обставинах і 
потребують соціального обслуговування. Спираючись на проведений аналіз наукових 
позицій та чинного законодавства, право на соціальне обслуговування визначено як 
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конституційне право людини, яке займає важливе місце у забезпеченні соціального права 
людини на соціальний захист. 

Право на соціальне обслуговування є природним правом, що втім не виключає 
необхідності проведення нормотворчої, організаційної, координуючої та іншої діяльності 
держави для його забезпечення. Основу правового механізму забезпечення права на 
соціальне обслуговування складають юридичні гарантії, тобто визначені законом засоби 
та способи, що забезпечують реальні можливості здійснення прав і свобод людини у сфері 
соціального обслуговування та їх всебічну охорону. 

Право на соціальне обслуговування, як суб’єктивне право людини, варто розуміти 
як право на отримання окремих соціальних послуг, так і їх комплексу. При реалізації 
особою права на соціальне обслуговування, вона наділяється меншими правомочностями, 
які поглинаються правом на соціальне обслуговування і виникають у людини про його 
реалізації. 

У сучасних умовах суб’єктивне право громадян на соціальне обслуговування не 
завжди має змогу реалізуватись у повній мірі, що обумовлено, як неефективною системою 
фінансування, так і неналежним впорядкуванням механізму реалізації даного права. 
Серйозним недоліком існуючої законодавчої бази у сфері регулювання соціального 
обслуговування є відсутність базового, комплексного нормативно-правового актів, який 
би визначав основні положення, поняття та зміст права громадян на соціальне 
обслуговування. Норми, що так чи інакше торкаються та визначають право на соціальне 
обслуговування розпорошені по різним законодавчим і підзаконним нормативно-
правовим актам. 

Однією з основних умов виникнення у особи права на соціальне обслуговування є 
її перебування у складних життєвих обставинах, які законодавчо визначаються як 
обставини, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких 
вона не може подолати самостійно. Враховуючи сучасні реалії, коли перелік соціальних 
ризиків через настання яких особа може опинитись у складних життєвих обставинах, 
невпинно розширюється законодавець не дає їх вичерпного переліку,що є позитивним 
моментом. 
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Анотація. У статті розглянуто особливості фінансової діяльності підприємств в Україні. Визначено динаміку фінансових 
результатів та окреслено основні внутрішні та зовнішні чинники, які на них впливають. Проаналізовано особливості формування 
трудових ресурсів на підприємствах та основні недоліки ринку праці в державі. Запропоновано вирішення основних протиріч, що 
виникають на ринку праці з метою підвищення рівня оплати праці працівникам як державної, так і приватної форми власності. 
Описано першочергові завдання, вирішення яких призведе до оптимізації трудових ресурсів на підприємстві з метою підвищення його 
фінансового потенціалу. 

Ключові слова: трудові ресурси, фінансовий потенціал, безробіття, економічно активне населення, виробничий процес, 
рентабельність. 

Аннотация.В статье рассмотрены особенности финансовой деятельности предприятий в Украине. Определена динамика 
финансовых результатов и отмечены основные внутренние и внешние факторы, которые на них влияют. Проанализированы 
особенности формирования трудовых ресурсов на предприятиях и основные недостатки рынка труда в государстве. Предложено 
решение основных противоречий, которые возникают на рынке труда с целью повышения уровня оплаты труда работникам как 
государственного, так и частного сектора. Описаны первоочередные задачи, решение которых приведет к оптимизации трудовых 
ресурсов на предприятии с целью повышения его финансового потенциала. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, финансовый потенциал, безработица, экономически активное население, 
производственный процесс, рентабельность. 

Annotation. The features of the financial activities of enterprises in Ukraine was describes in the article. The dynamics of financial 
results and highlighted the key internal and external factors that affect them. The features of the formation of human resources in enterprises was 
defines. The main shortcomings of the labor market in the state. The solution to the basic contradictions that arise in the labor market in order 
was increase the level of pay to employees of both public and private sector. The priority tasks that lead to optimization of human resources in 
the company to improve its financial capacity was describe. 

Keywords: human resources, financial capacity, unemployment, economically active population, the manufacturing process, 
profitability. 

 
Постановка проблеми. Особливості реформування економічної системи в Україні 

призвели до недостатньої орієнтації на процесі оптимізації трудових ресурсів і мотивації 
виробничого підприємництва. За відсутності необхідного контролю з боку держави це 
спричинило неефективне використання як трудових ресурсів, так і фондів фінансових 
ресурсів. Існуючі на ринку акціонерні товариства розмежовують власність, контроль над 
нею й управління виробництвом, а також відповідальність, майнові та особисті права 
участі в управлінні підприємством. Наймані робітники, що володіють капіталом у вигляді 
цінних паперів, практично усунені як від управління акціонерними товариствами, так і 
розподілу створеного продукту. Це призвело до суттєвих труднощів щодо підвищення 
ефективності діяльності підприємств на основі ефективного використання його трудового 
потенціалу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Обґрунтуванню необхідності 
вивчення та аналізу трудових ресурсів присвячено значну кількість робіт відомих 
українських економістів: С. Бандури [1], О. Бендасюка [2], І. Бистрякова [1], В. Геєця [3], 
В. Гунька [4], Б. Данилишина [1], Є. Лібанової [5] та інших, однак розгляд взаємозв’язку 
трудових ресурсів та фінансового потенціалу підприємств потребує додаткових 
досліджень. 

Постановка завдання. Основним завданням статті є обґрунтування взаємозв’язку 
процесу оптимізації трудових ресурсів за рахунок якого підвищується фінансовий 
потенціал підприємства на основі вивчення динаміки фінансового розвитку підприємств. 

Основна частина. У кризових умовах розвитку економіки України кінця 2008–
2010 років відбулося погіршення економічних умов функціонування економіки, масові 
зупинки виробництв та їх банкрутства призвели до зменшення вартості праці. Відтак 
2011-2013 роки засвідчили про наявність ресурсного потенціалу, в тому числі і трудового 
за рахунок чого покращилися основні фінансові показники в процесі підприємницької 
діяльності. Як показує зарубіжна практика, участь працівників у власності підприємств є 
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додатковим стимулом посилення трудової активності найманої робочої сили, мотивує 
підвищення ефективності праці, економічного зростання та у подальшому рівня життя 
населення. 

Оскільки показник ВВП включає суму первинних доходів, розподілених 
економічними одиницями-резидентами між виробниками товарів та послуг: оплата праці 
найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток та 
валові змішані доходи, відповідно його зменшення відбувалося повільнішими темпами. У 
процесі реформування економіки України гостро постали проблеми підвищення 
ефективності виробництва. Такі висновки можна зробити, виходячи з розгляду 
економічної динаміки (рис. 1).  

На рис. 1 видно поглиблення кризових явищ протягом 2009 року, а також 
погіршення основних економічних показників за підсумками 2013 року. Так, якщо у 2008 
році співвідношення збиткових до прибуткових підприємств в загальному по України 
становило 38,7 до 61,3 %, а загальний фінансовий результат склав збиток у розмірі 
41025,1 млн грн, то у 2009 році це співвідношення сягало вже 41,1 до 58,9 % і загальний 
збиток у розмірі 37131,1 млн грн, що дещо краще ніж у попередньому періоді в 
абсолютному номінальному значенні. У 2010 році це співвідношення змінилося дещо в 
гіршу сторону, а саме відсоток збиткових підприємств досяг 42,7 %, що на 1,6 % більше 
ніж у 2009 році. Хоча в абсолютних значеннях підприємства отримали більші прибутки і 
у загальному в 2010 році чистий прибуток склав 13906,1 млн грн. У 2011–2012 рр. 
можемо спостерігати рекордну кількість прибуткових підприємств по відношенню до 
збиткових за весь досліджуваний період 63,5 % до 36,5 % та 63 % до 37 відповідно із 
фінансовим результатом 210607,6 млн грн у 2012 році [6]. 

 

Рис. 1. Динаміка зміни рівня ВВП і промислового виробництва за 2002–2013 
рр. (%)* 

* Побудовано на основі даних Державної служби статистики України 
[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/. 

 
Основна частина прибуткових підприємств сконцентрована в промисловості 

(67565,4 млн грн); торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів і предметів 
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особистого вжитку (35498,4 млн грн), сільське, лісове та рибне господарство (33731,6 млн 
грн), фінансовій діяльності (17930,5 млн грн), професійна, наукова та технічна діяльність 
(13725,0 млн грн).  

Хоча сама промисловість у кризовий період показала достатньо задовільні 
результати: у 2008 році чистий прибуток склав 5542,5 млн грн. У 2009 році 
спостерігається вплив кризових явищ, а саме: збиток у розмірі 14192,5 млн грн. У 2010 
році пожвавлення економічного розвитку призвело до отримання чистого прибутку у 
розмірі 11889,6 млн грн. У розрізі видів промислової діяльності прибутковими у 2008 
були тільки добувна промисловість, хімічне та металургійне виробництво і виробництво 
готових металевих виробів, виробництво машин та устаткування, а в 2009 – добувна 
промисловість, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 
виробництво шкіри і машинобудування. У 2010 році додалася целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича діяльність та наростили потужності добувна промисловість та 
машинобудування [6]. 

У період кризи значно погіршилися і рентабельність операційної діяльності 
підприємств за видами промислової діяльності. Так, у 2008 році вона склала 4,9 %, а в 
2009 році тільки 1,8 %, у 2010 році її значення не досягли докризових і склала 3,6 %. У 
2011 році показник зріс до 4,7 %, а у 2012 році значно погіршився і сягнув позначки 3,4 %. 
Найбільш рентабельним стала у 2012 добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 14,7 
%, а рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності 
зазнала незначних змін і становила 2008 році 3,9 %, 2009 – 3,3 % та у 2010 – 4,0 %. У 2011 
році показник зріс до 5,9 %, а у 2012 році дещо погіршився і сягнув позначки 5,0 %. 
Найбільш рентабельним було у 2012 році сільське, лісове та рибне господарство – 21,7 %. 
Надзвичайно знизилася рентабельність мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (-13,8 % – 
у 2011 році та -17,6 % у 2012 році) тощо [6]. 

Важливою перешкодою на шляху ефективного формування і використання 
потенціалу підприємства є неефективність конкурентного середовища, яке є рушійною 
силою ринкової економіки, що передбачає результативну діяльність ринкового механізму, 
що забезпечує розподіл та використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, а 
також створює сприятливий економічний клімат для технічного прогресу. Конкуренція 
нерозривно пов’язана з розвитком і малого і середнього бізнесу. Економічна ситуація і 
тенденції за роки реформування в Україні показали, що ще не створені необхідні умови 
для розвитку малого та середнього підприємництва, тому механізми мотивації 
підприємницької діяльності повністю не використовуються. 

Важливим інструментом ринкової системи господарювання, де активним 
суб’єктом є підприємець, є товарно-конкурентний ринковий механізм координації 
діяльності економічно самостійних товаровиробників, покликаний поєднувати їх 
індивідуальні інтереси з суспільними і забезпечувати на цій основі інтегральний ефект 
підвищення використання потенціалу підприємства. У основі такої координації лежить 
інтерес підприємців до фінансової стійкості і прибутковості, зростання 
конкурентоспроможності продукції, формування сприятливого іміджу підприємства і 
розширення зайнятого сегмента на ринку. Основними елементами механізму є ціна, 
попит, пропозиція і прибуток, а рушійними силами ефективного розвитку служить 
конкуренція і свобода вибору джерел фінансування. Цей механізм покликаний 
реалізувати мету підприємства – отримання максимального прибутку як різниці між 
доходами підприємця та його витратами на виробництво. Оскільки мета виробництва 
може бути досягнута тільки при максимально повному використанні потенціалу 
підприємства і ефективному реалізації продукції, він орієнтований на споживчий попит і 
забезпечення ринкової рівноваги між попитом і пропозицією, а також використання 
граничних характеристик витрат. 

Відповідно виробники зацікавлені в збільшенні цін на якісну і потрібну 
суспільству продукцію, перебуваючи у постійному пошуку дешевших ресурсів й 
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економного їх використання. Тим самим заохочується конкуренція між продавцем і 
покупцем, що відповідно поліпшує фінансовий стан виробників-лідерів з інноваційними 
технологіями виробництва. Попит орієнтує виробників на виготовлення суспільно 
необхідної продукції в обмежених кількостях, а пропозиція є можливістю для споживачів 
вибрати найбільш потрібні й якісні товари і послуги. 

В цьому контексті людські ресурси на підприємстві слід оцінювати не тільки як 
витрати на оплату праці, але й як його актив, що впливає на ефективність 
функціонування. Тобто людина стає не просто споживачем благ та послуг, але й основним 
виробником необхідних потреб для підвищення рівня життя, насамперед фінансових 
ресурсів, внаслідок чого вона еволюціонує від соціального індивіда (громадянина, у якого 
в сукупних доходах переважають соціальні виплати) до економічного індивіда, або 
індивіда, який самореалізується (громадянин, який задовольняє потреби за допомогою 
власних фінансових ресурсів).  

Працівник стає активним учасником виробничого процесу, який бере участь у 
підготовці й ухваленні певних господарських рішень, що буде характеризуватися 
зростанням продуктивності праці. У зв’язку з цим набуває  розвитку підприємництво, яке 
є наслідком прагнення індивідів до самостійної діяльності та задовольняє їх потяг до 
самостійної відповідальності. Його сутність зводиться до відмови від корпоративного 
принципу та сприяння в організації самостійних малих колективів з широкими правами, 
інноваційній орієнтації. 

Проаналізуємо, яка ситуація склалася за роки незалежності в Україні у сфері 
зайнятості та підприємництва. В цілому інтенсивність зміни в зайнятості істотно 
відрізнялися за роками. Збільшення зайнятих спостерігалося в окремих галузях 
нематеріальної сфери економіки: кредитування, фінанси і страхування, апарат органів 
управління, ЖКХ, невиробничі види обслуговування населення. 

Динаміка робочої сили більшою мірою була пов’язана з переходом з однієї роботи 
на іншу з ініціативи працівників з метою збільшення рівня оплати праці, при обмеженій 
частці вивільнення з ініціативи адміністрації. Останнє пояснюється обмеженим 
реструктуруванням великих і середніх підприємств та повільним перебігом процесів 
створення нових робочих місць, автоматизації процесу виробництва. 

Відносно висока плинність робочої сили привела до зміни галузевої структури 
зайнятості. Докорінні зміни відбулися в розподілі середньомісячної заробітної плати за 
видами економічної діяльності (рис. 2), що стало одним із факторів залежності рівня 
життя населення від сектора економіки, де воно зайняте.  

Так, найбільш оплачуваними у 2012 році стали діяльність авіаційного транспорту, 
де середньомісячна заробітна плата становила 9817 грн, фінансова діяльність – 5954 грн, а 
рибальство і рибництво характеризується найнижчим рівнем – 1552 грн, при 
середньомісячній заробітній платі по Україні в цілому – 3026 грн, зокрема в освіті – 2527 
грн, охороні здоров’я та надання соціальної допомоги – 2201 грн, що свідчить про 
недостатнє фінансове забезпечення діяльності підприємців у життєво важливих видів 
економічної діяльності.   

Під час небувалого спаду обсягів виробництва протягом кінця 2008 та 2010 роках 
відкрите безробіття зростало, але його рівень порівняно довго був відносно невисоким за 
рахунок зміни правил реєстрації у Службі зайнятості. Зусилля працедавців були 
направлені на збільшення прихованої форми безробіття за рахунок скорочення тривалості 
робочого часу, відмови від індексації заробітної плати відносно інфляції і накопичення 
заборгованості з оплати праці. Схожа ситуація спостерігалася і у 2011 та 2012 роках. 
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Рис. 2. Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної 

діяльності* 
*Побудовано на основі даних Державної служби статистики України. 
 
Але навіть значне скорочення зайнятості все ж таки істотно відстає від фактичного 

спаду обсягів виробництва, що говорить про недостатню взаємодію ринку праці з ринком 
товарів. Важливо, що частина прихованого безробіття: зневірені; не знають, де і як шукати 
роботу; вважають, що немає необхідної роботи; мають сезонний характер роботи, 
сподіваються повернутися на попередню роботу та інші – поступово скорочується, а саме: 
складала у 2004 році – 9,7 %, 2005 – 8,0 %, 2006 – 5,0 %, 2007 – 4,4 %, 2008 – 4,0 %, 2009 
році – 4,9 %, дещо зменшуючись та стабілізуючись у 2010 році – 4,2 %, 2011 – 3,6 %, 2012 
– 3,4 %, що зумовлено збільшенням ефективності державної політики у сфері зайнятості, 
починаючи з 1990 року [7].  

Значна частина зайнятого населення змогла уникнути звільнення і виходу на 
відкритий ринок праці, оскільки працедавці адаптувалися до кризи попиту швидше як 
через зміни в ціні праці (зарплаті), так і через зміни в кількості праці, що 
використовується. Таким чином, у використанні трудових ресурсів за роки становлення 
незалежної країни склалися дві негативні тенденції, що протидіють процесам 
економічного зростання та ефективного використання потенціалу підприємства, пов’язані 
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зі зниженням абсолютного рівня продуктивності праці зайнятих. Всі три тенденції у 
використанні праці в сукупності свідчать про різке зниження продуктивності праці – 
одного з основних чинників ефективної роботи підприємства. Щодо постійної частки 
пропозиції робочої сили, скорочуються попит на неї і частка працевлаштованих, 
відповідно підвищується напруження на ринку праці.  

За період 2009–2012 років відбувалося поступове скорочення рівня безробіття в 
економіці в основному за рахунок створення нових робочих місць порівняно з 
поступовим сповільненням попиту на працівників, а також з перепрофілюванням 
економічно активного населення. Інтенсивність перерозподілу робочих місць за рахунок 
їх ліквідації і створення на ринку праці в зарубіжній практиці розглядається одним з 
найбільш надійних критеріїв адаптації підприємств до нових умов фінансування. І 
важливою умовою успішності такого адаптування є дотримання високого рівня оплати 
праці працівників.   

Історичний досвід розвинених країн підтверджує доцільність, а на певних етапах 
розвитку і необхідність державного регулювання оплати праці як фактору стимулювання 
раціонального перерозподілу робочих місць. Законодавчі методи полягають в розробці 
законодавчої і нормативної бази, яка є базисом для заходів регулювання. Мета 
законодавчого регулювання – встановлення основоположних принципів організації 
оплати праці. Основним документом, що вирішує це завдання в Україні, є Кодекс законів 
про працю України (КЗпП), у якому регламентуються питання організації праці і 
заробітної плати [8]. Адміністративні методи включають заходи заборони, дозволу або 
примушення. У країнах з розвиненими ринковими відносинами вони перетворилися на 
невід’ємну частину господарського механізму і сприяють підвищенню ефективності 
економіки та рівня життя населення. Істотним недоліком адміністративних методів є те, 
що вони обмежують свободу економічного вибору. Тому в розвинених країнах 
пріоритетом у сфері державного регулювання оплати праці надається погоджувальним та 
економічним методам. Регулювання оплати праці, умов праці, тривалості нормативного 
робочого дня, положення з оплати понаднормової роботи визначають трудові договори 
відповідно до чинного законодавства. 

Погоджувальні методи (соціальне партнерство) є, мабуть, одним із перспективних 
методів в ринковій економіці на які ґрунтується система регулювання оплати праці в 
Україні (укладання трудових договорів та контрактів). До економічних методів 
відносяться визначення мінімальної оплати праці працівників бюджетної сфери, 
працівників державних підприємств і державних службовців, система податкових пільг.  

