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Анотація. Публікація присвячена конституційно-правовому статусу Закарпаття у складі 
Чехословаччини. Розглядається та аналізується серія нормативно-правових актів конституційного 
характеру, які регулювали автономний статус Підкарпатської Русі. 

Ключові слова: автономія, конституційно-правовий статус, Підкарпатська Русь, вищі органи влади, 
конституція.  

Аннотация. Публикация посвящена конституционно-правовому статусу Закарпатья в составе 
Чехословакии. Рассматривается и анализируется серия нормативно-правовых актов конституционного 
характера, которые регулировали автономный статус Подкарпатской Руси. 

Ключевые слова: автономия, конституционно-правовой статус, Подкарпатская Русь, высшие органы 
власти, конституция. 

Summary. The publication is devoted to constitutional and legal status of Transkarpathia in the structure of 
Czechoslovakia. A series of legal acts of a constitutional nature that governed autonomous status of Pidkarpatska Rus 
are considered and analyzed.  

Keywords: autonomy, constitutional and legal status, Pidkarpatska Rus, higher authorities, Constitution.

Впродовж багатьох століть український етнос, не маючи своєї державності та 
постійно змагаючись за неї, перебував у складі різноманітних країн як європейських, так і 
євразійських. Підпорядкованість їм України відбувалася різними шляхами: повільне 
проникнення на українські землі, як це сталося з Великим князівством Литовським у ХІV – 
XV ст.; встановлення протекторату, як це відбулося з Московським царством у ХVII ст.; 
відверта окупація, як це мало місце з Російською Федерацією та радянським Союзом у 
ХХ ст.  

Не стало винятком і ХХІ ст. Нинішнього року Російська Федерація здійснила анексію 
частини української території – Автономну Республіку Крим. Збройними та людськими 
ресурсами північний сусід усіляко підтримує сепаратистські рухи, терористичні угруповання 
на Півдні та Сході України. Обмеження чи втрата національного суверенітету і 
територіальної цілісності, бездержавність чи чужовладність завжди породжували негативні 
наслідки для кожної нації. Українці також зазнавали утисків і приниження в усіх сферах 
суспільного життя: політичній, культурній, економічній, релігійній тощо.  

Минувшина зафіксувала незначний період перебування частини українських земель у 
складі Чехословаччини. Йдеться про Закарпаття, яке після закінчення Першої Світової війни 
опинилося у підпорядкуванні країни, нині повноправного члена Європейського Союзу, шлях 
України до якого сьогодні пролягає через важкі політичні, економічні і військові 
випробування.  

Метою запропонованої статті є з’ясування конституційно-правового статусу 
українського Закарпаття у складі Чехословацької Республіки після розпаду в 1918 р. Австро-
Угорської імперії. 

Проблема, означена в назві роботи, не є terra inkognita для вітчизняних дослідників, 
проте комплексно, із врахуванням політико-правових причин входження Закарпаття до 
складу Чехословаччини, інших міжнародно-правових аспектів, істориками права вона досі не 
розглядалася. На цій науковій ниві працювали або продовжують плідно працювати такі 
дослідники як: В. Білоцерківський, Ю. Бисага, М. Вегаш, М. Дзидз, М. Держалюк, 
П. Захарченко, В. Кульчицький, В. Лемак, О. Підлуцький, І. Терлюк, М. Тиводар, Б. Тищик, 
М. Токар та інші. 
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Перша Світова війна 1914 – 1918 рр. перекроїла політичну карту світу. З її простору 
зійшли чотири імперії: Німецька, Австро-Угорська, Російська та Османська. Натомість, 
постала низка нових державних утворень, серед яких і Чехословацька Республіка. 

Державотворчі процеси не оминули і українські етнічні території. Так, за 
результатами Сен-Жерменського, Тріанонського та Ризького мирних договорів 1919 – 
1921 рр., що склали основу Версальської системи мирного врегулювання національного і 
територіального питання у Європі за наслідками Першої Світової війни, українські землі 
були поділені між чотирма країнами. Східна і Центральна Україна, внаслідок поразки у війні 
з більшовицькою Росією, була окупована останньою і увійшла до складу створеного у 
1922 р. радянського Союзу. Західна Україна та Волинь потрапили до складу Польщі; 
Буковина та Ізмаїльщина опинилися у складі Румунії. Закарпаття було включено до 
Чехословаччини [1]. 