Чинники неефективного регулювання оплати праці а отже – зниження мотивації до 
ефективної праці  в кризовий період 2008-2009 роки в Україні, були пов’язані з 
відсутністю фактичного захисту заробітної плати від інфляції; обмежених можливостях 
працівників збільшувати заробітну плату шляхом підвищення трудової активності й 
ефективності їхньої праці. Досі залишається не вирівняним обсяг мінімальної заробітної 
плати та першого рівня тарифної сітки, що зменшує рівень оплати праці кожного 
працівника бюджетної установи. 

Висновки. З метою підвищення ефективності використання трудових ресурсів 
підприємства необхідно активізувати дію факторів, які стимулюють високоефективну і 
продуктивну працю, активізацію на цій основі особистої відповідальності громадян за 
своє матеріальне становище. Основними напрямами запропонованої державної політики 
має стати: 

– досягнення відчутного поліпшення матеріального становища та рівня життя 
населення; 

– забезпечення ефективної зайнятості населення, підвищення якості та 
конкурентоспроможності робочої сили; 

– нормалізація та покращення демографічної ситуації, зниження смертності 
населення, особливо дитячої, та громадян працездатного віку; 
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– суттєве поліпшення соціальної інфраструктури. 
Для досягнення цих цілей необхідно вирішити такі завдання: 
– відновити роль доходів від трудової діяльності як основного джерела грошових 

доходів населення і найважливішого стимулятора розвитку виробництва та підвищення 
трудової активності працівників; 

– стимулювати використання доходів від трудової і підприємницької діяльності, 
доходів від власності для інвестування та кредитування соціально-значимих програм, 
спрямованих на формування базових умов життєдіяльності: поліпшення житлових умов, 
медичне обслуговування, отримання освіти; 

– фінансувати заклади освіти та охорони здоров’я, виходячи з попиту кінцевого 
споживача послуг. 

Лібералізація економіки і усунення адміністративних обмежень створять умови для 
зростання економічної активності значної частини населення, розвитку ринку праці, 
збільшення масштабів вторинної зайнятості та самозайнятості, активізуються процеси 
перерозподілу робочої сили на користь високоприбуткових підприємств і організацій 
промисловості, сфери обслуговування, ринкової інфраструктури. Підтримка та 
продовження цих процесів дозволить підвищити ефективність використання трудових 
ресурсів підприємств з метою посилення їх фінансового потенціалу.  

Література 
1. Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження: Монографія 
[Текст] / [С. І. Бандур, І. К. Бистряков, Б. М. Данилишин та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України Данилишина 
Б.М. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – 220 с.  
2. Бендасюк О. О. Особливості розвитку потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки [Текст] / О. О. 
Бендасюк // Регіональна Економіка. – 2010. – №1. – С. 172–177.  
3. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь [Текст] / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 
232 с. 
4. Гунько В. І. Вплив чинників зовнішнього середовища на формування інтелектуального потенціалу як чинника людського розвитку 
[Текст] / В. І. Гунько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №8. – С. 224–228. 
5. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти [Текст] / За ред. Е. М. Лібанової. – К.: Інститут демографії 
та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с. 
6. Фінанси [Електронний ресурс] / Офіційна Інтернет-сторінка Державної служби статистики України. – Режим доступу: 
http://ukrstat.gov.ua/ 
7. Ринок праці / Склад економічно неактивного населення у 2000-2012 рр. [Електронний ресурс] / Офіційна Інтернет-сторінка 
Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ 
8. Кодекс законів про працю України : Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII поточна редакція 
– тлумачення від 15.10.2013, підстава v008p710-13, v009p710-13 [Електронний ресурс] / Відомості Верховної ради України. – Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

 
 

Давидюк В. М., Колосовський Є. Ю., Білоус Т. В. Аналіз сучасних схем мінімізації сплати податку на додану вартість під час 
проведення експортних операцій за договорами комісії 

УДК 342.6  
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СХЕМ МІНІМІЗАЦІЇ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА 
ДОГОВОРАМИ КОМІСІЇ 

Давидюк В. М. 
(к.ю.н., заступник начальника кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної 

підготовки Національного університету державної податкової служби України) 
Колосовський Є. Ю. 

(доцент кафедри організації оперативно-розшукової діяльності Національного 
університету державної податкової служби України) 

Білоус Т. В. 
(курсант навчального взводу ПМП-34 Національного університету державної податкової 

служби України) 
 

Анотація. У статті проведено економіко-правовий аналіз схеми отримання “податкової вигоди” шляхом формування 
“штучного” податкового кредиту при проведенні експортних операцій за договорами комісії. 
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Аннотация. В статье произведен экономико-правовой анализ схемы получения "налоговой выгоды" путем формирования 
"искусственного" аналогового кредита при проведении экспортных операций по договорам комиссии. 
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In the article the economic and legal analysis of the schemes of "tax benefit" by forming "artificial" tax credit during export 
operations on commission contracts. 

Key words: Value-added tax, export operations, the contract committee, tax evasion, VAT refunds. 

 
Вступ. Економіка України останні роки функціонує в умовах високого 

незбалансованого завищеного фіскального тиску. На сьогоднішній день система 
оподаткування, методи збору податків та контролю за їх сплатою посилюють негативні 
тенденції в економіці та є основою для появи корупції, розвитку тіньової економіки. Це 
стає причиною того, що в належному обсязі не наповнюється дохідна частина бюджету, 
внаслідок чого скорочуються витрати на соціальні потреби суспільства, збільшується 
частина невдоволеного населення. 

Серед протиправних діянь, які завдають найбільших збитків Державному бюджету 
України, останнім часом виділяють злочини, що пов’язані з незаконним відшкодуванням 
податку на додану вартість під час проведення експортних операцій. 

На перший погляд, злочини у сфері відшкодування податку на додану вартість 
можна віднести до так званих “податкових злочинів”. У пересічного громадянина нашої 
держави словосполучення “незаконне відшкодування податку на додану вартість (далі – 
ПДВ)” може викликати уявлення про те, що мова йде про не зовсім правомірне 
відшкодування коштів, вже сплачених до Державного бюджету України. Проте, ця думка 
є помилковою – гроші до бюджету не сплачувались, хоча саме ці гроші у якості ПДВ і є 
предметом злочинного посягання. 

Незаконне відшкодування податку на додану вартість при проведенні експортних 
операцій, а також вчинення інших протиправних дій, зокрема за участю іноземних 
компаній, створюють реальну загрозу зовнішньоекономічній безпеці. Все це значною 
мірою підриває національну економічну безпеку України, оскільки збільшення питомої 
ваги іноземного капіталу в ключових галузях економіки веде до втрати можливості 
державного впливу на формування політики в таких сферах економічної діяльності. 

Слід зазначити, що надходження ПДВ, який адмініструється  податковими 
органами України, приблизно до 75 % повертається платникам у результаті проведення 
процедури  бюджетного відшкодування, притому, що в економічно розвинутих країнах 
цей показник не перевищує 25 %. Водночас, розглядаючи проблеми адміністрування ПДВ 
зазначимо, що значні обсяги ПДВ заявляються до відшкодування з державного бюджету 
неправомірно, а методи i схеми намагань деяких суб’єктів господарювання незаконно 
отримати бюджетне відшкодування постійно вдосконалюються.  

Постановка завдання. У статті досліджуються питання незаконного 
відшкодуванням ПДВ в Україні. Воно ще не ставало предметом окремого  комплексного 
дослідження, хоча окремі питання протидії фактам незаконного відшкодування податку 
на додану вартість при проведенні експортних операцій розглядались вітчизняними та 
зарубіжними науковцями. Так, основні організаційно-тактичні аспекти незаконного 
відшкодування ПДВ у свій час вивчали: О.Ф. Долженков, І.П. Козаченко, М.В. Корнієнко, 
А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов, Д.Й. Никифорчук, В.Л. Ортинський та інші.  

А тому цілком логічно, що метою даної статті є проведення економіко-правового 
аналізу сучасної схеми отримання “податкової вигоди” шляхом формування “штучного” 
податкового кредиту при проведенні експортних операцій за договорами комісії. 

Виклад основного матеріалу. Наразі існує багато схем ухилення від сплати 
податків, застосування яких порушує норми діючого податкового і валютного 
законодавства України. Однак серед зазначених схем є такі, що цілком відповідають 
вимогам Податкового кодексу України та іншим нормативним актам. Так, на 
сьогоднішній день, доволі розповсюдженою є схема мінімізації податкових зобов’язань з 
ПДВ за рахунок застосування експортних операцій за договорами комісії.       

В даному контексті, можна виділити основні чотири операції для мінімізації 
податкових зобов’язань підприємством «1»: 
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- Операція 1 - придбання товару. 
Між підприємством «1» (покупець) та підприємством «2» (продавець) укладається  

договір на поставку продукції. Номенклатура та кількість продукції вказується  у 
специфікаціях, що є невід’ємною частиною договору. Оплата за поставлений товар 
здійснюється у національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на 
розрахунковий рахунок постачальника на протязі 90 банківських днів з дати поставки та 
надання постачальником документів на товар.  

 
Рис.1 Схема мінімізації зобов’язань з ПДВ за рахунок проведення експортних 

операцій по договору комісії. 
 
На виконання договору поставки підприємство «2» на адресу підприємства «1» 

надсилає акти прийому-передачі продукції, рахунки-фактури на кожну партію товарів (з 
посиланням на номера та дати специфікації) та сертифікати якості. До актів прийому-
передачі додаються копії залізничних квитанцій про приймання вантажу до перевезення 
та реєстри, які містять дані про: найменування продукції, номера залізничних  вагонів, 
номера залізничних накладних, номер та дату рахунку, сертифікатів якості та 
специфікацій, ваги, ціни і вартості продукції. 

На підставі отриманих актів приймання-передачі продукції підприємство «1» 
формує відповідні валові витрати, а на підставі отриманих податкових накладних 
збільшує податковий кредит. 

- Операція 2 - передача товару на комісію.  
Між підприємством «1» (комітент) та підприємством «2» (комісіонер) укладається  

договір комісії на здійснення від імені комісіонера та за рахунок і за дорученням 
комітента за винагороду наступних дій:  

- реалізувати нерезидентам України продукцію, яка є власністю комітента, як у 
межах раніше укладених експортних договорів (контрактів), так і в межах договорів 
(контрактів) що підлягають укладанню, а також оформити та підписати інші документи, 
необхідні для виконання доручень комітента; 
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- укласти угоди на митне оформлення товару з підприємствами (брокерами), що 
мають свідоцтво про визнання підприємства декларантом. 

Асортимент, кількість, якість товару, строки, ціни та інші визначні умови 
постачання та характеристики товару, що передається на комісію, визначаються 
сторонами в окремих дорученнях, які комітент письмово надає комісіонеру та є 
невід’ємною частиною дійсного договору.  Доручення складається на кожну партію 
товару. Ціни встановлюються у доларах США. Товар, переданий комітентом  комісіонеру  
для продажу є власністю комітента. 

За виконання доручення комітент оплачує комісіонеру комісійну винагороду  за 
партію товару, вказану у кожному дорученні. Усі платежі за угодами комісіонера з 
третіми особами по продажу товару комітента надходять на рахунок комісіонера. 
Комісіонер зобов’язаний перерахувати вказану у дорученні суму на поточний рахунок 
комітента після зарахування валютної виручки від продажу товару у національній валюті 
по курсу НБУ (на дату митного оформлення) не пізніше 90 календарних днів від дати 
оформлення вантажної митної декларації. Допускається перерахування обумовлених у 
дорученнях сум у іноземній  валюті на поточний рахунок комітента. 

- Операція 3 - експорт товару. 
У деклараціях з ПДВ підприємства «1» обсяги експорту ТМЦ відображаються 

відповідно до вимог п.189.3 ст.189 Податкового Кодексу України з нарахуванням ПДВ за 
нульовою ставкою [1].  

- Операція 4 - комісійний експорт.  
При застосуванні схеми комісійного експорту  «податкова вигода» підприємства 

«1»  полягає у штучному нарощуванні податкового кредиту при незначних у порівнянні з 
обсягом операції прибутках. 

Правила міжнародних перевезень “Інкотермс-2000” дозволяють підприємству «1» 
взагалі фактично не брати участь у прийманні та відвантаженні товару на адресу покупця-
нерезидента. Тобто, датою придбання товару для підприємства «1» є  дата оформлення 
перевізних документів постачальником, що за умовами договору комісії є також датою 
відвантаження товару на експорт.  

Акти прийому-передачі від комітента (підприємство «1») до комісіонера 
(підприємство «2») складені у ті ж самі дати, що і акти прийому-передачі від 
постачальника до покупця. 

Виходячи з умов поставки за договорами придбання і комісії право власності на 
товар переходить від постачальника до покупця-нерезидента у момент доставки товару у 
порт призначення  експедитором.  Підприємство «1» набуває статусу експортера лише 
формально.  

Не вважаються продажем операції з надання товарів у межах договорів комісії, 
схову (відповідального зберігання), доручення, інших цивільно-правових договорів, які не 
передбачають передачу прав власності на такі товари. Відповідно до ст. 334 Цивільного 
кодексу України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту 
передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Переданням майна 
вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для 
відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання доставки [2].  

Враховуючи, що комісіонером та постачальником товару  є одна особа – 
підприємство «2», право власності на товар у покупця-нерезидента виникає на дату 
прибуття товару у місце призначення (морський порт). Ця обставина  дає змогу 
підприємству «1» спрогнозувати  свій прибуток в одному податковому періоді без  ризику 
збільшення валового доходу за рахунок росту курсу долару на дату оформлення вантажної 
митної декларації.  

При застосуванні схеми комісійного експорту «податкова вигода» підприємства 
«1» полягає у штучному нарощуванні податкового кредиту при незначних у порівнянні з 
обсягом операції прибутках. 



 138

Таким чином підприємство «1» здійснює за рахунок застосування експортних 
операцій по договору комісії  мінімізацію податкових зобов’язань з ПДВ. 

Отже, порушення податкового законодавства, а саме мінімізація податкових 
зобов’язань з податку на додану вартість, здійснює негативний вплив на нормальний 
розвиток держави. Податок на додану вартість має велике значення для фіскальної 
стабільності в країні, яка потребує адміністрування стабільного податку, котрий 
стимулюватиме економічне зростання. Зокрема, податок на додану вартість має: 

- стимулювати зростання приватного підприємництва й забезпечувати 
нейтральність для всіх секторів економіки; 

- формувати правильні стимули для зростання в перехідній економіці, 
стимулює заощадження й інвестиції; 

- забезпечувати значні надходження до державного бюджету. 
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Анотація. У роботі висвітлено основні чинники бідності сільського населення, показано її взаємозв’язки із важливими 
макроекономічними показниками, які впливають на рівень економічної безпеки України. Також вказано негативний вплив сільської 
бідності на формування ефективного інституційного середовища, що сприятиме розвитку сільських територій та вказано 
перспективні шляхи вирішення ряду соціально-економічних проблем, які характерні для більшості сільського населення країни. 

Ключові слова: бідність, сільське населення, економічна безпека, сільські території, соціально-економічний розвиток. 
The paper highlights the main determinants of poverty of the rural population, shows its relationship with important macroeconomic 

indicators that influence the level of economic security of Ukraine. It is shown that the impoverishment of the rural population in Ukraine will 
lead to the accumulation of a critical mass of asocial capital of aggression and delinquent behavior of the rural population, to meet the needs of 
exceptionally primitive survival rather than development, reducing social and economic standards, degradation of economic thinking, 
hopelessness and so on. 

In this paper scientifically substantiated the importance of combating poverty rural Ukraine in the context of strengthening the 
economic security of the country and setting priorities for socio-economic development of rural territories. A systemic analysis of the changes in 
the minimum wage and living wage in Ukraine for 2000-2014 years, taking into account the exchange rate and international experience. 

It was determined that one of the most dangerous threats to the economic security of the state is the economic inertia and passivity of 
rural residents to start their own (family business), which is directly related to long-term poverty of the peasants. We consider the phenomenon of 
poverty «weak» and poverty «strong» in relation to individuals and rural territories in general. Scientifically substantiated the need for 
improvement of existing methods to determine the level of poverty and ways to overcome it. Based on the established number of poor rural 
population in Ukraine (both in relative and in absolute sense) and a long time he was in a state of poverty, the author points to the need for the 
simultaneous increase of state benefits and the creation of conditions for running a successful family business within the rural that will enhance 
economic security at the local level and to promote socio- economic development. To maximize the effectiveness of social policy to combat 
poverty need to develop a regional strategy for poverty reduction, which takes into account the proposed concept of «poverty of weak and 
strong» and will strengthen the economic security of the national economy. 

Keywords: poverty, rural population, economic security, rural territories, socio-economic development 

 
Постановка проблеми. Бідність сільського населення країни за останнє століття 

стала не лише системним явищем, а й почала передаватись спадково та відобразилась в 
геномі українського народу, оскільки навіть «трьохрічне перебування у стані бідності 
змушує лише до економії без проведення пошуків додаткових джерел доходів» [1]. 
Подальше зубожіння селян, чисельність яких складає майже третину всього населення 
України, призведе до накопичення критичної маси асоціального капіталу, прояву агресії 
та делінквентної поведінки сільського населення, задоволення виключно первісних потреб 
виживання, а не розвитку, зниження соціально-економічних стандартів, деградації 
економічного мислення, безперспективності тощо. 
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Зазначене підтверджує актуальність та перспективність досліджень, які 
сприятимуть подоланню бідності сільського населення, що позитивно впливатиме на 
соціально-економічний розвиток сільських територій України та зміцнить економічну 
безпеку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням різних аспектів життя 
сільського населення, зокрема, і проблем, що стосуються бідності селян, займались на 
різних рівнях В. Андрійчук (V. Andreychuk), О. Бугуцький (О. Buhutskyy), М. Вдовиченко 
(M. Vdovychenko), І. Гнибіденко (I. Hnybidenko), Е. Лібанова (E. Libanova), А. Лісовий 
(A. Lisoviy), М. Малік (M. Malik), Н. Морозюк (N. Morozyuk), М. Орлатий (M. Orlatyy), 
О. Павлова (O. Pavlova), І. Прокопа (I. Prokopa), В. Рябоконь (V. Riabokon), В. Терещенко 
(V. Tereshchenko), Л. Черенько (L. Cherenko), Л. Шепотько (L. Shepotko), В. Юрчишин (V. 
Yurchishin), К. Якуба (K. Jacuba), А. Ярковий (A. Yarkoviy) та ін.  

Разом з тим у науковій літературі залишились недостатньо висвітленими ряд 
проблем, пов’язаних з бідністю сільського населення України, які приховують значні 
загрози економічній безпеці країни та розвитку сільських територій. 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні важливості боротьби з 
бідністю сільського населення України у контексті зміцнення економічної безпеки країни, 
а також встановленні пріоритетів соціально-економічного розвитку сільських територій за 
умови максимізації доходів селян. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні вітчизняні та закордонні вчені 
накопичили значний досвід у питаннях моніторингу та оцінки бідності сільського та 
міського населення. 

Серед найбільш важливих документів, які в тій чи іншій мірі сприяли подоланню 
бідності в Україні, відзначимо Закон “Про межу малозабезпеченості” (1994р.), Указ 
Президента „Про Стратегію подолання бідності” (2001р.), „Державну цільову соціальну 
програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 р.”(2011р.) та ряд таких 
наукових досліджень: “Аналіз бідності та соціальних наслідків економічної кризи в 
Україні”, “Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу”, 
“Бідність та нерівні можливості дітей в Україні”, „Бідність в Україні: сутність проблеми та 
шляхи її розв’язання”, “Демографічні чинники бідності”, “Міжнародна економічна 
допомога з подолання бідності в Україні”, „Нерівність у доходах: стан і можливі наслідки 
та шляхи подолання негативних”, “Реалізація Цілей розвитку тисячоліття ООН в Україні: 
подолання бідності та підвищення життєвого рівня населення”, “Фінансові важелі 
подолання бідності в Україні” та ін., в яких, зокрема, наведено відповідну статистичну 
інформацію, дані опитувань населення, різні оцінки рівня бідності тощо.  

Більше того, згідно Конституції України (статті 47–49) кожний громадянин має 
право на житло, достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло, освіту, медичне обслуговування тощо. Але в сучасних умовах 
саме значна кількість українців, особливо серед сільських жителів, позбавлена доступу до 
зазначених благ і знаходяться за межею бідності. Так, за даними статистичних збірників 
«Витрати і ресурси домогосподарств України» у період з 2000–2014 рр. значна частина як 
сільського, так і міського населення отримувала середньодушовий еквівалентний дохід 
(на місяць) менший за відповідні значення прожиткового мінімуму (рисунок 1).  
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Рис. 1. Динаміка середньої та мінімальної заробітної плати в Україні 

Джерело: розроблено автором на основі даних Державної служби статистики 
України 

 
З рисунку 1 видно, що в Україні лише у 2009 р. розмір мінімальної заробітної плати 

перевищив рубіж 600 грн і став співрозмірним із прожитковим мінімумом працюючої 
особи (тобто, вартісної величини, якої достатньо для забезпечення нормального 
функціонування організму працюючої людини, набору продовольчих і непродовольчих 
товарів і послуг тощо [4]). Цього ж року відбулось найбільше збільшення мінімальної 
зарплати у відношенні до попереднього року, яке становило близько 240 грн (до прикладу 
у 2013 р. збільшення відбулось всього на 36 грн). 

Навіть, якщо брати за порівняльний показник прожитковий мінімум, який 
корелюється із мінімальною зарплатою і спеціально розраховується фахівцями, то 
переважна більшість сільського населення матимуть середньодушовий дохід нижчий за 
даний показник (у 2000 р. всього 20% населення України мали середньодушовий дохід 
більший за прожитковий мінімум). У період з 2000 до 2004 рр. для задоволення потреб 
прожиткового мінімуму працюючій особі в Україні потрібно було отримувати не менше 
двох мінімальних зарплат, а, враховуючи, що в сільській місцевості основним джерелом 
доходів є сільське господарство, в якому найнижча оплата праці серед усіх видів 
економічної діяльності, то вказана ситуація спонукала сільське населення до масової 
трудової міграції. Як результат – на більшості сільських територій України почались 
небезпечні процеси обезлюднення, що становить загрозу економічній безпеці країни, 
оскільки трудовий потенціал – це основа будь-якої економіки. 

Незважаючи на те, що за даними Мінфіну динаміка зміни мінімальної зарплати та 
прожиткового мінімуму в Україні за 2000-2014 рр. є позитивною, кожного року, у 
середньому на 80 грн, збільшується мінімальна заробітна плата і, починаючи з 2005 р., 
різниця між нею та прожитковим мінімумом починає зменшуватись, ми зазначаємо, що 
більшість населення України стали біднішими як у відносному, так і в абсолютному 
розумінні. 

Нагадаємо, що бідність умовно поділяється на три типи:  
- абсолютна (злиденність, нужденність, незабезпеченість), яка визначає 

забезпечення фізіологічних потреб людини; 
- відносна (дискомфорт, недостатність тощо), яка визначає забезпечення 

соціально-культурних та освітніх потреб 
- суб’єктивна, яка визначається самим населенням. 
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Подібна класифікація бідності використовується у наукових дослідженнях 
Л. Гордона (L. Gordon) [2], Е. Лібанової (E. Libanova) [3], О. Чуприни [4] (О. Chupryna) та 
ін., де наведено характерні властивості та ознаки цих понять. 

У дисертації В. Євдокимової (V. Evdokimova) зазначено, що „формулювання 
проблеми „подолання бідності” є не досить коректним, оскільки бідність у будь-якому 
суспільстві є доконаним фактом і закономірним явищем [5]. На нашу думку, дане 
припущення більшою мірою стосується відносної та суб’єктивної бідності, оскільки суто 
теоретично абсолютну бідність можливо подолати (у Швеції менше 1 % абсолютно 
бідного населення).  

Нагадаємо, що визначення відносної бідності (засновником відповідної теорії був 
П. Таунсенд) передбачає відшукання співвідношення між найбільш низькими доходами та 
розміром середнього (медіанного) доходу населення і „певні соціальні групи населення 
можна вважати бідними, якщо вони не мають ресурсів для участі в суспільному житті, 
підтримки необхідної дієти, умов життя, праці та відпочинку, які є традиційними або, 
принаймні, широко прийнятими в суспільство, в якому вони живуть” [6].  

Таким чином, на даному етапі розвитку сільських територій України, враховуючи 
низький рівень їх економічної безпеки, масштабність деградаційних процесів, масове 
безробіття та зубожіння сільського населення, для зменшення негативних соціально-
економічних наслідків сільської бідності доречно застосовувати технології, засновані на 
визначенні абсолютної бідності. Оскільки оцінка відносної бідності є доцільною на 
наступних етапах розвитку, що підтверджує її успішне використання для визначення рівня 
бідності у більш розвинених країнах. 

Якщо говорити про міжнародний досвід визначення бідності населення, то 
зазначимо, що для відповідної диференціації країн використовують методику, 
запропоновану ООН, згідно якої для кожної частини світу (в залежності від клімату) 
вводяться різні показники мінімального доходу населення (так звані абсолютні значення). 
Наприклад, в країнах Африки (теплий клімат) мінімальний дохід має становити близько 
1 дол. на день, а для країн Європи – від 5 до 17 дол. (країни СНД – 5 дол.). Межею 
відносної бідності «можуть бути 60 % медіанного доходу; 50 % середньодушового 
доходу; 75 % медіанних витрат (60 % – є межею злиденності), а якщо використовувати 
методи аналізу структури витрат, то абсолютно бідними, зокрема, слід вважати тих, хто 
витрачає на харчування понад 60 % доходу» [4, C. 135], [7, С. 10]. 

Аналіз результатів „Конференції європейських статистиків” проведеної 
Європейською економічною комісією ООН у грудні 2013 р. виявив суттєві диспропорції у 
визначені основних показників бідності в Україні. А саме, у період з 2011 по 2012 рр. 
рівень бідності за критеріями вартості добового споживання (5 дол. США) та вартості 
витрат на харчування (більше 60% сукупних витрат), відповідно, становив 2 % та 40 %, а 
суб’єктивна бідність приблизно дорівнювала 70 %. 

Таким чином, враховуючи офіційні значення мінімальної, середньомісячної 
номінальної заробітної плати працівників за видами економічної діяльності (рисунок 1) та 
курс долара, випливає, що значна частина сільського населення, живе за межею бідності 
(тут враховується, що сільське господарство є основним джерелом доходів селян). 

Окрім того, незважаючи на те, що мінімальна заробітна плата, яка часто береться за 
орієнтир при оплаті праці селян у міжсезоння, з 2006–2014 рр. збільшилась більше ніж у 3 
рази, то в доларовому еквіваленті всього в 1,5 рази. 

Враховуючи, що майже всі побутові речі, відсутність яких є ознакою бідності, 
виробляються за кордоном, то дана ситуація негативно вплинула на купівельну 
спроможність українців, а, отже, і на податкові відрахування та інші економічні 
показники, які впливають на рівень економічної безпеки України. 

Провівши системний аналіз теоретико-методологічних засад оцінки рівня бідності 
населення таких вітчизняних та закордонних вчених як С. Башкіров (S. Bashkirov), Л. 
Гордон (L. Gordon), О Крикун (O Crikun), Е. Лібанова (E. Libanova), Т. Новосельська 
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(T. Novoselska), М. Огай (M. Ogay), Л. Черенько (L. Cherenko), О. Чуприна (O. Chupryna) 
та інших, на нашу думку, доцільно внести в методику оцінки бідності населення України 
інтегральний індекс витрат сільського та міського населення, оскільки для сільських 
територій також характерна наявність тіньових схем, хоч і не в такій мірі, як у містах, де 
зосереджено основні фінансові та бізнес центри. Зазначений підхід також дещо 
обґрунтовує перехід до обов’язкового декларування не доходів, а витрат населення, що 
значно спростить роботу податкових органів країни, допоможе вивести економіку з тіні і 
зміцнить економічну безпеку України. 

Аналіз витрат та якості життя показує суттєву диспропорцію між сільським та 
міським населенням України. Значна кількість міських жителів купують житло, 
автомобілі та різноманітні предмети розкоші, які не співрозмірні з їх офіційними 
доходами і не порівнювані з відповідними витратами сільських жителів. Більше того, до 
2011 р. середньомісячна заробітна плата працівників сільського господарства майже 2 
рази менша, ніж загалом по Україні (у працівників рибного господарства показники 
подібні). Але наступне зменшення різниці в офіційній заробітній платі міського та 
сільського населення не сприяло збагаченню останніх, а пояснюється ще більшим 
переходом економіки у тінь і масовою виплатою зарплати в «конвертах». 

Досить небезпечною загрозою економічній безпеці держави є його економічна 
інертність та пасивність сільського населення до відкриття власного (родинного бізнесу), 
що безпосередньо пов’язано з їх тривалою бідністю. Десятиліттями в Україні 
створювались передумови для збитковості ведення бізнесу, особливо заснованого на 
сільському господарстві. Невдала цінова політика, наявність корумпованої, фіктивної 
підтримки економіки сільських територій змусила збанкротувати сільських підприємців-
початківців (аграрного напряму), які не мали відповідних зв’язків із владою. Натомість, 
цю нішу зайняли великі агрохолдинги, які не зацікавлені у збільшенні доходів селян, 
оскільки для їх бізнесу – це прямі витрати. 

Відсутність місцевого приватного родинного бізнесу ставить під загрозу існування 
ряду українських сіл, чисельність яких щороку зменшується), в яких апріорі не 
зацікавлений великий та середній бізнеси, у зв’язку із невдалим природно-кліматичним, 
соціально-економічним чи екологічним станом. Враховуючи ринкові умови, саме місцеві 
приватні підприємці зможуть стати рушійною силою економіки сільських територій. На 
сьогодні, особливо на депресивних сільських територіях, державі потрібно створити 
передумови для розвитку малого підприємництва не лише за допомогою пільгового 
кредитування, оподаткування тощо, а головне – потрібно подолати тотальну бідність і 
створити значний прошарок середнього класу. В іншому разі - ми й надалі будемо 
спостерігати монотонне збільшення делінквентної поведінки громадян в українських 
селах, яка проявлятиметься не лише в алкологізації, яку можна вважати традиційною 
проблемою (наявне щорічне перевищення норм споживання спиртного [8]), але й в 
наркоманізації, суїцидізації та масовій криміналізації сільського населення, які раніше не 
асоціювалися із сільськими територіями України, а сьогодні є одними з основних факторів 
деградації нації.  

Зазначені вище проблеми дещо пояснюються феноменом бідності «слабких» та 
бідності «сильних», який розглядався у дослідженні такого вченого як Л. Гордон (L. 
Gordon) у 1994р. у відношенні до Російської Федерації, в якої проблеми бідності 
населення є особливо гострими у зв’язку з надвеликою територією країни та 
розпорошеністю населення. 

Як відомо, «бідність «слабких» – це соціальна бідність, тобто, тих людей, які не 
мають з поважних причин змоги забезпечити своє існування на достатньому рівні, а 
бідність «сильних» виникає в умовах, коли люди не мають змоги за рахунок своєї праці 
забезпечити загальноприйнятий рівень добробуту» [2, с. 25]. 

Дійсно, по відношенню до індивідів ця теорія працює, оскільки очевидно, що 
пенсіонери, інваліди та інші «слабкі» незахищені верстви населення знаходяться під 
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однаковою загрозою бідності як у сільській місцевості, так і у містах. Але, на нашу думку, 
за сучасних умов особи, які проживають в сільській місцевості і отримують пенсію, є 
більш захищеними в економічному сенсі, ніж міські пенсіонери, оскільки вони у 
переважній більшості не мають присадибних ділянок, які є певним додатковим джерелом 
доходів для сільських пенсіонерів. 

Разом з тим відсутність достатньої кількості робочих місць, низька оплата праці та 
інші негативні явища, які притаманні сільській місцевості, становить більшу загрозу 
бідності для сільського працездатного населення,  ніж для міського. 

Таким чином, в сучасних умовах ми пропонуємо використовувати концепцію 
«бідності слабких» у більш широкому сенсі, розуміючи під нею бідність сільського 
населення, яке проживає на депресивних сільських територіях, і становить загрозу 
економічній безпеці країни. Відповідно поняття «бідності сильних» буде більш 
характерним для населення міст та так званих «золотих сіл» (наприклад, с. Софіївська 
Борщагівка в Київській обл., с. Струмівка, с. Підгайці Волинської обл. та ін.). Причому, 
так склалося історично, що в Україні «бідність слабких» має більш високий рівень, ніж 
«бідність сильних», оскільки досі відбувається обезлюднення сільських територій і масова 
трудова міграція сільських жителів у міста-мегаполіси.  

Характерною спільною рисою бідності «сильних» та «слабких» в Україні 
(сільського населення та населення міст) є відносно висока енергетична цінність добового 
раціону (близько 3 тис. ккал), але при цьому залишається незадовільним споживання 
рибопродуктів, м'ясопродуктів, овочів, фруктів тощо, а загальні витрати на харчування 
населення України становлять більше половини заробітної плати, а згідно досліджень 
Е. Лібанової (E Libanova), Л. Черенько (L. Cherenko), В. Саріогло (V. Sarioglo), Б. Слея 
(B. Sleya) «абсолютно бідними, зокрема, слід вважати тих, хто витрачає на харчування 
понад 60 % доходу» [7, С. 10]. Подібні ідеї висловлюються у дослідженні продовольчих 
аспектів подолання бідності Б. Пасхавера (B. Paskhaver) та інших вчених, які стосуються, 
зокрема, і сільських територій України. 

Окремою, досі не вирішеною, проблемою є ефективна практична реалізація 
оцінювання бідності «сильних» та «слабких», що впливатиме на вибір як економічних, так 
і соціальних шляхів її подолання в контексті зміцнення економічної безпеки національної 
економіки. Так, доволі популярний в країнах ЄС індекс консенсусної депривації, «що 
розраховується за наступними етапами: 1) респондентам пропонується назвати товари та 
послуги, без яких нормальне існування людини в цій країні неможливе; 2) складається 
загальний список таких благ; 3) респонденти позначають, чи володіють вони благами із 
списку; 4) визначається кількість бідних, до яких відносять осіб, що не мають трьох або 
більше благ з переліку» [4, С. 136] в українських реаліях має низку недоліків, які пов’язані 
і суб’єктивністю оцінювання. Наприклад, в Інституті демографії та соціальних досліджень 
імені М. В. Птухи НАН України під керівництвом Е. Лібанової (E Libanova) було 
визначено доцільним використовувати калорійність харчування в еквіваленті 2100 кКал як 
критерій абсолютної бідності [9, С. 51–53]. На наш погляд, подібні наукові підходи мають 
право на існування, але вони є доволі обмеженими, оскільки калорійність харчування – це 
лише одна з ознак добробуту населення (яка, щоправда, вберігає населення від голоду), 
проте вона не враховує якісний склад продуктів харчування, що впливають на здоров’я 
людини. І головне: в такому підході не враховується середньомісячне фізичне 
навантаження осіб, яке кардинально відрізняється у жителів сільської місцевості та міст, 
що спричиняє до отримання спотворених висновків. 

Окрім того, під час визначення суб’єктивної бідності у процесі соціальних 
опитувань українців на предмет з’ясування рівня їх бідності потрібно враховувати 
наявність характерної ментальної особливості максимізації (мінімізації). Так, у серпні 
2013 р. інститутом Горшеніна, який позиціонується як незалежний аналітико-дослідний 
центр, було проведено всеукраїнське соціологічне дослідження на тему «Соціально-
економічне становище сучасного українського села». Згідно цього дослідження майже 40 
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% сільського населення України, включно з АР Крим, вважають, що в їхньому селі 
можливо ефективно займатися бізнесом і стільки ж вважають, що можна отримувати 
достатній дохід від власної землі (при цьому майже 70 % опитаних стверджують, що 
власноруч обробляють свої ділянки та паї), а решта вважають, що в селі реально зробити 
кар’єру і отримувати дохід від 10 тис. грн [10]. 

Аналіз наведених відповідей показує певну нещирість, перебільшення та 
приховування власних інтересів учасників опитування, що підтверджується наступними 
твердженнями. 

По-перше, в Україні, згідно статистичних даних, значна частина ріллі обробляється 
агрохолдингами та іншими великими агроформуваннями, земельний банк яких щороку 
збільшується. 

По-друге, кількість приватних підприємців, які зареєстровані та постійно 
функціонують в сільській місцевості є вкрай незначною і в основному їх діяльність 
обмежується туристичною діяльністю або продажем товарів першої необхідності. 

По-третє, доходи сільських жителів (особливо тих, які зайняті у сільському 
господарстві) є найнижчими в Україні значний період часу (більше 30 років). 

На нашу думку, можливості молодої сільської людини, навіть з вищою освітою, 
створити кар’єру за місцем проживання в сучасних умовах прямують до нуля (особливо 
на депресивних сільських територіях), оскільки в українських селах наявне масове 
безробіття, яке пов’язане, зокрема, із знищенням тваринного комплексу та відсутністю 
робочих місць у несільськогосподарському секторі (що підтверджується масовою 
міграцією сільської молоді у міста). Більше того, у зв’язку з відсутністю належної 
соціально-економічної інфраструктури сільських територій та поважного ставлення 
суспільства до сільського способу життя, більшість населення України (до речі, подібна 
ситуація і в інших країнах) вважає не перспективним займатись сільськогосподарськими 
видами діяльності. 

Існуючі державні програми підтримки сільського населення носять виключно 
декларативний характер і відірвані від життя. Так, в Україні було створено обласні 
програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», які 
розроблені відповідно до Указу Президента України від 27.03.1998 року № 222 «Про 
заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» та діють з метою 
«фінансової підтримки індивідуальних забудовників шляхом надання їм довгострокових 
(до 20 років, а молодим сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) – до 30 років) кредитів 
для спорудження індивідуальних житлових будинків та надвірних підсобних приміщень» 
[11]. Причому, очевидно, що сума кредиту «не може перевищувати кошторисної вартості 
індивідуального житлового будинку та надвірних підсобних приміщень і граничного 
розміру кредиту у сумі  50 тис. грн для добудови будинку і 100 тис. грн для спорудження 
нового житлового будинку» [11], що, очевидно, недостатньо для повноцінного 
будівництва (1 м2 приблизно коштує 500 дол.). Аналогічна програма «Доступне житло» 
дозволяє отримати більшу суму в кредит, але при цьому вибір квартир є обмежений за 
багатьма показниками і присутнє постійне недофінансування з боку держави (16% 
кредитної ставки має повертати держава). Серед особливих недоліків, які стосуються усіх 
державних програм підтримки сільського населення і значно їх сповільнює, відзначимо 
значний рівень їх бюрократизації. 

Ще однією з ознак бідності сільського населення є те, що левова частка будинків у 
сільських населених пунктах необладнані каналізацією, в них відсутнє централізоване 
водопостачання та водовідведення, що не сприяє поверненню молоді в села, після 
навчання у ВНЗ (в деяких регіонах це є причиною недостатності висококваліфікованих 
працівників). 