Правовий статус українського Закарпаття у складі Чехословаччини впродовж 1918 – 
1919 рр. не мав усталеного конституційного характеру та, на думку сучасних українських 
істориків М. Вегаша та М. Токара, пройшов своєрідну еволюцію, яку вчені слушно поділили 
на  три етапи: 1) автономія Закарпаття у складі Угорщини, відповідно до закону «Руська 
Крайна» від 26 грудня 1918 р., № 10; 2) возз’єднання краю з Українською Народною 
Республікою на підставі рішення Всезакарпатських Народних зборів від 21 січня 1919 р.; 
3) автономія у складі Чехословацької Республіки [2]. 

Цілком зрозумілим було прагнення Угорщини після Першої Світової війни залишити 
українське Закарпаття у своєму складі, істотно розширивши його права через надання 
автономного статусу. Проте ситуація в Європі та й у середовищі самих українців, які відчули 
себе єдиною нацією, різко змінилася. Відтак, закарпатській автономії у складі Угорщини не 
вдалося довго проіснувати через недовіру і несприйняття місцевою громадою угорської 
влади та її суспільно-політичних рішень. Об’єднання Західноукраїнської Народної 
Республіки із Українською Народною Республікою не вдалося до кінця реалізувати та 
утвердити через польську та більшовицьку агресію. Автономний статус західноукраїнських 
земель у складі Чехословацької Республіки розглядався як альтернативний і, на той час, 
найбільш прийнятний для розвитку краю. 

Приєднання Закарпаття до Чехословаччини було актом добровільним, а шлях 
визначення конституційно-правового статусу регіону пройшов декілька рівнів політико-
правового оформлення. Переший крок був зроблений в Сполучених Штатах Америки 
еміграційним осередком, який в кінці Першої Світової війни нараховував понад 100 000 
жителів, що представляли близько 20% від усього населення Закарпаття. Серед західно-
українських емігрантів було проведено голосування про визначення долі свого краю. 
Більшістю голосів вирішено включити Закарпаття до складу Чехословаччини. Як стверджує 
український історик права П. Захарченко, «близько 67 % опитаних висловилися за те, щоб 
угорські русини, як держава з найширшими автономними правами, з’єдналася на 
федеративному принципі із Чехословацькою демократичною Республікою на умовах 
приєднання до неї всіх угорсько-руських комітатів» [3, с. 320]. На підставі плебісциту, що 
відбувся 12 листопада 1918 р. у м. Скрентоні (штат Пенсільванія, США), між чеськими 
політичними лідерами та емігрантами із Закарпаття була підписана угода «про включення 
Підкарпатської Русі до складу Нової Чеської держави на умовах автономії» [4, с. 129 – 130].  

Другий крок був здійснений в самому українському Закарпатті. 8 – 9 травня 1919 р. в 
м. Ужгороді відбулося об’єднання Народних рад: Ужгородської, Хустської та Пряшівської в 
єдиний орган влади – Центральну Руську Народну раду. Того ж дня остання ухвалила 
рішення про приєднання Підкарпатської Русі (Закарпаття) до Чехословаччини на правах 
автономії. Окрім того, було створено спеціальну комісію з фахівців, які мали підготувати 
проект документу про політико-правовий статус підкарпатських русинів у рамках 
Чехословацької держави. Відповідний нормативно-правовий акт був розроблений та в 
середині травня 1919 р. затверджений Центральною Руською Народною радою [5, c. 30]. 