З метою моніторингу показників бідності населення України наказом 
Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату та НАН України від 08.10.2012 
№ 629/1105/1059/408/612 було затверджено Методику комплексної оцінки бідності, але 
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згідно соціального звіту, підготовленого Департаментом стратегічного планування 
Мінсоцполітики України, виявилось, що рівень відносної бідності (межа бідності 
визначається за відносним критерієм 75 % медіанного рівня середньодушових 
еквівалентних сукупних витрат) неперервно зменшувався з 28,7 % у 2005 р. до 24,6 % у 
2011 рр. і лише 2012/2013 рр. відбулось незначне збільшення частки бідного населення. 
При цьому рівень крайньої бідності (визначається за відносним критерієм 60 % 
медіанного рівня середньодушових еквівалентних сукупних витрат) становив трохи 
більше 10 %, а рівень бідності сільського населення за 2003–2012 рр. майже не змінився і 
приблизно дорівнює 36% (з 2008 по 2011 рр. відмічається неперервне зменшення сільської 
бідності).  

Зазначене підтверджує потребу удосконалення існуючих методик визначення 
рівня бідності та способів її подолання шляхом використання критеріїв визначення 
абсолютної бідності по відношенню до сільської місцевості. Ми розділяємо думку таких 
вчених як Н. Морозюк, А. Ярковий та О. Коротич, які вважають, що існуючий грошовий 
еквівалент прожиткового мінімуму для українського населення (який є своєріднім 
мірилом бідності) на сьогодні не відповідає сучасним нормам співвідношення мінімальної 
заробітної плати та прожиткового мінімуму  

Врахувавши при цьому, що мінімальна заробітна плата «в Чехії становить 312 євро, 
Польщі – 377 євро, США – 998 євро, Великій Британії – 1264 євро, Франції – 1430 євро, 
Нідерландах – 1469 євро, Бельгії – 1502 євро, Люксембурзі – 1874 євро» [18, С. 75] і те, що 
ціни на фармацевтичні препарати, автомобілі, побутову техніку тощо за кордоном нижчі, 
чим в Україні, то на фоні суттєвої девальвації гривні (станом на квітень 2014 р. 1 
дол.=11,5 грн.) потрібно негайно збільшувати купівельну спроможність населення країни, 
яка впливає не лише на рівень інфляції, а й на економічну безпеку загалом. Максимально 
можливе збільшення прожиткового мінімуму, у свою чергу, стимулюватиме до 
підвищення державних гарантій та відповідних адресних соціальних виплат (за умови 
високого рівня адресності) і потребує залучення всіх можливих державних механізмів з 
метою одночасного захищення інтересів українського населення та економіки країни. 

Висновки та рекомендації. Таким чином, виходячи із агроспрямованості 
економіки країни, значної кількості бідного сільського населення України (як у 
відносному, так і в абсолютному розумінні) та тривалого часу його перебування у стані 
бідності потрібно не лише збільшити розмір державних соціальних виплат для сільського 
населення, а й створити передумови для успішного ведення родинного бізнесу в межах 
сільських територій, який зможе зміцнити економічну безпеку на локальному рівні і 
сприяти соціально-економічному розвитку країни. 

Для подолання пасивності сільського населення у боротьбі з бідністю, як однієї з 
основних загроз економічної безпеки сільських територій, варто визначити пріоритетними 
наступні напрями: 

- організація мобільних навчальних груп, які комплектуватимуться науково-
педагогічними працівниками ВНЗ та профільних наукових державних установ; 

- розробка професійних бізнес-планів, які враховуватимуть географічні, етнічні, 
економічні та інші особливості конкретної сільської території як державними, так і 
недержавними організаціями; 

- надання адресної державної фінансової допомоги або пільгового кредитування 
сільського населення, яке значною мірою сприятиме подоланню сільської бідності та 
стимулюватиме соціально-економічний розвиток сільських територій; 

- модернізація механізмів фінансового забезпечення соціально-економічного 
розвитку сільських територій з метою зміцнення економічної безпеки та ін.  

При цьому для ефективної реалізації соціальної політики подолання бідності 
потрібно розробити регіональну стратегію подолання бідності, яка враховуватиме 
запропоноване розширення концепції «бідності слабких та сильних» і сприятиме 
зміцненню економічної безпеки національної економіки. 
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Анотація: В результаті досліджень, на прикладі Франції, визначено соціально-економічні передумови становлення сфери 

благоустрою населених пунктів, у тому числі теоретико-методологічних засад державного регулювання цієї сфери, що базуються на 
розвитку суспільного добробуту за рахунок постійного підвищення вимог до стану територій життєдіяльності населення, у тому 
числі сфери благоустрою населених пунктів. 

Ключові слова: державне регулювання, сфера благоустрою населених пунктів, благоустрій, житлово-комунальне 
господарство, державна політика, державне управління, нормативно-правове регулювання. 

Аннотация: В результате исследований, на примере Франции, определено социально-экономические предпосылки 
становления сферы благоустройства, в том числе теоретико-методологических основ государственного регулирования этой сферы, 
основанные на развитии общественного благосостояния за счет постоянного повышения требований к состоянию территорий 
жизнедеятельности населения, в том числе сферы благоустройства. 

Ключевые слова: государственное регулирование, сфера благоустройства населенных мест, благоустройство, жилищно-
коммунальное хозяйство, государственная политика, государственное управление, нормативно-правовое регулирование. 

Annotation: As a result of studies, on the example of France, it was determined the socio-economic background to formation of the 
area of beautification of human settlements, including the theoretical and methodological principles to state regulation in this field, based on the 
development of social welfare due to the continuous increasing requirements to territories of the population, including area of beautification of 
human settlements. 
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Постановка проблеми. Сфера благоустрою населених пунктів, що є складовою 

житлово-комунального господарства, являє собою одну з соціально-значимих галузей 
економіки держави. Вона тісно пов’язана із життєдіяльністю суспільства, створює 
комфортні умови для проживання та праці населення.  

На перший план висувається необхідність формування органами державної влади 
виваженої державної політики в цій сфері. Важливим аспектом такого формування є 
проведення досліджень соціально-економічних передумов становлення сфери 
благоустрою населених пунктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідник Пряхін Є.В. [8] в своїй 
роботі приділив увагу питанням історичних передумов утворення сфери благоустрою. 
Розгляду теоретико-методологічних підходів до державного управління житлово-
комунального господарства приділили свою увагу такі науковці як Драган І.О. [4], 
Олійник Н.І. [6], Логвиненко В.І. [5], які в своїх роботах відповідно торкнулися прoцeсів 
мoдeрнізaції житлoвo-кoмунaльнoгo гoспoдaрствa, формування системи державного 
регулювання житлових відносин, державного і регіонального управління житлово-
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комунальним господарством в сучасних умовах, у тому числі щодо закордонного досвіду. 
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Однак, залишилися 

невирішеними питання соціально-економічних передумов становлення сфери 
благоустрою населених пунктів, у тому числі теоретико-методологічних засад державного 
регулювання цієї сфери, особливо в розвинутих країнах. 

Тому мета статті полягає у розгляді соціально-економічних передумов 
становлення сфери благоустрою населених пунктів. Для прикладу розгляду взято одну з 
розвинених країн - Францію. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
При розгляді питань державного регулювання сфери благоустрою населених 

пунктів ми бачимо її зв’язок із створенням суспільних благ і для більш детального 
розуміння проаналізуємо поняття «благоустрій». 

За кордоном, крім пострадянських країн, однозначного тлумачення поняттю 
«благоустрій» не існує у тому розумінні, яке застосовується у нашій державі. Навіть не 
існує досконалого перекладу з іноземних мов розвинених країн. Наприклад, словники з 
французької мови пропонують нам термін «amélioration» - поліпшення. Така ж ситуація і в 
англійській та німецькій мовах. 

Українські тлумачні словники до поняття «благоустрій» відносять добре 
впорядкування, забезпечення всім потрібним; упорядкованість. Якщо ж поглянути що це 
два поєднаних слова «благо» та «устрій», то тлумачні словники дають трактування, що 
«благо» - це добро, щастя, достаток, вигода, дари природи і т. ін.; все те, чого потребує 
людина в житті, а «устрій» - це установлений суспільний порядок, система організації 
чого-небудь; лад. Тобто іншими словами «благоустрій» - це установлений суспільний 
порядок щодо добробуту. 

Підтвердженням зв’язку добробуту з благоустроєм є переклад з французької мови 
«сфера благоустрою населених пунктів», що нам пропонують словники, як «champ 
d'application de l'aide sociale publique». «L'aide sociale publique» дослівно перекладається, як 
«суспільний добробут». 

Саме тому, хотілося розглянути питання добробуту, якому приділяли увагу в своїх 
роботах багато видатних вчених щодо економічної теорії державної політики, управління 
та регулювання. 

Слід нагадати, що під економічною теорією розуміють суспільну науку, що вивчає 
найважливіші сторони нашого життя, пов’язані з виробництвом, розподілом, обміном і 
споживанням життєвих благ [7, с. 12]. А оскільки саме до життєвих благ можна віднести і 
сферу благоустрою населених пунктів вона набуває значного значення у питаннях 
державного регулювання. 

Економічна теорія еволюціонувала протягом різних періодів розвитку, 
ускладнюючись і розгалужуючись у різні течії і школи економічної науки. Критеріями 
виокремлення основних напрямів економічної теорії були предмет, методологія 
дослідження (мікро-, макроекономіка), тлумачення цінності, координаційні механізми та 
ін. Економічні ідеї щодо місця та ролі держави в регулюванні господарських процесів, а 
також цілей і засобів економічної політики держави розвивалися в межах різних напрямів 
економічної теорії [3]. 

Першу цілісну концепцію економічної політики держави у Франції було 
розроблено у межах меркантилізму - напряму, послідовники якого вважали, що 
забезпечення національних інтересів держави є основною метою тогочасної економічної 
політики. Серед представників (монетарного) меркантилізму француз Антуан де 
Монкретьєн (1575-1621 рр.).  

Виникнення класичної політичної економії у Франції (на початку XVIII ст.) дало 
новий поштовх розвитку державного регулювання, а саме втручання держави в 
економічне життя. В той же час, у Франції вчений П'єр Буагільбер (1646-1714 рр.) був 
проти втручання держави в економічне життя. 
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Необхідність втручання держави в економічне життя висловлювали і інші вчені в 
різних країнах. Однак у Франції в сфері благоустрою населених пунктів вони були більш 
наближені до практичних заходів, які втілювалися у життя під час містобудівної 
діяльності, ландшафтної архітектури та озеленення територій. 

Серед практичних робіт того часу були праці відомого теоретика - француза Ж. де 
Шамбері, в яких він висував принципову схему планування міста, і в якій вагоме місце 
займає система зелених насаджень [2].  

Утопіст Ш.Фур'є спрямовував свої зусилля на розроблення проекту справедливого 
соціального устрою, у тому числі через впровадження містобудівних вимог. Так, Ш.Фур'є 
ідеалізував невеликі селища. Він представляв місто у вигляді системи трьох 
концентричних поясів, з яких перший охоплює центр, другий - окраїнні квартали, третій - 
передмістя. Велике значення Фур'є приділяв зеленим насадженням. Всі поселення він 
розділив зеленими зонами, обчислив співвідношення забудованих і вільних територій, 
мінімальну відстань між будинками, ширину насаджених деревами вулиць [9].  

У 20-х роках XX ст. архітектор Ле Корбюзье висуває проект сучасного міста 
чисельністю 3 млн. чоловік. У центральній частині міста розміщуються 60-поверхові 
хрестоподібні будівлі громадського призначення. Навколо центру розташовуються 
житлові райони з шестиповерхових будинків. Вся решта території міста - парки і зони 
відпочинку [1].  

Так, узагальнюючи та аналізуючи теоретичні розробки та досвід з проектування 
систем зелених насаджень при благоустрої населених пунктів, було висунуто принципову 
модель зелених насаджень великих і середніх міст. З цієї моделі місто включає декілька 
промислових та житлових районів. Промислові райони відокремлені від житлових 
спеціальними захисними зонами або (якщо немає необхідності в таких зонах) 
озелененими магістралями. Житлові райони розділені магістралями, уздовж яких 
створюються зелені смуги і бульвари, що примикають до кордонів мікрорайонів. У 
центрах мікрорайонів розташовані мікрорайонні сади, а в житлових районах у межах 
певного радіусу доступності - районні та дитячі парки. Центральний міський парк, 
центральний спортивний парк і ботанічний або зоологічний парк, тобто загальноміські 
зелені масиви, розміщені на березі водойми в центрі міста (по відношенню до житлових 
районів). Внутрішньоміська система озеленення доповнюється лісопарковим поясом, в 
якому передбачено спорудження зон масового відпочинку, санаторіїв, будинків 
відпочинку та піонерських таборів.  

Пропонована модель забезпечує доступність всіх категорій насаджень, рівномірну 
(пропорційно до кількості населення) насиченість районів міста насадженнями загального 
користування, хорошу ізоляцію магістралей і житлових районів від промислових об'єктів. 
Схема досить гнучка, що дозволяє застосовувати її в різних планувальних ситуаціях.  

Значного внеску до розвитку сфери благоустрою внесли ландшафтні архітектори та 
озеленювачі. У ряді сучасних теоретичних роботах з благоустрою наведено принципові 
схеми систем зелених насаджень.  

У XV ст. у Франції садово-паркове мистецтво розвивається в італійських традиціях 
епохи Відродження (Ренесансу), з урахуванням національних особливостей: з'явилися 
великі партери без дерев, стрижені боскети, алеї складних форм, теоретично обґрунтовані 
Анрі Молле в 1651 р. [10]. 

Французький або класичний стиль в кінці XVII ст. отримує своє втілення в 
проектах Андре Ленотра. Це парк Во-Ле Віконт у м. Мен (1656 р.), Версаль (1662-1738 
рр.), сад Тюїльрі в Парижі (1662 р.), Марлі (1696 р.) та ін. Цей стиль ніс ідеї французького 
абсолютизму, звеличення влади короля. 

З початку XVIII ст. садово-паркове мистецтво Франції XVIII-початку XIX ст. 
розвивалося в стилі вільного ландшафтного парку.  

В 1904 році французький містобудівник Є.Енарей запропонував дві найбільш 
ефективні, на його думку, системи зелених насаджень міст: зелених кілець і зелених плям. 
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В обох випадках автор прагнув до рівномірного забезпечення усього міста зеленими 
насадженнями при мінімальних радіусах їх доступності [9]. 

Французькі сучасники продовжують вносити значний вклад в розвиток сфери 
благоустрою населених пунктів, зокрема щодо її соціально-економічної сутності. 

Так, Дені Руссо та Жорж Возей [11, с. 4-20] класифікували становлення 
благоустрою населених пунктів впродовж другої половини ХХ століття: 

1) 1948-1962 рр.: відповідь на невідкладні проблеми; 
2) 1962-1973 рр.: планування; 
3) 1973-1983 рр.: початок узгодження; 
4) після 1983 р.: децентралізація. 
Автори пропонують розглядати термін «місцевий чи міський благоустрій» разом з 

іншими термінами «урбанізм» та «упорядкування території», які часто-густо важко 
розрізнити. Вони зазначають, що цю різниці неможливо виразити в кількох фразах, тому 
виникає потреба посилатися на теорії більш чи менш загальновідомі, котрі поєднують ці 
поняття. Вони пропонують відштовхуватись від роздумів про сутності «міста»: 

міста не контролюють більше свого росту; 
постійне ускладнення функціонування міст; 
місто є опертя влади. 
Також вони поєднували важливість залежності сутності «благоустрою» від 

містобудування. Так вони розрізняли: 
моделі містобудування:  
- містобудування з погляду творця;  
- містобудування з погляду підрядчика;  
- містобудування з погляду пейзажиста; 
- містобудування з погляду мрійника; 
сприйняття міста:  
- шляхи (тротуари, набережні, алеї і взагалі транспортні дороги);  
- межі (мури, ріки, узлісся);  
- квартали (місто як шахівниця, на якій розставлено фігури більш або менш 

важливі, об’єднані в якесь красиве й строкате ціле); 
- вузли (роздоріжжя, переходи, виходи за воду або метро); 
- орієнтири (фізичні прикмети міста – дзвіниця, вежа, шпиль церкви, собор, 

природний елемент). 
Дені Руссо та Жорж Возей [11, с. 21-29], також розглядали благоустрій з позиції 

упорядкування території. Вони зазначали, що ті хто займаються благоустроєм діють від 
імені економічної і політичної влади, що може вносити суперечливі інтереси, а розвиток 
міст залежить також від їх втручання та запропонованих проектів. 

В загальному контексті на думку Дені Руссо та Жорж Возей [11, с. 21-29] плани 
урбанізму можуть розроблятися на рівні міст, включаючи обмеження великих об’єктів і 
нових впроваджень, щоб місто було полюсом чи стратегічною віссю, що визначається 
державною владою. У Франції це виглядає, головним чином як шлях від державного до 
місцевого, з урахуванням регіональних та міжкомунальних особливостей. Таким чином, 
ієрархізована влада залучається до прийняття рішення. 

Упорядкування території та її окремих районів залежить від наступного: 
1) благоустрій залежить від політичної влади – а саме від рівня і широти 

повноважень органів влади і не завжди відповідає реальним потребам; 
2) благоустрій залежить від економічної влади – якщо місцевий розвиток залежить 

від політичної влади, то він також залежить і від економічної стратегії великих світових і 
національних підприємств; 

3) благоустрій залежить від технологічних нововведень – місцевий благоустрій є 
той, що виникає в результаті нових технологій, котрі надають місту все більшої і більшої 
«доцільності». 
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Висновки і перспективи подальших розвідок. У всіх теоретичних розробках з 
благоустрою населених пунктів щодо містобудування, ландшафтної архітектури та 
озеленення територій значне місце відводилося розробці вимог до містобудування, 
ландшафтної архітектури та озеленення, що в подальшому набули правового характеру в 
питаннях державного регулювання.  

За результатами дослідження можна підсумувати, що на прикладі Франції, вдалося 
визначити соціально-економічні передумови становлення сфери благоустрою населених 
пунктів, у тому числі теоретико-методологічних засад державного регулювання цієї 
сфери, що базуються на розвитку суспільного добробуту за рахунок постійного 
підвищення вимог до стану територій життєдіяльності населення, у тому числі сфери 
благоустрою населених пунктів. 
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активность. 

 
Ринок праці є однією із складових частин ринкової системи. Від того яким буде 

його стан та перспектива розвитку сьогодні залежить не тільки стан економіки в 
майбутньому, але і рівень життя населення та соціальної напруги в державі. Не  випадково 
в  економічній літературі в останні роки стали більше приділяти уваги становленню та 
розвитку ринку праці в Україні. 

Проблемам становлення і розвитку ринку праці та його моделювання присвячені 
праці багатьох вітчизняних та закордонних вчених і економістів, зокрема Богині Д.П., 
Варшавського Л.Е., Вороніна В.Т., Гімпельсона В.Е., Джонсона В.Р., Еренберга Р.Дж., 
Єгорова І.Ю., Єршова Е.Б., Капелюшнікова Р.І., Карліна М.І., Лібанової Е.М., Лісогор 
Л.С., Оувена Дж.Д., Перлмана Р., Петрової І.Л., Пєтюх В.М.,  Рофе А.М., Рощіна С.Ю. та 
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ін. Незважаючи на це потребує подальшого дослідження та розробки методологія 
побудови та дослідження економіко-математичних моделей  формування та розвитку 
ринку праці. 

Метою даної статті є подальша розробка методології побудови економіко-
математичних моделей та дослідження процесу формування пропозиції послуг праці на 
основі механізму мотивації особи до трудової активності. 

Важливим етапом моделювання є вибір типу моделі. Вид моделі залежить від 
самого об’єкта моделювання, тих економічних процесів до яких він залучений, і від 
поставленої перед дослідженням мети. Тому в цьому сенсі необхідно розглянути, з позиції 
економіко-математичного моделювання, особливості функціонування ринку праці в 
Україні, які впливають на методику їх побудови.  

До початку економічних реформ особа в Україні не мала повної свободи 
розпоряджатись своєю робочою силою. В ті часи існували різні способи бюрократичного 
контролю і примусу до праці на усіх рівнях економічної ієрархії. Праця, по суті, 
розглядалася як обов’язок, а не як право і була “гарантована” кожному. Економічні 
стимули до підвищення якості праці були слабкими. Замість ринку праці в країні існувала 
система централізованого планового розподілу робочої сили з єдиною тарифною 
системою оплати праці. Зрозуміло, що для опису таких систем застосовувались балансові 
моделі [1], а також макроекономічні моделі, які спирались на припущення: кількість 
працюючих складає постійну частку від населення країни і має певний темп приросту [2]. 

Перехід від командно-адміністративних методів керування економікою до 
ринкових вимагає і зміну, певним чином, методології і методів побудови економіко-
математичних моделей ринку праці. Так, обґрунтовано виправданим стає перехід від 
балансових моделей до моделей економічної рівноваги.  

У сучасних умовах мова про абсолютну відсутність будь-яких інших засобів 
існування, крім заробітної плати вже не ведеться. Потреба в продажу послуг праці 
виникає тоді, коли доходу з інших джерел недостатньо для одержання всіх необхідних для 
життя засобів або коли особа має інший, нематеріальний інтерес до найманої праці. 
Сьогодні форми найму робочої сили можуть бути різноманітні. Це і наймана праця в 
“чистому вигляді”, особиста праця на об’єктах, де працівник має свою частку акцій, 
пайовий внесок тощо. Набувають розповсюдження і різні форми неповної та 
неформальної зайнятості. Важливе значення має і той факт, що, на відміну від ринку 
звичайних товарів, пропозиція послуг праці формується на більш ширшій базі, ніж та, що 
має чисто економічний характер.  

Процес формування і розвитку пропозиції послуг є результатом інтеграції трудової 
поведінки окремих осіб, що є власниками робочої сили. З іншого боку, на кожну особу 
впливають як зовнішні, так і внутрішні стосовно неї фактори, зокрема, не тільки 
економічні, але й морально-психологічні, що буде викликати як реакцію певну трудову 
поведінку. Поява різних форм власності, різних форм найму робочої сили, значна 
диференціація доходів, наявність різних джерел доходу, територіальна мобільність, 
покращення інформаційного забезпечення на ринку праці можуть знайти своє 
відображення як фактори впливу на пропозицію послуг праці через реакцію трудової 
поведінки особи, безпосередньо на яку вони діють. У зв’язку із вище викладеним слід 
детальніше розглянути ті причини, які „змушують” особу виходити на ринок праці, 
проявляти певну трудову поведінку, формувати пропозицію послуг праці певної якості і 
кількості. В економічній літературі, що присвячена цьому питанню, найчастіше 
використовуються поняття: „мотивація трудової діяльності”, „мотивація праці”, 
„економічна (трудова) активність”. Проблема мотивації, в загальному розумінні, не нова, 
їй присвячено багато робіт, в яких відображено різні погляди на це питання. [3, 4, 6].  

Під економічною активністю розуміють прагнення працездатної особи  застосувати 
на практиці наявні знання, уміння та досвід, одержуючи за це винагороду в натуральній 
або грошовій формах. Економічна активність може бути потенційною і реалізованою. 
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Перелік факторів, що формують конкретні рівні трудової активності, містить наступні 
групи [5, 6]:  

- економічні: потреба в робочій силі, рівень оплати праці, співвідношення 
рівня заробітної плати з рівнем прожиткового мінімуму, можливості працевлаштування; 

- соціально-демографічні: стать, вік, сімейний стан, наявність утриманців і 
членів сім’ї, які потребують догляду, стан здоров’я;  

- демоекономічні: рівень освіти і професійно-кваліфікаційної підготовки, 
наявність інших джерел доходів і їх співвідношення із можливим заробітком; 

- соціо-психологічні: мобільність, ставлення до легальної і нелегальної 
трудової діяльності, готовність до зміни первинних умов своєї трудової діяльності, 
настанови на рівень інтенсивності праці (зокрема орієнтація на часткову, повну, вторинну 
зайнятість). 

Усі перелічені групи можуть бути відображені в економіко-математичній моделі. 
Зокрема, це можна зробити на підставі того, що вони дають можливість розбити усе 
населення (зокрема, економічно активне) на деякі соціально-професійні групи. Але вони 
не дають можливості визначити в повній мірі мотиви трудової активності. Детально 
прояви активності знаходять своє відображення на соціальному, психологічному, 
особистісному і поведінковому рівнях. Головним стержнем трудової активності особи є 
мотивація.  

Дещо інший зміст вкладається в поняття „мотивація трудової діяльності”. 
Насамперед зазначимо, що в економічній літературі розрізняють поняття “мотивація 
праці” і “мотивація трудової діяльності”. Мотивація праці є тільки спонуканням особи до 
ефективної праці, що забезпечує необхідність винагороди і задовольняє наявні потреби. 
Мотивація трудової діяльності включає мотивацію праці, мотивацію зайнятості, 
мотивацію до володіння засобами виробництва, мотивацію підготовки трудового процесу, 
мотивацію до розвитку конкурентоспроможності працівника тощо. Мотивація – це 
сукупність зовнішніх і внутрішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, 
визначають поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, 
орієнтованій на досягнення особистих цілей і цілей організації.  

Якщо розглядати мотивацію як процес впливу на поведінку особи факторів - 
мотиваторів, то її можна теоретично розділити на шість стадій. На першій стадії потреба 
проявляється як відчуття особою нестачі чогось, що “вимагає“ свого задоволення. На 
другій стадії відбувається пошук задоволення потреби. На третій стадії особа буде 
визначати цілі і напрями дії. На четвертій стадії відбувається виконання конкретних дій. 
Особа докладає зусилля, щоб досягти поставлених цілей. На п’ятій стадії вона отримує 
винагороду за виконання дій і з’ясовує, на скільки здійснене збігається з очікуваним 
результатом. Залежно від цього відбувається послаблення, збереження або посилення 
мотивації. На шостій стадії відбувається задоволення потреби. 

Трудова мотивація – процес вибору і обґрунтування способу участі особи у 
виробничій діяльності. У класифікації структурних рівнів і елементів мотиваційної сфери 
мотиви особи групуються за змістом, джерелами виникнення, силою вияву, ступенем 
стихійності, особливістю регуляції, видом діяльності та ін. Зміст мотиву охоплює: 
свідомий вибір цілей та засобів її досягнення; визначення формули і обґрунтування 
власних дій, які, спираючись на психологічний процес раціоналізації, залежать від 
конкретної ситуації, визначаються соціальним середовищем; визначення програми і лінії 
поведінки; оцінку можливих наслідків; самооцінку функціональних здібностей і 
можливостей. 

Вивчення мотивів трудової поведінки в економічній теорії передбачає ряд підходів. 
Серед них, зокрема, є: структурування предметного аспекту мотиваційних процесів, а 
саме суб’єктивно усвідомлених стимулів, які детермінують логіку і спрямованість 
людської поведінки; аналіз домінуючих мотиваційних структур, які зумовлені 
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особливостями способу життя окремих професійних груп; дослідження стереотипів і типів 
мотивації трудової поведінки на різних стадіях життєвого циклу. 

Мотивація трудової поведінки – комплекс усвідомлених і цілеспрямованих 
мотивів, які спонукають людину до самостійного прийняття рішень у процесі взаємодії з 
природою та іншими людьми. Трудова поведінка є вираженням того, як працівник розуміє 
дійсність, у який спосіб визначає своє місце в системі суспільного виробництва і 
конкретного соціального середовища, що він вважає найбільш значущим для реалізації 
своїх професійних цілей. Працівник мотивує свою поведінку, пропускаючи зовнішні 
фактори крізь призму своєї свідомості. В підсумку лише через систему мотивації він 
включається в певний контекст соціальної дійсності[6]. Коротко кажучи, трудова 
поведінка особи формується на основі системи мотивацій, яка є результатом взаємодії 
суб’єктивних (внутрішніх) сил і об’єктивних (зовнішніх) факторів. 

На поведінку особи в процесі трудової діяльності впливає комплекс факторів, що є 
мотиваторами і які спонукають її до діяльності. Вони поділяються на зовнішні – ті, що 
виникають на рівні держави, галузі, регіону, підприємства, і внутрішні – це потреби, 
інтереси, цінності, особливості трудової ментальності тощо. В економічній літературі 
стверджується, що найактивніша роль належить потребам, інтересам, цінностям людини 
та зовнішнім факторам – стимулам. 

Людина як об’єкт і суб’єкт біосоціальної системи активно взаємодіє із зовнішнім 
середовищем і постійно потребує задоволення певних потреб. Потреби неминуче 
виникають в процесі її життєдіяльності – це відчуття фізіологічного, психологічного або 
соціального дискомфорту. Потреби – це нестача чогось, необхідність у чомусь, що 
потрібне для створення нормальних умов життя і їх підтримки. Роль потреб полягає в 
тому, що вони спонукають людей до дій, які спрямовані на усунення стану нерівноваги, 
дефіциту. Система особистих потреб характерна тим, що види потреб, які входять до неї, 
не взаємозамінні. Взаємозамінними можуть бути лише конкретні матеріальні або духовні 
блага, які задовольняють окремі види потреб. У свідомості особи потреби 
перетворюються на мотив. Він спонукає особу до певної цільової дії. Мотив залежить від 
сукупності зовнішніх і внутрішніх, стосовно особи, чинників. Поведінка особи 
визначається не одним мотивом, а їх сукупністю. Один із них може бути основним, а інші 
виконують функцію додаткової стимуляції.  

На основі аналізу праць ряду авторів, Н. Кривоконь [7] деталізувала потреби, які 
набувають конкретного мотиваційно-трудового значення. До них можна відвести потребу 
в [9, 11]: 

- заробітку для забезпечення базових потреб особистості та її сім’ї, для 
підтримки звичного способу життя, стабільності; 

- самозбереженні, яка виявляється в переважному прагненні працювати в 
нешкідливих для здоров’я умовах або в уникненні ризику; 

- потреба активності, що розглядається як прагнення до підтримки здоров’я 
через активну діяльність; 

- спілкуванні, яка знаходить свій вияв в настановленні на трудову діяльність 
як на можливість встановлення контактів; 

- вільному часі, що знаходить свій вияв в усвідомленні професійної діяльності 
як цінності, а не як основної мети життя; 

- соціальному статусі через чітко виражене підпорядкування трудової 
діяльності цілям кар’єри з позитивним чи негативним ефектом для самої роботи; 

- потреба в соціальній солідарності, що проявляється в сумлінності й 
доброчинності перед колегами і партнерами, формуванні почуття “ми”; 

- визнанні, що спрямовує трудову поведінку на підтвердження власної 
професійної придатності та підвищення особистого статусу; 

- потреба в самовираженні та самовизнанні шляхом отримання високих 
результатів, розширення світогляду для прояву індивідуальності; 
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- самоповазі та самоствердженні, що реалізується в досягненні 
авторитетності, задоволення ставленням колег; 

- самореалізації та самоактуалізації за рахунок прояву креативності та 
прагнення вдосконалити не лише себе, але й професійну діяльність. 

Ці види потреб мають певні спільні риси і можуть бути представленні як 
сукупність трьох основних груп потреб: матеріальних, трудових, статусних. Матеріальна 
мотивація трудової діяльності залежить від ряду мікро- і макроекономічних чинників, до 
яких відносять: рівень особистого доходу; диференціацію доходів в організації і 
суспільстві в цілому; структуру особистого доходу; матеріальне забезпечення наявних 
грошових доходів; дієвість системи матеріальних стимулів, які застосовує організація. 

Рівень доходу значною мірою визначає можливості повноцінного відтворення 
робочої сили. Таким чином, на трудову поведінку особи будуть впливати: величина 
заробітної плати; дохід, який особа отримує з інших джерел; рівень цін на основні види 
продовольчих і промислових товарів. 

Мотивація трудової діяльності пов’язана також з диференціацією доходів 
населення і, зокрема, з диференціацією доходів економічно активного населення. За 
свідченням світової практики на рівень трудової активності негативно впливає як 
незначна, так і надто велика диференціація доходів. Якщо перша призводить до 
зрівнялівки, то друга - до соціальної несправедливості. Тому на трудову поведінку особи 
буде впливати величина різниці рівня її заробітної плати і рівня заробітної плати в інших 
сферах економіки, що має бути відображено в економіко-математичній моделі.  

Збільшення грошових доходів населення сприяє повнішому задоволення потреб і 
одночасно породжує нові, більші потреби, що водночас призводить до збільшення вимоги 
до рівня заробітної плати. Якщо потреби не задоволені, тоді виникає невідповідність. У 
задоволенні потреб завжди є обмеження, що обумовлюються недостатком обмінних 
засобів, високими цінами на необхідні товари, тарифами на послуги, інфляцією тощо. Для 
зняття обмеження особа проявляє відповідну активність. Бажання зняти обмеження - один 
з мотивів до заробляння необхідної суми грошей [9]. Таким чином, виходячи на ринок 
праці, особа встановлює для себе деякий мінімальний рівень доходу, що вона потребує. 
Це дозволяє ввести в модель параметр, який “акумулює” в собі основні потреби і який 
може бути виражений в грошових одиницях. 

Найбільш загальним методом дослідження предметів і явищ реального світу є 
системний метод. Для нього характерним є розгляд певної сукупності об’єктів, при якому 
з’ясовується, що їхній взаємозв’язок і взаємодія призводить до виникнення нових 
властивостей системи в цілому, що були відсутні в об’єктах, які її складають. 
Розглядаючи конкретний випадок, необхідно виявити механізм, за допомогою якого 
здійснюється взаємодія між елементами цієї системи і який, у свою чергу, призводить до 
виникнення нових властивостей системи. 

Більшість економістів розглядають пропозицію праці як функцію заробітної плати. 
Але це занадто спрощує модель, що не дає можливості зробити достатньо якісний прогноз 
розвитку ринку праці та виявити важелі керування ним. Як було показано вище, крім 
заробітної плати, існує система різних факторів, які суттєво впливають на трудову 
поведінку особи, а, отже, на формування і розвиток пропозиції праці. Виявити ці фактори, 
визначити ступінь їхнього впливу на основі системного аналізу необхідно, щоб 
побудувати максимально відповідну реаліям сьогодення економіко-математичну модель. 
Така модель дозволить не тільки здійснювати достатньо точний прогноз розвитку ринку 
праці, але дасть можливість формувати адекватно ситуації державну політику в сфері 
зайнятості.  

У дійсності, кожна система взаємодіє з оточуючими її тілами, явищами і подіями, 
які певним чином впливають на перебіг процесів у ній. Тому дослідження системи буде 
неповним без врахування її зовнішнього середовища. Таким чином система факторів 
впливу на трудову поведінку особи (система мотивації) є відкритою. Це досить важливий 
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висновок з точки зору наступних міркувань. Якщо економічна і соціальна ситуація в 
країні довгий час є стабільною і прогнозованою, то зовнішній вплив на трудову поведінку 
особи буде відносно слабким, вона буде змінюватись, в основному, під дією внутрішніх 
факторів. Таким чином пропозиція праці особою відносно довгий час буде незмінною. В 
такій ситуації фактор часу в мікроекономічних моделях великого значення не має.  

Іншою є ситуація в нинішніх умовах. Перебудова економіки, яка в певній мірі є 
нестабільною, ще не завершена. Не всі люди змогли психологічно перебудуватись і 
адаптуватись до нових умов. Досить швидко змінюється відношення людей до 
матеріальних цінностей. Якщо, відносно досить недавно, автомобіль, комп’ютер, 
мобільний телефон для багатьох людей були як розкіш, то тепер вони є звичайними 
речами їхнього побуту. Отже, потреби особи з часом відносно швидко змінюються. Тому 
постає необхідність в побудові і аналізі динамічної мікроекономічної моделі трудової 
поведінки особи. 

Достатньо добре з точки зору як історичного розвитку, так і змістовності на основі 
аналізу робіт, що присвячені цій тематиці, описано методологію рівноважного стану 
економічних систем у роботі [10]. Зокрема в ній вказано, що один із принципів, на основі 
якого виділяються різні види рівноваги, пов’язаний саме з існуванням різних 
методологічних підходів, які застосовують при дослідженні стану рівноваги. Так 
виділяють статичну рівновагу, коли дослідження відбувається з позиції статики або 
порівняльної статики, і динамічну рівновагу, коли досліджують стан рівноваги в 
динамічному аспекті і розглядають його як процес, що протікає в часі.  

Основою статичного аналізу економічних систем є наступні припущення [10, ст. 
31]: стан рівноваги є досяжним; економічна система знаходиться в стані рівноваги; 
параметри зовнішнього середовища відомі і є незмінні; фактор часу є несуттєвим, 
оскільки рівновага може бути як завгодно довго. 

Одним із найбільш слабких місць статики є припущення про незмінність 
параметрів зовнішнього середовища. Як було показано вище, стосовно трудової поведінки 
особи це є невірно. Але не дивлячись на це, статичний метод може дати можливість 
отримати важливі висновки. Концепція статичної рівноваги є теоретичною конструкцією, 
що пов’язана з дослідженням внутрішніх властивостей системи, визначенням напрямку її 
руху в кожний момент часу. Зміст цієї концепції для реалістичної теорії полягає в тому, 
що вона забезпечує базу прогнозу напрямку зміни економічної системи, якщо та 
знаходиться в області рівноваги. 

Частину недоліків статичного методу знімає порівняльна статика. В її теоретичну 
схему було введено фактор часу та засоби, які дозволяють порівнювати різні стани 
рівноваги. Основним питанням, на яке тут дається відповідь, є питання про те, які 
характеристики старого стану рівноваги відрізняються від характеристик нового і чим 
саме. В основі порівняльної статики лежать наступні припущення[10, ст. 33]: у 
початковий момент часу система знаходиться в заданому стані рівноваги; коли зміняться 
зовнішні параметри, система переходить в новий стан рівноваги, що відповідає цим 
змінам. У рамках даної методології еволюція економічної системи представлена у вигляді 
послідовного ряду станів рівноваги, зміна яких викликана зміною факторів зовнішнього 
середовища. Роль фактора часу зводиться до ролі дискретної змінної, значення якої 
відповідає порядковим індексам послідовності стану рівноваги. Порівняльно-статичний 
підхід до дослідження ринку праці в освітній сфері і, зокрема, трудової поведінки особи з 
врахуванням системи мотивацій може бути використаний як в якісному, так і в 
кількісному аналізі. І хоча методологія порівняльно-статичного аналізу дозволяє отримати 
достатньо важливу інформацію про властивості економічної системи і її поведінки, але 
залишається ряд нерозкритих питань. Зокрема опис перехідних процесів і їх властивостей, 
оцінка часу релаксації, проблема принципового досягнення системою стану рівноваги. 
Так стосовно досліджуваної проблеми важливим є той факт, що зовнішнє відносно особи 
середовище зазнає постійних змін. Причому різні фактори впливу на трудову поведінку 
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особи в різні моменти часу можуть змінюватись по-різному як в кількісній (абсолютний) 
мірі, так і в напрямку цих змін (якісні зміни). З іншої сторони важливим є той факт, що 
кількість годин праці, яку пропонуватиме особа, і кількість годин, які вона буде 
працювати, можуть не співпадати, оскільки в більшості випадків існує нормування 
робочого часу, визначене законодавством. Тому досить ймовірною є ситуація, коли особа 
не досягає стану рівноваги, а знаходиться  в процесі переходу до нього і, не досягнувши 
його, змінить старі орієнтири на нові. 