Як бачимо, в офіційній назві західноукраїнських земель використовується термін 
«Русь», а місцеві жителі йменували себе не інакше як русини. Видається за доцільним 
здійснити пояснення етимології слова «русин».  
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Лексеми «Русь» та «русин» вперше постають із доби Руської держави. Дана теза є 
доведеною нинішнім поколінням українських дослідників і не потребує додаткового 
наукового обґрунтування [6, с. 40 – 41; 7, с. 29]. Після розпаду Руської держави русинами 
продовжують називати населення, що вийшло із її складу, у тому числі жителів Галичини та 
Волині. Відійшовши до складу Королівства Польського та Речі Посполитої, як 
адміністративно-територіальна одиниця під назвою Королівство Руське, мешканці цих 
територій зберігають самоназву «русин» [8, с. 76]. Після приєднання українських та 
білоруських земель Князівство Литовське у 1398 р. змінило офіційну назву держави на 
Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. До нині збереглася значна кількість 
історичних пам’яток, політичних, юридичних, церковних документів, які засвідчують, що і в 
литовсько-руську добу, і в період існування Української гетьманської держави впродовж 
ХVII – XVIII ст. національна територія України йменувалася завжди Руссю, а її мешканці – 
русинами [9, с. 10]. Відтак, термін «русини» можна вважати етнонімом українського народу. 
Своєю чергою, територія Закарпаття по праву йменувалася Підкарпатська Русь, адже станом 
на 1919 рік за етнічним складом краю понад 70 % становили українці, 20 – 21 % – угорці, 
4 % – словаки, решту представляли євреї, румуни, німці, роми [1]. 

Міжнародно-правовою основою входження українського Закарпаття до складу 
Чехословацької Республіки слугувала Паризька конференція, у ході якої 10 жовтня 1919 р. 
був підписаний Сен-Жерменський мирний договір [10]. Державно-правовий статус 
Закарпаття визначався статтями 10 – 13 означеного документу. Відповідно до їхнього змісту 
Підкарпатська Русь визнавалася автономною адміністративно-територіальною одиницею у 
складі федеративної Чехословацької держави. Остання взяла на себе зобов’язання у межах 
кордонів, визначених міжнародною спільнотою, забезпечити відповідну автономію та 
гарантувати їй найширші права на самоврядування, які б не суперечили цілісності 
метрополії. «Чехословаччина зобов’язується, що зорганізує територію південнокарпатських 
русинів в кордонах, визначених Головними союзними і об’єднаними державами, в межах 
Чехословацької держави як адміністративну одиницю, – йдеться в статтях договору, – а 
також їй буде надано найширше самоуправління, сумісне з цілісністю Чехословацької 
держави» [2; 10]. 

Передбачалося створення представницького органу влади Підкарпатської Русі – 
Сейму, який наділявся правом ухвалювати закони та інші нормативно-правові акти, що 
регулювали питання освіти, культури, мови, релігії, усі інші проблеми місцевого значення. 
Президентом Чехословацької Республіки призначався губернатор, котрий був підзвітний 
Сейму Підкарпатської Русі. У документі, зокрема, зазначено: «Територія 
південнокарпатських русинів буде мати Сейм самоуправління, який буде мати законодавчу 
владу у справах мовних, шкільних та релігійних, а також в питаннях місцевого 
самоврядування та у всіх інших питаннях, якими буде наділена відповідними законами 
Чехословацької держави; губернатор русинської території буде призначений президентом 
Чехословацької Республіки і буде відповідальний русинському Сейму» [2; 10]. 

Окрім того, Чехословаччина зобов’язувалася гарантувати право українців на участь у 
вільних виборах до законодавчих органів влади і враховувати, по можливості, 
пропорційність українського представництва в інших адміністративних органах державної 
влади. «Чехословаччина гарантує території русинів справедливе представництво в 
Законодавчих зборах Чехословацької Республіки, до яких ця територія буде посилати 
депутатів, обраних на підставі конституції Чехословацької Республіки, – стверджувалося у 
ст. 12 – 13 Сен-Жерменського мирного договору, – та погоджується, щоб службовці на 
русинській території призначались, по можливості, з-поміж населення цієї території» [2; 10]. 

Як бачимо, міжнародна спільнота не лише підтримала політичне рішення Центральної 
Руської Народної ради про входження території українського Закарпаття до складу 
Чехословаччини, а й наголосила на важливості надання автономії Закарпаттю. Однак, 
аналізований договір мав і певні недоліки, які полягали у відсутності встановлених термінів 
виконання Чехословаччиною приписів міжнародно-правового акту. 