Дати відповідь на поставлені питання дозволяє динамічний аналіз економічних 
систем. В загальному випадку в межах методології економічної динаміки увага 
приділяється наступним питанням: дослідження властивостей перехідних процесів, які 
можуть бути рівноважними, флуктуаційними, осциляторними; оцінці часу релаксації; 
аналізу проблеми стійкості і досяжності стану рівноваги. Розвиток економічної системи 
розглядається як такий процес, при якому відбуваються зміни її властивостей і параметрів 
під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. В якості необхідного елемента 
включають фактор часу, який грає роль параметра, що дозволяє описувати цей процес, 
причому він може трактуватися двома способами: як неперервна змінна і як дискретна 
змінна. 

Слід відмітити, що і динамічний аналіз економічних систем має ряд недоліків. 
Першим є обмеженість цього методу на рівні засобів дослідження. Так, зокрема, стоїть 
проблема в площині складності, інколи, інтегрування нелінійних диференціальних 
рівнянь. Проте, з іншого боку, можлива неадекватність опису реальних процесів 
лінійними диференціальними рівняннями, але які легко інтегруються. Для того щоб 
подолати викладену проблему як один із допоміжних варіантів, може бути використаний  
якісно-графічний підхід. Важливість цього підходу полягає ще і в тому, що в моделі 
трудової поведінки особи ряд факторів кількісно оцінити досить важко, і тому не завжди 
доцільно це робити. Крім того, на різних людей одні і ті ж фактори впливають по-різному. 
Отже, якісно-графічний аналіз буде досить корисним інструментом аналізу досліджуваної 
моделі. Другим недоліком у традиційних схемах застосування динамічного аналізу є 
спосіб його застосування. Динаміка багатьох економічних процесів проявляється не 
стільки з кількісного боку, як з якісного. Це питання є актуальним для дослідження 
пропозиції праці, оскільки реакцією особи на зміну зовнішнього середовища і внутрішніх 
потреб у рівній мірі можуть бути як кількісні змінні (кількість годин роботи), так і якісні 
(вид і місце роботи, відмова взагалі від роботи тощо). 

Слід зауважити, що при дослідженні поведінки працездатної особи на мікрорівні, 
концепція рівноваги має дещо інший змістовний контекст, ніж в макроекономіці. При 
проведенні мікроекономічного аналізу  робиться припущення, що поведінка окремої 
економічної одиниці (особи) характеризується розумною (раціональною) поведінкою. Ця 
поведінка направлена на максимізацію або мінімізацію деякої цільової функції при 
існуючих певних обмеженнях. Стосовно особи її рівновага проявляється, коли досягнутий 
максимум її функції корисності. Таким чином при дослідженні стратегії трудової 
поведінки особи доцільно виходити із принципу оптимальності і використовувати весь 
необхідний арсенал методів розв’язку екстремальних задач, звичайно, адекватний 
досліджуваній проблемі.  

Виходячи з вищесказаного можна зробити наступні висновки. Процес формування 
і розвитку пропозиції послуг праці є результатом інтеграції трудової поведінки окремих 
осіб, що є власниками робочої сили. На кожну особу впливають як зовнішні так і 
внутрішні, стосовно неї фактори, зокрема, не тільки економічні, але й морально-
психологічні, що буде викликати як реакцію певну трудову поведінку. Поява різних форм 
власності, різних форм найму робочої сили, значна диференціація доходів, наявність 
різних джерел доходу, територіальна мобільність, покращення інформаційного 
забезпечення на ринку праці можуть знайти своє відображення як фактори впливу на 
пропозицію послуг праці через реакцію трудової поведінки особи, безпосередньо на яку 
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вони діють. Тому адекватна економіко-математична модель формування пропозиції 
послуг праці повинна базуватись на дослідженні мікроекономічної моделі трудової 
поведінки особи, в основі якої лежить система мотивацій до трудової діяльності. 

Розгляд поведінки особи на ринку праці буде найбільш повним і обґрунтованим, 
якщо врахувати теоретичні принципи і різновиди методів у рамках статичного, 
порівняльно-статичного і динамічного підходів, які дозволяють досліджувати проблему 
рівноваги з позиції трьох точок зору : аналізу структури і властивості стану рівноваги з 
точки зору статики; вивчення зсуву рівноваги у випадку зміни факторів впливу засобами 
порівняльної статики; дослідження можливості, способів і характеру переходу системи в 
стан рівноваги в рамках методики економічної динаміки. 
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Постановка проблеми. Трансфертні ціни займають значне місце у податковому 

плануванні як платників податків так і органів доходів і зборів, оскільки значною мірою 
формують доходи і витрати та, відповідно, оподатковуваний прибуток асоційованих 
підприємств, які належать до різних податкових юрисдикцій. 

Суть трансфертного ціноутворення проявляється в меті його застосування, а саме: 
перекладі податкового навантаження на афілійовану особу, яка знаходиться в більш 
вигідних (з точки зору сплати податків) умовах.  

Формування трансферних цін, які відмінні від ринкових, зазвичай призводить до 
недоотримання податкових надходжень країнами, в яких податкове навантаження є 
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відносно високим. Намагаючись протидіяти такого роду зловживанням з боку переважно 
транснаціональних корпорацій (далі – ТНК), що використовують дані способи оптимізації 
податкових платежів більшою мірою, держави постійно удосконалюють національні 
системи регулювання трансфертного ціноутворення. 

Для України зазначена проблема є особливо актуальною. Хронічна нестача 
фінансових ресурсів та ризик недоотримання значних податкових платежів через 
зловживання механізмом трансфертного ціноутворення є об’єктивною передумовою 
запровадження системи заходів податкового регулювання трансфертного ціноутворення. 
Вирішення цієї проблеми повинно спиратися на наукові основи, розробка яких суттєво 
відстає від потреб реальної дійсності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що роль та значення 
трансфертного ціноутворення в економіці країн світу, а також питання дотримання 
принципів контролю цін для цілей оподаткування в Україні згідно з рекомендаціями 
ОЕСР з трансфертного ціноутворення; використання методів визначення ринкових цін та 
дотримання принципів проведення дослідження ринкового рівня рентабельності та 
економічного аналізу зумовило постійну увагу дослідників до різних аспектів 
трансферного ціноутворення. Серед яких варто виділити: С. Асєєву, М. Аллеса, П.Баклі, 
Г.О. Бєгунца, С. Борковські, Н. Вафіну, Н. Гришка, С. Датара, П. Дзюбу, Р. Екклеса, Р. 
Заблоцьку, Л. Іден, В.М. Крилова, Д. Лессарда, Д.В. Ліцукову, О.І.Мусієнко, Л.В. 
Нападовську, В.Ю. Пашкуса, А.С.Плещинського, А. Рагмена, О.І. Рогача, О.О. 
Семяновського, Р. Тенга, Д.Хіршляйфера, Т. Хорста, С.О. Якубовського.  

Загалом, всі дослідження з питань трансферного ціноутворення можна поділити на 
декілька основних груп: мікроекономічні дослідження неокласичного напрямку, 
дослідження з позицій менеджменту, напрям фінансового та бухгалтерського обліку, 
біхевіористські дослідження, комплексні дослідження, дослідження в галузі регулювання 
та емпіричні дослідження.  

Віддаючи належне науковим напрацюванням зарубіжних та вітчизняних учених 
щодо трансфертного ціноутворення, дослідження податкового аспекту впровадження та 
функціонування системи регулювання трансфертного ціноутворення як для державних 
органів, так і для вітчизняних суб’єктів підприємництва розкрито не повною мірою. 

Основні результати дослідження. Варто відзначити, що ситуація з 
перерозподілом прибутків між країнами через трансфертне ціноутворення притаманна не 
тільки для України а і багатьох зарубіжних держав. Так, за оцінками Світового банку, 
близько 2/3 операцій світової торгівлі здійснюється всередині ТНК [1]. Власники ТНК та 
промислово-фінансових груп (далі – ПФГ) постійно намагаються мінімізувати податкові 
зобов’язання, нагромаджувати фінансові ресурси у країнах зі сприятливим бізнес-
кліматом або умовами задля збереження капіталів. В сучасних умовах глобалізації, 
розвитку фінансової інфраструктури та податкової конкуренції між країнами така ситуація 
призводять до постійного збільшення масштабів прихованого виведення капіталів з країн: 
що розвиваються; з перехідними економіками та з молодими ринковими економіками [2]. 

Слід зазначити, що сутність поняття «трансфертні ціни» у широкому аспекті 
розглядається як будь-які ціни, що визначені не ринковим шляхом та не для досягнення 
комерційної мети щодо отримання прибутку конкретного суб’єкта господарювання, а з 
метою зниження податкового зобов’язання чи перерозподілу прибутку між підрозділами 
компанії. У вузькому сенсі трансфертні ціни – це ціни, які використовуються всередині 
підрозділу, між взаємозалежними структурними підрозділами суб’єкта підприємництва. В 
цьому контексті «трансфертні ціни» виступають як ціни для передачі товарів. 

Проте, важливим є той факт, що державні органи, міжнародні організації та 
суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічні операції, 
переважно використовують категорію «трансфертна ціна» в дещо іншому значенні, а 
саме: «трансфертною ціною» вважається ціна, яка встановлюється на будь-який об’єкт 
торгівлі між взаємозалежними суб’єктами (пов’язаними сторонами). 
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Необхідно звернути увагу на те, що в Україні в даний час у складі практично всіх 
великих українських промислових груп є іноземні торговельні компанії, розташовані в 
офшорах і юрисдикціях з низьким рівнем оподаткування (Кіпр, Люксембург, Нідерланди, 
Ірландія, Швейцарія та ін.). Така ситуація звужує фінансовий потенціал національної 
економіки та негативно впливає на обсяги надходжень до Державного бюджету України. 
За даними Міністерства доходів і зборів України, тільки у 2012 р. 54% українського 
товарного експорту вивезено через третіх, часто афілійованих осіб, а загальний обсяг 
експорту за непрямими контрактами становив 260 млрд. грн. У результаті за межами 
України залишилося майже 30% доходу від експорту товарів [3]. 

Однак, подібна ситуація характерна і для багатьох зарубіжних держав. До країн з 
найжорсткішими правилами трансфертного ціноутворення належать Індія та Китай, які 
демонструють стійкі тенденції економічного зростання та збільшення обсягів зовнішньої 
торгівлі. Зазначене вказує на те, що існування таких правил не гальмує розвитку країн та 
не є перешкодою для їх зовнішньоторговельних відносин [4]. 

Побудова дієвої системи податкового регулювання трансфертного ціноутворення в 
Україні передбачає запровадження правил визначення цін для цілей оподаткування у 
зовнішньоекономічних операціях з пов’язаними особами. Необхідність запровадження 
таких правил та контролю за їх дотриманням пояснюється поширенням практики 
штучного створення фінансових потоків між підприємствами, які входять до складу однієї 
ТНК або ПФГ та розташовані у різних країнах. Існуючі інструменти трансфертного 
ціноутворення дозволяють ТНК та ПФГ виводити фінансові ресурси за межі вітчизняної 
економіки та нагромаджувати їх у економіках інших країн відповідно до стратегій цих 
корпорацій і бізнес-груп та мінімізувати їх податкові зобов’язання. В результаті чого 
податкові надходження не наповнюють дохідну частина бюджету України [5]. 

Необхідність запровадження зазначених вище правил та контролю за їх 
дотриманням пояснюється поширенням практики штучного створення фінансових потоків 
між підприємствами, які входять до складу однієї транснаціональної корпорації або 
промислово-фінансової групи та розташовані в різних країнах. Це дозволяє виводити 
фінансові ресурси за межі України та акумулювати їх в інших країнах, мінімізуючи 
податкові зобов’язання. Слід звернути увагу, що повернення цих капіталів в Україну у 
вигляді кредитів, прямих або портфельних інвестицій не відновлює фінансовий потенціал 
країни повною мірою, оскільки такі процеси часто супроводжуються втратами бюджету 
через використання схем мінімізації оподаткування та пов’язані з формуванням 
додаткових зовнішніх зобов’язань у вигляді витрат на обслуговування боргу та 
дивідендів. 

Податкове регулювання трансфертного ціноутворення в Україні є особливо 
важливим в напрямку правильного визначення  величини доходів та витрат підрозділів 
ТНК та, в кінцевому результаті - у розрахунку прибутку. Об’єктивне визначення прибутку 
підрозділу транснаціональної корпорації дає змогу отримувати справедливу суму 
податкових відрахувань. 

Для уникнення спекуляції із цінами між пов’язаними особами більшість країн світу 
розробила правила трансфертного ціноутворення та затвердила їх на законодавчому рівні. 
04 липня 2013 р. Верховною Радою України ухвалено проект Закону «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» [6], реалізація 
якого дозволить державі отримати ефективні механізми щодо попередження 
неконтрольованого виведення капіталів з нашої країни до офшорів та юрисдикцій з 
низькими ставками оподаткування та контролювати операції з нерезидентами, а також 
завадити мінімізації податкових зобов’язань.  

Також із 01.09. 2013 р. набули чинності положення Податкового Кодексу, які 
передбачають контроль за трансферним ціноутворенням суб’єктів підприємництва [6]. 
Нові правила для платників податків є загальноприйнятою світовою практикою протидії 
механізмам виведення капіталу за кордон і податкової оптимізації.  
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Так, предметом податкового контролю є переважно операції у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. Механізм податкового контролю за трансфертним 
ціноутворенням здійснюється за «принципом витягнутої руки» (arm’s length principle), 
запровадженим у багатьох країнах. В свою чергу, «принцип витягнутої рики» фактично є 
основним стандартом контролю за трансфертним ціноутворенням. Визначення ціни у 
контрольованих операціях без повноцінного розуміння зазначеного принципу значно 
ускладнюється. Даний принцип детально розглядається у розділі I «Принцип витягнутої 
руки» Рекомендацій (настанов) Організації економічної співпраці та розвитку щодо 
трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб (у 
редакції від 22.07.2010 р.) [7]. 

«Принцип витягнутої руки» запроваджується з метою забезпечення належної 
податкової бази у кожній юрисдикції та уникнення подвійного оподаткування. В свою 
чергу, співпраця між незалежними платниками податків зазвичай визначається ринковими 
чинниками. Однак при взаємодії взаємозалежних підприємств ці чинники можуть 
безпосередньо і не впливати на їх відносини, хоча такі платники часто намагаються 
відобразити динаміку ринкових чинників під час здійснення комерційних операцій [8, 
с.25]. 

Крім того, необхідно зауважити, що трансфертні ціни не завжди є завищеними або 
заниженими порівняно з ринковими. Негативним є тільки процес зловживання 
(маніпулювання) трансфертними цінами, тобто саме зловживання призводить до 
завищення або заниження трансфертних цін порівняно з ринковими. 

Отже, трансфертне ціноутворення полягає у встановленні цін в операціях між 
компаніями групи (пов’язаними особами) і поширене у податковій термінології 
словосполучення, що не передбачає схеми мінімізації оподаткування. 

Позитивним напрямком щодо податкового регулювання трансфертного 
ціноутворення є те, що Україна вже перейшла на міжнародні стандарти виявлення схем 
мінімізації податкових зобов’язань, які здійснюють суб’єкти господарювання за 
допомогою механізму трансфертного ціноутворення. 

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи вищезазначене, та з метою ефективного 
застосування податкового регулювання трансфертного ціноутворення в Україні 
необхідно: 

1) розробити методичні рекомендації регулювання трансфертних цін за основними 
центрами відповідальності суб’єктів господарювання щодо організаційних схем 
застосування трансфертного ціноутворення з метою оцінки рентабельності суб’єкта 
господарювання (підприємства/банку) за різними напрямками, а саме: рентабельність 
філій і відділень, окремих центрів відповідальності,  певних продуктів та послуг тощо; 

2) проводити моніторинг застосування основних моделей трансфертного 
ціноутворення, які відповідають «принципу витягнутої руки» та базуються на таких 
методах ціноутворення як: неконтрольованої порівняльної ціни; ціни перепродажу; 
«витрати плюс»; чистого прибутку; розподілення прибутку з метою усунення негативних 
наслідків; 

3) податковим органам доцільно працювати в напрямку забезпечення механізмів 
адміністрування трансфертних цін та визначення основних вимог щодо документації з 
трансфертного ціноутворення; 

4) систематично збирати матеріали щодо оцінки ризиків трансфертного 
ціноутворення та розробляти рекомендації щодо уникнення таких ризиків з подальшою 
розробкою механізмів ефективного вирішення спірних питань з трансфертного 
ціноутворення; 

5) накопичувати матеріали та здійснювати їх аналіз і надавати пояснення відносно 
схем агресивного податкового планування та їх аналітично опрацьовувати, а саме: в 
частині схем з використанням трансфертного ціноутворення; 
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6) розвивати ініціативи щодо обов’язкового розкриття та обміну інформацією, 
форм спільного нагляду за дотриманням умов такого розкриття та обміну (в частині 
сторін, що є учасниками контрольованих операцій) тощо. 

Таким чином, за впровадженими в Україні правилами щодо регулювання 
трансфертного ціноутворення платники податків не повинні змінювати ціни або умови 
ведення бізнесу та мають сплатити податки там, де дохід є економічно обґрунтованим. 
Враховуючи національні особливості щодо трансфертного ціноутворення, перспективами 
подальших наукових розвідок є вивчення та врахування цих особливостей при 
удосконаленні податкового регулювання трансфертного ціноутворення. 
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність вивчення оподаткування доходів населення у Великобританії, висвітлено 

основні податки, які сплачують фізичні особи у цій країні, та основні принципи оподаткування доходів населення, охарактеризовано 
ставки та пільги з прибуткового податку у Великобританії та проаналізовано основні заходи щодо підвищення рівня життя 
населення країни. 

Ключові слова: Великобританія, система оподаткування, прибутковий податок, податковий рік, резидент, особиста пільга, 
доходи населення, оподатковуваний дохід, податкове адміністрування. 

Аннотация. В статье обосновано необходимость изучения налогообложения доходои населения в Великобритании, 
рассмотрено основные налоги, сплачиваемые физическими лицами в этой стране, и основные принципы налогообложения доходов 
населения, охарактеризировано ставки и льготы по подоходному налогу в Великобритании и проанализировано основные мереприятия 
по повышению уровня жизни населения страны. 

Ключевые слова. Великобритания, система налогообложения, подоходный налог, налоговый год, резидент, личная льгота, 
доходы населения, налогооблагаемый доход, налоговое администртрование. 

Annotation. The main purpose of the article is to prove the necessity of studying personal income taxation in the United Kingdom, to 
highlight the main taxes paid by individuals in the country, and basic principles of personal income taxation. The article characterizes the rates 
and benefits of income tax in the United Kingdom and analyzes the main activities directed at improving social living standards of the country. 

Keywords: the United Kingdom, taxation system, income tax, tax year, resident, personal allowance, population income, taxable 
income, tax administration. 

 
Вступ. Проблеми оподаткування та підвищення рівня життя населення стають 

особливо актуальними в сучасних умовах розвитку України. Проте все ще відсутній 
системний погляд на умови, що повинні забезпечити покращення життя населення 
України з одночасним зниженням оподаткування їх доходів. 

У кожній країні існує ціла мережа політичних і соціальних інституцій, покликаних 
створювати умови і механізми для вирішення проблем, пов'язаних з підвищенням 
добробуту громадян, із забезпеченням соціально-політичної та економічної стабільності 
суспільства. Однією з головних функцій системи державних фінансів країн ЄС є 
забезпечення високих соціальних стандартів життя населення. 

На сучасному етапі розвитку українські науковці активно вивчають багатий 
європейський досвід та глобальні тенденції і намагаються будувати нову модель сучасної 
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податкової та соціальної політики. У цьому напрямі найбільш корисним є досвід 
провідних країн Європи, однією з яких є Великобританія. 