На основі аналізованого документу та у відповідності із його змістом, 
Чехословаччина розпочала роботу у напрямку розробки законодавчої бази для визначення 
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статусу українського Закарпаття у складі Чехословацької Республіки. Услід за тим, серед 
низки законів конституційного характеру першим постав «Генеральний статут про 
організацію адміністрації Підкарпатської Русі, приєднаної Паризькою конференцією до 
Чехословацької Республіки», затверджений 7 листопада 1919 р. [11, с. 67].  

Документ структурно складався із чотирьох частин. Його перша частина, зокрема, 
гарантувала виконання основних положень Сен-Жерменського договору від 10 жовтня 
1919 р. в частині надання Підкарпатській Русі автономного статусу. Друга частина Статуту 
встановлювала демаркаційну лінію кордону між словаками та русинами. Питання мови було 
відображено у третій частині нормативно-правового акту. Так, «мова народу», а саме 
українська мова на Закарпатті, визнавалася офіційною державною мовою. Наголосимо, що 
подібного статусу українська мова не отримувала в жодній державі, до складу яких входили 
етнічні території України. Окрім того, українська мова впроваджувалася для вивчення у 
відповідних навчальних закладах Закарпаття. У третьому розділі фіксувалася офіційна назва 
української автономії. Особливістю став дуалізм назви новоствореного державного 
утворення. Дослівно вона у документі звучить наступним чином: «До юридичного 
визначення вибраним Сеймом буде вживатися історична назва Підкарпатська Русь; 
паралельно цьому може вживатися назва Країна Русинів» [12, с. 526]. 

Положення четвертої частини Генерального статуту визначали систему органів влади 
в регіоні. Так, для управління автономією уряд Праги призначав тимчасового адміністратора 
та тимчасову Директорію Підкарпатської Русі. На обидва інститути владних повноважень 
покладалися законодавчі і управлінські функції у сфері освіти, культури, мови, релігії, а 
також надавалося право врегульовувати інші поточні проблеми місцевого самоуправління. 
Окрім того, вони отримували право призначати державних чиновників і службовців на 
відповідні адміністративні посади. Передбачалося, що розбіжності між двома 
новоствореними органами влади Закарпаття, мали вирішуватися Президентом республіки 
або його довіреною особою [12, с. 526]. Окремо у Генеральному статуті зазначалося, що не 
пізніше ніж через 90 днів після виборів до чехословацького парламенту (Національних 
зборів) повинен бути обраний автономний Сейм Підкарпатської Русі, який перебере на себе 
усі повноваження, зафіксовані у міжнародних договорах [4, с. 130 – 131]. 

Заключним елементом юридичного закріплення статусу українського Закарпаття у 
складі Чехословаччини стало ухвалення 29 лютого 1920 р. Тимчасовими національними 
зборами Конституційної Хартії Чехословацької Республіки, яка набрала чинності 6 березня 
1920 р. [13, с. 255 – 267; 14]. Фактично, цей документ став першою конституцією 
новоствореної Чехословацької Республіки. 

Основний закон держави структурно складався із 134 статей, що поділялися на шість 
розділів: загальні положення; законодавча влада, склад та повноваження Національних 
Зборів і обох палат; влада уряду та виконавча влада; судова влада; права, свободи та 
обов’язки громадян; захист національних меншин, релігій [13, с. 255 – 267; 14]. 

Правові норми першого розділу урегульовували основи суспільного ладу, встановили 
єдине громадянство, державну символіку, визначили структуру державного устрою та 
правовий статус Закарпаття. Конституція проголошувала Чехословаччину демократичною 
Республікою, а всіх її громадян – єдиним джерелом влади, обстоювала цілісність і 
неподільність території держави. (ст. 1 – 2).  