Дослідженням зарубіжного досвіду (у тому числі досвіду Великобританії) 
вирішення проблем підвищення якості життя та оподаткування доходів населення 
займаються багато науковців, у тому числі Андрущенко В. Л., Данілов О. Д., Байтова І. 
М., Строков А. І., Безпалько І. Р., Вергун Л. І., Голубова О. А., Іващук І. О., Квасовський 
O. P., Комінюк H. В., Литвиненко Я. В., Миргородська Л. О., Пасічник Ю. В., Ткаченко Н. 
М., Шамова Г. Л., Шевчук В. О., Якушин І. Д. та інші. Проте дослідження у даному 
напрямі необхідно продовжувати, у першу чергу з метою використання кращого 
зарубіжного досвіду при вирішенні аналогічних проблем в Україні. 

Постановка завдання. Основними завданнями даної статті є: 
– обґрунтувати необхідність вивчення оподаткування доходів населення у 

Великобританії; 
– висвітлити основні податки, які сплачують фізичні особи у Великобританії; 
– розкрити особливості статусу платника податків у Великобританії; 
– охарактеризувати ставки та пільги з прибуткового податку у Великобританії; 
– дослідити основні принципи оподаткування доходів населення Великобританії; 
– проаналізувати основні заходи щодо підвищення рівня життя населення у 

Великобританії. 
Виклад основного матеріалу. Податок на доходи фізичних осіб посідає важливе 

місце у забезпеченні фінансової стабільності, соціальної справедливості та економічного 
розвитку багатьох країн світу. Його основне призначення полягає не тільки в наповненні 
бюджету, а й у стимулюванні інвестиційної активності та регулюванні доходів населення. 
Справедливість в оподаткуванні при цьому оцінюється зовсім не тим, хто яку суму 
податку сплачує, а тим, скільки коштів залишається у платника після його сплати. 

Майже у всіх розвинених країнах об'єктами оподаткування прибутковим податком 
є одне і те ж: заробітна плата та інші доходи (рента, відсотки, виграші та ін). Також 
схожістю систем оподаткування доходів фізичних осіб у різних країнах також є той факт, 
що прибутковий податок забезпечує значну частку надходжень прямих податків у бюджет 
[1]. 

Великобританія (англ. United Kingdom) – повна назва: Сполучене Королівство 
Великобританії і Північної Ірландії (англ. United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland) – одна з найбільш високо розвинених держав у Європі. Великобританія – лідер 
європейської торгівлі і великий фінансовий центр. За останні десятиліття уряд країни 
значно зменшив частку приватного сектора в економіці та розширив соціальні програми. 

Головним чином, чисельність населення Великобританії зростає за рахунок 
трудових іммігрантів з країн, що недавно вступили до Європейського Союзу, яким після 
розширення ЄС у травні 2004 року був дозволений вільний в'їзд для роботи на територію 
Великобританії. Проте, народжуваність у країні, як і раніше, перевищує смертність, хоча 
природний приріст вже не є основним фактором збільшення чисельності британців. 
Великобританія займає 13 місце в світі по рівню життя населення [14]. 

Система оподаткування у Великобританії сформувалася ще в минулому столітті, 
проте особливості прибуткового оподаткування населення того періоду характерні і для 
сьогоднішнього дня. Податкова реформа 1973 року внесла значні зміни в структуру 
податкової системи Великобританії, наблизивши її до структури податкових систем країн 
– членів Спільного ринку [2].  

Податкові реформи займають важливе місце в комплексі фінансово-економічних 
заходів у Великобританії. В останнє десятиліття було проведено велику кількість 
податкових заходів, у тому числі поетапне зниження ставок прибуткового податку, 
змінені умови надання податкових пільг різним верствам населення. Основною метою 
реформ податкового законодавства є вирішення проблем, пов'язаних із складною 
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структурою податкової системи, розширення податкової бази у сфері прямого 
оподаткування населення [12]. 

Проте спрощення оподаткування доходів населення не означає, що воно є 
найсправедливішим. За оцінкою англійських економістів, в результаті податкових заходів 
середньостатистичний британський платник податків платить у вигляді податку і внесків 
на соціальне страхування приблизно таку ж долю свого доходу, як і раніше, тоді як 
середня ставка для працівника із середнім доходом зросла приблизно на 2%. В той же час 
середня ставка податкових вилучень в особи, доходи якої в 5 разів перевищують середній 
рівень, знизилася приблизно на 17%. У результаті британці з найвищими доходами 
сплачують найнижчі податки серед населення ведучих промислово розвинених країн, а 
британці з найнижчими  доходами – навпаки [7]. 

У більшості країн використовується прогресивна шкала оподаткування доходів 
населення, оскільки вона стимулює попит на масові товари і послуги, водночас 
скорочуючи його на предмети розкоші. Основним показником, який впливає на 
встановлення податкових ставок, є співвідношення доходів між найбагатшими і 
найбіднішими верствами населення. Такий підхід є не лише виправданим з позиції 
соціальної справедливості. Він є хорошим стимулом для ефективного функціонування 
економіки. Вилучаючи у найбільш забезпечених верств населення надлишки доходів 
через прогресивне оподаткування, держава залишає їм достатньо коштів для споживання і 
не тільки. Частина доходів, яка забирається у багатих, перерозподіляється на користь 
бідних верств і стимулює загальний попит на товари і послуги. Як правило, держава може 
раціональніше розпорядитись надлишком вилучених коштів, ніж приватні особи.  

У багатьох економічно розвинених країнах світу громадяни з невисокими 
доходами звільняються від сплати прибуткового податку. Основну частку дохідної 
частини бюджету забезпечують заможні верстви населення, для яких встановлена 
прогресивна шкала оподаткування [3]. 

Прибутковий податок (Income Тax) – фіскально і соціально найбільш важливий 
податок у Великій Британії. Був запроваджений у 1842 р. у розмірі 7 пенсів із кожного 
фунта стерлінгів оподатковуваного доходу. Якщо врахувати, що до запровадження 
десяткової системи в 70-ті роки ХХ ст. фунт стерлінгів складався з 240 пенсів (20 шилінгів 
по 12 пенсів), то у відсотковому вимірі тодішня ставка дорівнювала 2,9%. 

На даний час у Великобританії існує дворівнева податкова система: податки 
місцевих органів самоврядування і податки, що надходять у державний бюджет через 
Податкове Управління – HM Revenue & Customs.  

Податковий рік (Tax Year або Fiscal Year) у Великобританії починається 6 квітня і 
закінчується 5 квітня наступного року. Вибір таких дат для податкового року пов'язаний з 
далеким минулим. У 1752 році Англія перейшла з Юліанського календаря, за яким новий 
рік, так само як і податковий, починався 25 березня, на Григоріанський календар з 
початком нового року 1 січня. Два календаря відрізнялися на 11 днів, і уряд, не бажаючи 
втрачати податки за ці дні, переніс початок податкового року на 5 квітня, а в 1800 році – 
на 6 квітня.  

Основні податки, які сплачують фізичні особи у Великобританії: 
прибутковий податок (Income Tax); 
податок на спадщину (Inheritance Tax (IHT)) сплачується спадкоємцями померлої 

людини, що набули в спадок. Власність, оцінений в суму меншу, ніж 325000 у 2013-2014 
не підлягає обкладенню податком на спадок. Все що більше £ 325000 буде обкладатися за 
ставкою 40%. Для пар, які перебували в законному шлюбі до смерті одного з подружжя, 
цей поріг збільшується до £ 650000 (станом на 2013-2014 рік); 

податок на приріст капіталу (Capital Gains Tax (CGT)) у Великобританії складає 
28%. Приростом капіталу називається прибуток від продажу капітальних активів. 
Капітальними активами можуть бути як нерухомість, так і фінансові активи (акції, 
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облігації тощо) або інші цінності (коштовності, картини, антикваріат, монети та марки і 
т.д.); 

внески соціального страхування (National Insurance contributions або NICs) 
сплачуються самим працівником (внески Class 1) і складають 12% від зарплати, якщо 
дохід від £ 149 до £ 797 (£ 7750 – £ 41450 в рік). Якщо працівник заробляє вище цього 
порогу, на суму, що перевищує поріг, нараховується до сплати ще 2%. Внески в розмірі 
13.8% доплачує роботодавець, від зарплати співробітника вище £ 148; 

податок на нерухомість (Council Tax) – місцевий податок, сплачується з будь-якого 
житла, власного або орендованого. Якщо в житлі проживає лише одна доросла людина – 
це домоволодіння має знижку в 25%. Повний податок сплачується з домоволодіння, де 
живуть як мінімум два дорослих людини. Діти до 18 років, а в окремих випадках до 25 
років при розрахунку Council Tax не беруть участь; 

гербовий збір (Stamp Duty Land Tax (SDLT)) – податок на купівлю нерухомості і 
землі; 

транспортний податок (Vehicle Tax) залежить від розміру двигуна автомобіля, типу 
палива і кількості викидів СО2, а також дати реєстрації автомобіля [12]. 

Для визначення статусу платника податків – фізичної особи у Великобританії 
використовується не тільки поняття «резидент», але й поняття «доміцілій» (Domicile). Це 
спеціальний термін, що означає офіційно визнане постійне місце проживання. Якщо 
спростити це поняття – це країна, яку ви вважаєте своїм постійним домом. Навіть якщо ви 
її покинули, можливо ви маєте намір повернутися туди в майбутньому. Доміцілій буває по 
народженню і по вибору. Відмінність доміцілія від резидента в тому, що особа може 
визнаватися одночасно резидентом декількох країн або мати більше одного громадянства, 
а доміцілій може бути тільки один. Особи, які прожили у Великобританії в статусі 
резидента 17 з 20 років, автоматично набувають статусу доміцілія Великобританії [11].  

Резиденти з доміцілієм у Великобританії, сплачують податок на дохід, отриманий 
по всьому світу. Якщо резиденти Великобританії, мають доміцілій в іншій країні, то 
платять податки тільки на доходи, отримані на території Великобританії або перераховані 
у Великобританію. Нерезиденти сплачують податок тільки на доходи, отримані на 
території Великобританії. 

Отже, від того, в якій країні особа є податковим резидентом та яка країна є для неї 
доміцілієм, залежить те, де вона буде платити податки. Але якщо особа не є резидентом 
Великобританії, вона не має автоматичного права на особисті податкові пільги (personal 
allowance). 

Для визначенні факту, чи є особа резидентом у Великобританії чи ні, враховуються 
такі фактори: 

– скільки днів у поточному податковому році особа провела у Великобританії; 
– яку країну вона вважає своїм будинком; 
– працювала вона у Великобританії чи за кордоном; 
– скільки часу вона провела у Великобританії порівняно з часом, проведеним в 

інших країнах; 
– чи була вона податковим резидентом у минулі роки [14]. 
Так як Великобританія має угоди про недопущення подвійного оподаткування з 

більшістю країн (в тому числі з усіма країнами, що входили в СРСР), капітал, який особа 
заробила до того, як переїхала до Великобританії, не підлягає оподаткуванню при 
переведенні грошей в країну. А якщо людина отримала дохід за кордоном і там же 
заплатила за нього податок, вже перебуваючи в статусі резидента Великобританії, і 
пізніше захоче перевести гроші у Великобританію, тоді доведеться доплатити податок за 
ставкою тут, зменшений на величину сплаченого за місцем отримання доходу. 

Із 6 квітня 2013 року стало можливо ділити податковий рік, якщо людина 
працювала протягом року більш ніж в одній країні. Це означає, що в той період, коли 
особа є резидентом Великобританії, вона сплачує тут і прибутковий податок на доходи і 
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приріст капіталу, отримані в країні і за кордоном, а у той період, коли особа перебуває за 
кордоном, вона платить податки тільки з доходів, отриманих у Великобританії. Отже, 
якщо особа тимчасово перестає бути податковим резидентом Великобританії, у 
Великобританії вона буде платити тільки податок з джерел доходу у цій країні. 

Прибутковий податок (Income Тax), за визначенням, сплачується з доходів 
фізичних осіб. Прибутковий податок у Великобританії є прогресивним, тобто залежить від 
суми доходу. Проте не всі види доходу підлягають оподаткуванню. 

Основні види оподатковуваного доходу: 
– зарплата і будь-які виплати, які ви отримуєте від роботодавця, в тому числі 

допомоги; 
– доходи від підприємницької діяльності; 
– державна пенсія і всі інші види пенсій; 
– допомоги по безробіттю; 
– допомога по догляду за непрацездатними; 
– інвестиційні доходи; 
– відсотки за вкладами у банках; 
– доходи від здачі житла у найом; 
– дивіденди. 
Шкала ставок прибуткового податку у Великобританії: 
20% на дохід від £ 0 до £  32010, 
40% на дохід від £ 32011 до £ 150000, 
45% на дохід вище £ 150000, (де £ – фунти стерлінгів). 
Особиста пільга з прибуткового податку (рersonal allowance – це сума, з якої 

податок не сплачується) у Великобританії складає у 2013–2014 податковому році £ 9440 
(пільга знижується, коли дохід перевищує £ 100000 у рік на £ 1 на кожні £ 2 доходу понад 
ліміт). Весь дохід, що перевищує цю суму, підлягає оподаткуванню за прогресивною 
шкалою. 

Крім неоподатковуваного мінімуму в розмірі 9440 фунтів стерлінгів передбачено 
ряд інших соціальних відрахувань (для сімейних пар, громадян у віці 65–74 років, 
старших 75 років, для сліпих) [11]. 

Розмір знижок щорічно індексується в залежності від рівня інфляції. 
Оподатковуваний дохід зменшується на суму витрат, пов’язану з одержанням доходу 
(спецодяг, обладнання для роботи та ін.), а також на суми внесків до пенсійних і 
благодійних фондів, медичної страховки для осіб, старших 65 років, процентних платежів 
за позиками на придбання житла та власності (максимум 30 тис. фунтів стерлінгів). Також 
при оподаткуванні передбачаються пільги неповним сім’ям, які мають дітей віком до 16 
років, неповним сім’ям, діти яких навчаються у вищих навчальних закладах денної форми 
навчання. 

У Великобританії існує дещо інший принцип (на відміну від інших кран Європи) 
побудови та нарахування прибуткового податку, який розподіляє дохід на певні групи 
(шедули) в залежності від джерела отриманого доходу. Кожна така група оподатковується 
за особливим принципом і названа літерами англійського алфавіту – A, C, D, E, F:  

група A – доходи від власності та орендованого майна (землі, будинку, квартири, 
якщо це буде навіть автофургон чи яхта, пристосовані для постійного проживання); 
оподатковуваний дохід вираховується як різниця між доходами від власності чи володіння 
майном і експлуатаційними видатками на його утримання; до даної групи відносяться 
також доходи від колишньої групи B (комерційна експлуатація лісів, що знаходяться у 
приватній власності);  

група C – доходи від облігацій державних позик;  
група D – доходи від виробничо-комерційної діяльності (наприклад, прибуток 

власника магазину), від надання послуг особами вільних професій (адвокатами, лікарями і 
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т. д.), аліменти, гонорари, доходи британських підданих від цінних паперів і майна, що 
знаходиться за кордоном);  

група E – заробітна плата, пенсії з приватних пенсійних фондів, оподатковувані 
соціальні допомоги;  

група F – дивіденди та інші виплати, здійснювані компаніями. Загалом, система 
поділу на групи має ряд переваг, що дозволяє визначити кількість платників по кожній із 
окремих груп доходів [14]. 

Можливі випадки, коли потрібно повернути надміру сплачений прибутковий 
податок. Наприклад, якщо особа звільняється або її скорочують з роботи протягом 
податкового року, а також, якщо вона їде з країни протягом податкового року. Термін 
давності для таких повернень становить 4 роки після закінчення податкового періоду, за 
який особа хоче повернути податок. Для цього на адресу HM Revenue & Customs 
відомства потрібно направити форми звітності Р85, Р45, Р60 [12]. 

Прибутковий податок у Великобританії характеризується легкістю його 
адміністрування, високою платіжною дисципліною платників, ефективною системою 
контролю за достовірністю та повнотою декларування доходів громадян. 

Податки, як і в будь-якій іншій державі, займають ключові позиції у формуванні 
прибуткової частини державного бюджету країни. При цьому серед них переважають 
прямі податки (36,2 % дохідної частини бюджету). На частку прибуткового податку з 
населення припадає 64 % від надходжень у вигляді прямих податків до державного 
бюджету Великобританії [13]. 

У цілому, ставки прибуткового податку у Великобританії високі, а кількість 
відрахувань порівняно з деякими іншими розвиненими країнами досить невелика, проте 
суттєвий розмір неоподаткованого мінімуму. Як наслідок, податкова система досить 
прозора, а доходи заможних людей дійсно оподатковуються за підвищеними ставками, що 
не згладжується масою пільг, подібно до інших держав. При цьому Великобританія 
залишається привабливою для отримання на її території доходу резидентами без 
доміцілія. 

Основні принципи, які лежать в основі сучасної податкової політики уряду 
Великобританії, полягають у тому, що податкова система повинна заохочувати зайнятість 
і стимулювати кожного до праці, сприяти накопиченню і довгостроковим інвестиціям, 
бути справедливою. 

Проте, незважаючи на щорічний приріст ВВП і зростання реальних доходів 
населення, різниця між рівнем життя осіб, які одержують високі доходи, і тих, у кого вони 
дуже низькі, постійно збільшується. На ситуацію, що склалася, звернув увагу, зокрема, 
директор Лондонської школи економіки професор Б. Гідденс, який зазначав у своїх 
лекціях, що у сучасному британському суспільстві виникла проблема соціальної 
нерівності та необхідні заходи з її ліквідації. У зв'язку з цим необхідні реформи щодо 
зміцнення соціальної безпеки країни, в тому числі і податкові [1]. 

Ще у 2002 р. уряд Великобританії створив комісію, яка б стежила за рівноправним 
доступом до вищих навчальних закладів і виконанням законів, згідно з якими 
університети зобов'язані надавати фінансову допомогу бідним студентам (сума гранта має 
бути не меншою 300 фунтів стерлінгів). Пенсіонерам надаються пільги на проїзд у будь-
якому транспорті, безкоштовні квитки на концерти і спортивні змагання, а також доплати 
на паливо взимку, знижки в ресторанах і туристичних фірмах [10]. 

Для формування справедливої і зрозумілої системи державних фінансів у 
Великобританії видатки на соціальні трансферти і соціальне страхування фінансуються 
лише з надходжень від прибуткового податку. Така система є економічно раціональною, 
політично обґрунтованою і соціально справедливою. 

У фіскальному відношенні Великобританія поділена на 15 податкових округів, 
яким підпорядковані 600 дільниць (districts) і 135 центрів збирання податків. Окружні 
підрозділи служби внутрішніх доходів очолюються окружними контролерами. 
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Центральними фігурами податкової служби є збирачі податків і податкові інспектори. 
Збирачі забезпечують надходження податків, у тому числі і стягнення в примусовому 
порядку, контроль за правильністю податкових зобов’язань здійснюють інспектори. 
Посадові обов’язки інспектора на його дільниці полягають у: 

– розсиланні платникам нагадувань і бланків податкових декларацій; 
- перевірці декларацій та іншої податкової звітності;  
– нарахуванні податкових зобов’язань у випадках неподання належної 

декларації або неточності даних.  
У підпорядкуванні податкового інспектора знаходяться помічники і клерки [9]. 
У британській системі податкового адміністрування об’єднані апаратно-

бюрократичні та громадські засади. Представники громадськості можуть приймати 
активну участь у податковому процесі. При такій системі платник податку – не пасивний 
суб’єкт, а активний компаньйон. Такий підхід є ознакою правової держави і 
громадянського суспільства, що заслуговує поваги і наслідування. 

Висновок. В Україні створено податкову систему, яка за своїм складом та 
структурою подібна до податкових систем розвинутих європейських країн, у тому числі і 
Великобританії. Проте оподаткування доходів населення в нашій країні потребує 
докорінної перебудови, яка має базуватися на використанні передового зарубіжного 
досвіду, а не зводитися до копіювання моделі оподаткування інших країн. Проблема 
соціальної несправедливості податку на доходи фізичних осіб залишилася невирішеною в 
Україні навіть після прийняття Податкового кодексу. Бідні верстви населення у структурі 
власних витрат сплачують значно більший обсяг коштів, ніж заможні. Більшу частину 
бюджетних надходжень даного податку формують громадяни з невеликою заробітною 
платою. Також Податковий кодекс не вирішує проблем щодо ухилення від сплати 
податку. Заможні громадяни через безкарне приховування доходів сплачують незначні 
символічні суми, але при цьому купують дорогі автомобілі, яхти та живуть у дорогих 
квартирах і будинках. Отже, вивчення позитивної європейської практики та досвіду 
необхідне для вирішення зазначених вище та багатьох інших проблем у сфері 
оподаткування доходів населення в Україні. І досвід Великобританії у цьому напрямі є 
найбільш прогресивним та ефективним. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ДЕРЖАВНИЙ 
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(молодший науковий співробітник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, 
Національний університет державної податкової служби України) 

 
Анотація. У статті розкрито існуючі ключові підходи до трактування сутності категорій «державний фінансовий 

контроль» та «система державного фінансового контролю». Встановлено, що дані категорії є взаємопов’язаними, розкрито також 
їх роль у забезпеченні державного управління національною економікою та представлено авторський підхід до визначення цих 
категорій. 

Ключові слова: державний фінансовий контроль, система державного фінансового контролю, управління, національна 
економіка. 

Аннотация. В статье расскрыто существующие клчевые подходы к пониманию сущности категорій «государственный 
финансовый контроль» и « система государственного фінансового контроля». Установлено, что данные категории взаимосвязаны, 
раскрыто их роль в обеспечении государственного управления национальной економи кой и представлено авторський поход к 
определению этих категорий.  

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, система государственного фінансового контроля, управление, 
национальная економика. 

Annotation. The article deals with the existing key approaches to the interpretation of the essence of the categories of "public financial 
control" and "system of state financial control" Established that these categories are related, also reveals their role in providing of the national 
economy and presents the author's approach to the definition of these categories. 

Keywords: state financial control, the system of financial control, management, national economy . 

 
Актуальність тематики дослідження. Однією з ключових функцій держави є 

забезпечення ефективного управління національною економікою. Практика показує, що в 
процесі реалізації цієї функції важливе місце посідає державний фінансовий контроль, 
який, як відомо, є частиною загальнодержавного контролю, котрий, у свою чергу, являє 
собою один з елементів управління. На практиці здійснення державного фінансового 
контролю відбувається через відповідну систему державного фінансового контролю. Саме 
від чіткості її роботи залежить ефективність здійснення державного фінансового 
контролю в цілому та реалізація його управлінських аспектів зокрема. В той же час, 
забезпечення оптимального стану системи державного фінансового контролю є 
неможливим без забезпечення однозначності трактування внутрішнього змісту 
взаємопов’язаних категорій «державний фінансовий контроль» та «система державного 
фінансового контролю» всіма суб’єктами, що мають відношення до її функціонування. До 
цих суб’єктів належать як практики, так і науковці, які здійснюють дослідження в даній 
галузі. Але, як показує практика, така однозначність на сьогоднішній день практично 
відсутня, що породжує необхідність проведення наукових досліджень у напрямі 
вирішення окресленої проблеми. Відповідно, можна зробити висновок про актуальність 
обраної для дослідження тематики. 

Ступінь наукового вивчення проблеми. Визначена проблематика розкривається 
у наукових працях Ю.М. Бажала, І.В. Басанцова, І.А. Бєлобжецького, М.Т. Білухи, О.Д. 
Василика, Б. І. Валуєва, Е.О. Вознесенського, В.П. Дяченко, В.А. Жукова, І.М. Іванової, 
Л.М. Крамаровського, М.В. Кужельного, В.М. Мітрофанова, Т.В. Микитенко, Н.І. Рубан, 
І.Б. Стефенюка, Н.С. Столярова, С.О. Шохіна та інших. Результати їхніх наукових 
досліджень мають високу теоретичну і практичну значущість, але повністю окреслену 
проблему не вирішують, оскільки підходять до неї зі сторони власного предмету 
наукового пошуку. Така ситуація вимагає проведення наукових досліджень, що ще раз 
підтверджує актуальність обраної автором тематики. 

Мета статті: дослідити існуючі наукові підходи до трактування категорій 
«державний фінансовий контроль» та «система державного фінансового контролю», й на 
цій основі виробити узагальнюючий підхід до їх трактування, котрий би розкривав їх роль 
в управлінні національною економікою. 



 169

Виклад основного матеріалу.  Досліджувані нами категорії «державний 
фінансовий контроль» та «система державного фінансового контролю» є предметом 
наукових пошуків протягом тривалого проміжку часу (фактично з моменту становлення 
державного фінансового контролю як об’єкту наукового вивчення) в різних сферах. Дані 
поняття ґрунтовно вивчають спеціалісти в галузі економіки, права, державного 
управління. Фахівці інших сфер досліджують його побічно відповідно до перетинання з 
предметом їх наукових досліджень. За цієї ситуації трактування внутрішнього змісту 
даних понять, як уже згадувалося вище, проводиться з позиції сфери чи напряму 
досліджень відповідних науковців, що часто кардинально відрізняється одне від одного. У 
зв’язку з цим, формуються невзаємопов’язані, кардинально різні трактування категорій 
«державний фінансовий контроль» та «система державного фінансового контролю», що 
суттєво ускладнює їх використання спеціалістами-практиками. Відзначимо, що останні, у 
відповідності від сфери власної діяльності, також трактують ці поняття, що вступає у 
конфронтацію з іншими. В цілому описана ситуація свідчить про широкий плюралізм 
позицій в досліджуваній сфері, що призводить до негативних практичних наслідків для 
державного фінансового контролю.  

Через це, виникає необхідність зосередитися на розкритті різноманітних наукових 
підходів до розуміння сутності досліджуваних понять та вироблення на їх основі 
узагальнюючих підходів. Розпочати наш розгляд пропонуємо з категорії «державний 
фінансовий контроль», оскільки вона є базовою для категорії «система державного 
фінансового контролю України». 

Як показує аналіз наукової літератури, теорія до сьогодні не виробила 
уніфікованого підходу до трактування сутності категорії «державний фінансовий 
контроль». Найбільш узагальнені підходи представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Підходи до визначення поняття «державний фінансовий контроль»* 

Державний фінансовий контроль – це … 
Джерело, 

автор 
… одна з основних ланок спостереження за суспільним 

виробництвом та розподілом національного багатства. 
М. Шутов [1, с.10] 

… контроль, здійснюваний державними органами чи від 
імені держави з метою забезпечення єдиної державної фінансової 
політики і фінансових інтересів держави та її громадян. 

М. Мельник [2, с. 15] 

… контроль над формуванням, відтворенням і 
використанням національного надбання. 

С. Степашин [3, с. 
35] 

… обстеження фактичного стану показників фінансової 
діяльності господарюючих суб’єктів на їх відповідність заданим  
показникам. 

Жураковський де Сас 
Т.Б. [4] 

… діяльність державних органів та недержавних 
організацій щодо забезпечення законності, фінансової дисципліни 
при мобілізації, розподілі та використанні коштів і матеріальних 
цінностей. 

Жураковський де Сас 
Т.Б. [4] 

… сукупність взаємопов’язаних складових у системі 
державного управління, спрямованих на регулювання і 
вдосконалення фінансового механізму держави з метою 
економного, ефективного та результативного використання 
матеріальних і нематеріальних ресурсів та державної власності. 

Я. Лин [5] 

… особлива управлінська функція держави, реалізація якої 
передбачає встановлення правових норм, які визначають порядок 
використання суб’єктами господарювання фінансових ресурсів, 
проведення моніторингу чи інших контрольних дій за 
дотриманням цих норм, виявлення правопорушень у частині 

Н.І. Рубан,  
І.Б. Стефанюк [6, с. 
22-23] 
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використання фінансових ресурсів, їх усунення, блокування 
незаконних фінансових операцій і здійснення заходів щодо 
компенсації збитків, завданих державі, суб’єктам господарювання 
та громадянам. 

… об’єктивно зумовлену діяльність людини, мета якої 
полягає в оцінці відхилення параметрів, що фактично 
реєструються, характеризують діяльність держави в фінансово-
економічному просторі, від установлених норм, а також 
здійснення моніторингу та аналізу економіки і суспільства, 
спрямованого на фінансову оцінку ефективності використання 
державою ресурсів, що їй виділяються. 

С. Рябухін [7, с.8] 

… забезпечення проведення перевірки стану та 
ефективності використання фінансових, трудових і матеріальних 
ресурсів підприємств 

С. Шохін, Л. 
Вороніна [8] 

* Складено автором 
Як бачимо з наведених у таблиці 1 даних, у науковій літературі можна зустріти 

різноманітні підходи до визначення поняття державного фінансового контролю. На 
сьогоднішній день серед розроблених наукою підходів до визначення сутності державного 
фінансового контролю найбільш загальне визнання мають лише два. За першим підходом 
державний фінансовий контроль досліджується і визначається з позицій виконання ним 
функцій державного управління, за другим – з правової точки зору [9]. Відзначимо також, 
що як зазначає ряд науковців, дослідження державного фінансового контролю лише з 
позиції здійснення економічного контролю є невиправданим, оскільки дане поняття є 
значно ширшим. Відповідно воно потребує комплексного розгляду. Проведений аналіз 
також показує, що багато науковців підтримують позицію, згідно якої між державним 
фінансовим контролем та державним управлінням існує певний компліментарний зв’язок, 
суть якого полягає в тому, що управління припускає контроль, а останній, у свою чергу, 
забезпечує управління [10].  

Цікавим також є підхід, згідно до якого пропонується розрізняти поняття 
фінансового та державного фінансового контролю за тим аспектом, що саме загальне 
поняття фінансового контролю потрібно розуміти як навчальну чи наукову дисципліну з 
питань контрольної діяльності, а поняття державний фінансовий контроль – як сам процес 
здійснення контрольної діяльності у фінансовій сфері [11]. У відповідності з цим, можна 
відзначити, що найчастіше, при ідентифікації поняття державного фінансового контролю 
науковцями, пропонується виходити з тієї парадигми, що його предметом є державні 
фінанси, а суб’єктом – відповідний орган державної влади. Але з даним підходом 
погоджуються далеко не всі. Альтернативним варіантом у цьому контексті є позиція 
І. Стефанюка, який пропонує при ідентифікації поняття державного фінансового 
контролю першим критерієм відзначити те, що він є діяльністю органів державної влади 
та управління, що полягає в контролі за дотриманням норм, стандартів і принципів 
управління фінансовими ресурсами держави [11].  

Як уже згадувалося, вищенаведені підходи до визначення сутності державного 
фінансового контрою не єдині. Відповідно до цього, враховуючи предмет нашого 
дослідження, пропонуємо розглянути інші, менш поширені в практиці та більш дискусійні 
наукові підході. 

Так, варто зазначити, що на сьогоднішній день в теорії існує позиція щодо 
обмеження сутності державного фінансового контролю лише його здійсненням у частині 
державних фінансів. Але ми вважаємо більш прийнятною думку інших вчених, які 
пропонують дещо розширити функції, виконувані державним фінансовим контролем. 
Згідно до цього підходу пропонується до функцій державного фінансового контролю 
відносити також здійснення контрольної діяльності за суб’єктами господарювання 
недержавної форми власності [5]. Згідно, ще одного підходу сутність державного 
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фінансового контролю пропонується розглядати з двох аспектів. Відповідно до першого з 
них вважається, що суть державного фінансового контролю полягає в зборі інформації, 
аналізі фінансово-господарської діяльності, виявленні фактів неефективності управління 
фінансовими ресурсами, неекономного використання бюджетних коштів, неповної або 
несвоєчасної сплати податків і зборів. За другим підходом вважається, що державний 
фінансовий контроль являє собою сукупність заходів щодо перевірки законності, 
сприяючих охороні державної та приватної власності, виявленню і попередженню 
правопорушень, усуненню причин і умов їх здійснення, і направлених на охорону 
правопорядку у сфері фінансової діяльності [12].  

З позицій І. Іванової та інших, підтримуваних нею науковців, сутність державного 
фінансового контролю потрібно також розглядати з боку виконання ним ще однієї досить 
важливої функції, а саме – забезпечення стабільності бюджетного процесу на всіх його 
стадіях та забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери в сучасних економіко-
політичних умовах [13, с. 25-48].  

Загалом можна констатувати, що на сьогодні всі існуючі наукові підходи до 
визначення сутності державного фінансового контролю не розкривають дане поняття 
повною мірою та не дають єдиного комплексного уявлення про його суть. Відповідно, у 
зв’язку з ситуацією, що склалася, ускладнюється сприйняття і розумінні даного поняття на 
практиці, що, в свою чергу, є одним з негативних факторів впливу на загальний рівень 
ефективності контрольної діяльності у вітчизняній економіці.  

Враховуючи сказане, відзначимо, що на сьогодні виникла необхідність забезпечення 
однозначності трактування сутності категорії «державний фінансовий контроль». 
Відповідно до цього, з метою усунення існуючих у досліджувані сфері протиріч ми 
пропонуємо наступне визначення сутності даного поняття: державний фінансовий кон-
троль – це частина фінансового контролю, яка здійснюється спеціально-уповноваженими 
державними органами у процесі державного управління національною економікою. 

Розглянувши категорію «державний фінансовий контроль» пропонуємо перейти до 
вивчення іншого поняття – «система державного фінансового контролю». Варто 
відзначити, що останнє є похідним від розкритої вище категорії. Відповідно, проблеми 
однозначності трактування його внутрішнього змісту є аналогічними з описаними вище 
проблемними аспектами визначення категорії «державний фінансовий контроль». В 
контексті цього варто відзначити, що в науковому світі та серед практиків – працівників 
органів державного фінансового контролю і законотворців, також немає 
загальноприйнятого підходу до розуміння вищезгаданого поняття. Головні підходи до 
визначення сутності досліджуваної категорії сформовано у таблиці 2.  

Таблиця 2. 
Підходи до визначення поняття  

«система державного фінансового контролю»* 

Система державного фінансового контролю – це … 
Джерело, 

автор 
… сукупність наступних трьох елементів – державного 
внутрішнього фінансового контролю, урядового 
(централізованого) контролю та парламентського контролю 

І. Стефанюк [14] 

… взаємопов’язана сукупність контролюючого суб’єкта, 
контрольних дій та контрольованого об’єкта 

В.А. Бабенко [1, с. 
13] 

… сукупність засобів контролю, виконавців і об’єктів контролю, 
що взаємодіють за правилами, встановленими відповідною 
нормативною документацією, з метою забезпечення ефективного 
використання державних фінансових ресурсів в інтересах 
суспільства, які охоплюють усі операції, пов’язані з рухом 
державних коштів, і здійснюються у відповідних формах за 
допомогою спеціальних методів. 

Ю. Барський, О. 
Чуль [15] 
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… взаємопов’язана сукупність суб’єкта і об’єкта та засобів 
контролю, взаємодіючих як єдине ціле в процесі встановлення 
бажаних результатів виконання, вимірювання стану об’єкту 
контролю, аналізу оцінки даних вимірювання і розробки заходів 
коригувального впливу. 

С. Шохін [8] 

* Складено автором за [16] 
 
У відповідності до викладеного в таблиці 2, за результатами проведеного аналізу 

загальноприйнятих підходів з даної проблематики, ми маємо констатувати той факт, що в 
Україні, так як й у випадку з поняттям державного фінансового контролю немає єдино 
прийнятного наукового трактування сутності досліджуваного поняття.  

На даний момент спостерігається неоднозначне розуміння поняття системи 
державного фінансового контролю на практиці, що закономірно негативно впливає на її 
ефективність. Ураховуючи це, з метою забезпечення вирішення даної проблеми, ми 
пропонуємо наступний підхід до трактування сутності категорії «система державного 
фінансового контролю». 

Система державного фінансового контролю – це сформований в установленому 
діючим законодавством порядку механізм взаємодії між контролюючими суб’єктами й 
підконтрольними їм об’єктами, що здійснюється за допомогою засобів та нормативно-
правового забезпечення контрольної діяльності, який діє у процесі державного управління 
національною економікою. 

З даного визначення можна зробити висновок, що основними елементами системи 
державного фінансового контролю є: суб’єкти контролю, об’єкти контролю, та сукупність 
контрольних дій, що здійснюються суб’єктами по відношенню до об’єктів, та нормативно-
правова база їх здійснення. 

Загалом наведені визначення категорій «державний фінансовий контроль» та 
«система державного фінансового контролю» є узагальнюючими та систематизують 
підходи до їх тлумачення в різних сферах науки і практики й сприяє забезпеченню 
однозначності їх сприйняття. Представлені визначення розкривають роль досліджуваних 
категорій як в економічній, так і у правовій сферах та побічно окреслюють їх участь в 
інших ланках суспільного життя. Також запропоновані підходи до трактування сутності 
понять «державний фінансовий контроль» і «система державного фінансового контролю» 
акцентують увагу на їх використанні з позиції управління. 

Висновки. Загалом, резюмуючи викладене, можна зробити ряд наступних 
висновків: 

- нині в науці й на практиці існує широкий спектр різноманітних підходів до 
трактування внутрішнього змісту категорій «державний фінансовий контроль» та 
«система державного фінансового контролю»; 

- досліджувані поняття є предметом вивчення науковців різних сфер, які трактують 
її у відповідності до власної галузевої специфіки. Таж ситуація має місце й на практиці; 

- неоднозначність сприйняття внутрішнього змісту даних категорій науковцями і, 
що найголовніше, практиками призводить до зниження ефективності державного 
фінансового контролю, що може негативно вплинути на загальний стан національної 
економіки; 

- представлені підходи до трактування категорій «державний фінансовий 
контроль» та «система державного фінансового контролю» є узагальненням відповідних 
напрацювань у цій сфері та націлені на забезпечення однозначності їх сприйняття в науці 
й на практиці в різних сферах суспільного життя. 
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Фаховий журнал «Малий і середній бізнес (право, держава економіка)» охоплює чотири номери у 
рік і є щоквартальником.  

Статті до публікації приймаються: №1 – до 20 березня; №2 – до 20 червня, №3 до 20 вересня; №4 – 
до 20 грудня. 
 
Редакційна колегія журналу звертає увагу на обов’язкове дотримання вимог до наукових фахових 
видань та пропонує:  
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використана література (згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Нові правила бібліографічного опису. – 
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посилань. 
Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу та за належність 

останнього йому особисто. 
Редакція зберігає за собою право вносити до тексту редакційні зміни і скорочувати його. 
Всі автори повинні подати рецензію на статтю. 
Рецензія в обов’язковому порядку має висвітлювати такі питання: 
 актуальність теми; 
 новизна та обґрунтованість одержаних результатів; 
 наукова (практична) цінність результатів. 
Рецензія повинна бути підписана відповідними особами. 
Разом з рукописом на папері подається файл на диску формату CD або текст статті надсилається 

електронною поштою на е-mail редакції: erlikh.sociology@yahoo.com та дублюється на адресу: 
natalka_bn_@ukr.net   

На диску мають бути тільки файли, які стосуються змісту статті. 
На етикетці диску необхідно вказати прізвище та ініціали автора/авторів. 

Після узгодження з Редакцією, автори можуть мати нагоду направляти матеріали статей, відгуків та 
підтвердженя оплати послуг за е-адресою: natalka_bn_@ukr.net  
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