Посилаючись на норми Сен-Жерменського мирного договору від 10 жовтня 1919 р., 
ч. 2, ст. 3 закріплювала автономію Закарпаття у складі Чехословаччини. В оригіналі 
документу це звучить таким чином: «Самоврядній території Підкарпатської Русі буде надана 
найширша автономія, сумісна із цілісністю Чехословацької Республіки» [13, с. 255; 14]. 
Наступні статті Конституції визначали повноваження українського Сейму, дослівно 
дублюючи приписи «Генерального статуту про організацію адміністрації Підкарпатської 
Русі, приєднаної Паризькою конференцією до Чехословацької Республіки» від 7 листопада 
1919 р. Так, він наділявся правом законотворчості у сфері освіти, релігії, мови, місцевого 
самоврядування, а також в усіх тих питаннях, які можуть бути передані в його відання 
законами Чехословацької Республіки [13, с. 255; 14]. Нормативно-правові акти, ухвалені 
Сеймом Підкарпатської Русі, підписувалися її губернатором та затверджувалися 
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Президентом республіки, після чого мали бути оприлюднені в спеціальному збірнику (ч. 4, 
ст. 3) [13, с. 255; 14]. Підкарпатську Русь очолював губернатор, який призначався 
Президентом Чехословацької Республіки за поданням уряду і парламенту. Кандидат на 
посаду губернатора та інші місцеві чиновники призначалися «по можливості із числа 
місцевого населення Підкарпатської Русі» (ч. 6 – 7, ст. 3) [13, с. 255; 14]. 

Розділи 2 – 3 визнавали Чехословаччину парламентською Республікою і закріплювали 
принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Перша належала двопалатному 
парламенту – Національним Зборам. Нижня палата, Палата депутатів, складалася із 
300 представників, які обиралися на основі пропорційної виборчої системи, терміном на 6 
років із числа громадян Чехословацької Республіки, що досягли 30 років. (ст. 8, 10 – 11). 
Верхня палата, Сенат, складалася із 150 сенаторів, які обиралися на 8 років із числа громадян 
Чехословацької Республіки, що досягли 45 років та відповідали низці умов, відповідно до 
Закону «Про склад і повноваження Сенату» (ст. 13, 15 – 16). Основний закон закріплював 
принципи виборчої системи. Вищий законодавчий орган обирався на основі таємного, 
рівного, загального, прямого виборчого права (ст. 8, 13). Проголошувалася депутатська 
недоторканність (ст. 23). Представництво у Національних Зборах не передбачало можливості 
займатися іншою трудовою діяльністю за сумісництвом, а також заборонялося бути 
одночасно членом обох Палат (ст. 18) [13, с. 257; 14]. 

Активне виборче право до Палати депутатів мали громадяни, що досягли 21 року 
(ст. 9). Палату сенаторів могли обирати громадяни не молодші 26 років (ст. 14) [13, с. 256; 
14]. Русинам гарантувалося право представництва у вищому законодавчому орані держави 
відповідно до виборчої системи Чехословаччини. Вони могли обирати і бути обраними до 
обох палат Національних зборів (ч. 6, ст. 3) [13, с. 255; 14]. 

Робота Палат національних зборів передбачала розроблення законопроектів у 
відповідних комітетах та проведення чергових і за необхідністю позачергових сесій (ст. 28 – 
29). На них обговорювалися та ухвалювалися простою більшістю голосів законодавчі акти за 
присутністю не менше однієї третини депутатів (ст. 32). Проте законодавство передбачало 
два винятки. Для внесення змін до Конституції та оголошення війни необхідно було 
отримати 3/5 голосів депутатів кожної палати (ст. 33). Імпічмент Президента республіки, 
відставка Прем’єр-міністра і уряду потребували 2/3 голосів депутатів обох палат (ст. 34). 
Законодавчі акти підписувалися Президентом, Прем’єр-міністром та відповідальним за 
виконання закону міністром (ст. 51). Висловивши свої зауваження, Президент мав право 
повернути законопроект до Національних зборів для додаткового опрацювання. Вето 
президента могло бути подоланим абсолютною конституційною більшістю голосів від 
Палати депутатів та Сенату (ст. 47 – 48) [13, с. 257 – 258; 14].  

Виконавчу владу поділяли Президент та уряд – Рада Міністрів. Останній звітував як 
перед парламентом, так і главою держави. Президент обирався на 7 років конституційною 
більшістю голосів обох палат Національних зборів із числа громадян держави, які досягли 
35 річного віку із правом обіймати посаду вдруге. (ст. 56 – 58).  

Детально визначалися повноваження Президента. Йому вручалося представництво 
держави у зовнішніх зносинах, право укладати і ратифікувати міжнародні договори, 
конвенції тощо. Він проголошувався верховним головнокомандувачем збройних сил 
республіки, наділявся правом призначати і звільняти міністрів, визначати кількісний склад і 
структуру уряду, бути присутнім і головувати на засіданнях Ради Міністрів, скликати 
парламент і розпускати Палату депутатів, призначати і звільняти з займаної посади суддів, 
професорів університетів, державних службовців та інших посадовців тощо (ст. 31, 64, 70, 
82) [13, с. 255 – 267; 14]. 

Судова влада передавалася незалежним від адміністрації судам. Система судочинства 
складалася із загальних судів (цивільного та кримінального суду) та спеціалізованих судів 
(військових судів, юрисдикція яких поширювалася на цивільне населення лише в умовах 
надзвичайного стану). Створювався Верховний суд, як вища судова інстанція в системі 
судочинства. Запроваджувався інститут присяжних засідателів (ст. 95). Окрім того, 
засновувався Конституційний суд – єдиний орган конституційної юстиції (ч. 13 ст. 54) [13, 
с. 255 – 264; 14]. Нагадаємо, що родоначальником системи конституційних судів у Європі 
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була Австро-Угорщина. Чехословаччина, як один із спадкоємців правової системи 
колишньої митрополії, не відмовилася від започаткованої традиції.  

Важливим для розвитку демократії, прав та свобод людини є п’ятий розділ 
Конституції під назвою: «Права і свободи та обов’язки громадян». Він закріплював рівність 
усіх перед законом незалежно від статі, професійної діяльності, мови, національності, 
віросповідання; свободу особи, слова, думки, віросповідання, друку, зборів; недоторканність 
житла, майна; право петицій; таємницю листування та інші демократичні принципи 
(ст. 106 – 125). Конституція закріплювала верховенство норм міжнародного права над 
національним законодавством (ст. 106). Статті 111 та 127 встановлювали обов’язки громадян 
Чехословаччини, а саме: сплату визначених відповідними законами податків та проходження 
загальнообов’язкової військової підготовки з метою захисту держави (ст. 111 – 127) [13, 
с. 266; 14]. 

Особливий інтерес, у рамках нашої розвідки, становить шостий розділ Конституції, в 
якому йшлося про захист прав національних меншин. Усі громадяни країни наділялися 
рівними громадянськими і політичними правами незалежно від національності, мови чи 
віросповідання (ст. 128). Гарантувалося створення механізму вільного розвитку в державі 
мов національних меншин. У ст. 128, зокрема, зазначено: «Громадяни Чехословацької 
Республіки можуть вільно обирати будь-яку мову для приватного спілкування, ведення 
підприємницької діяльності, здійснення релігійних обрядів, використовувати у пресі та будь-
яких публікаціях чи народних зборах» (ч. 3, ст. 128). У містах та регіонах компактного 
проживання національних меншин їм гарантувалося отримання відповідної освіти рідною 
мовою, за умови обов’язкового вивчення чехословацької (ст. 131). Остання 134 стаття 
Конституції забороняла діяльність спрямовану на примусове роздержавлення, що вважалося 
проявом злочинної поведінки (ст. 134) [13, с. 266 – 267; 14]. 

Відтак, поділяючи думки українських дослідників історії права, ми також схильні 
вважати Конституцію Чехословацької Республіки 1920 р. однією із найбільш демократичних 
у післявоєнній Центральній Європі, адже вона регламентувала своїм громадянам широкі 
права і свободи [12, с. 524]. 

Незважаючи на визначеність часових рамок виборів до вищих органів державної 
влади Чехословаччини та органів влади Закарпаття, волевиявлення до останніх так і не 
відбулося. Причинами відтермінування виборів до Сейму Підкарпатської Русі, на думку 
сучасних українських дослідників, стали перестороги уряду Чехословаччини щодо 
можливого невдоволення інших національних меншин республіки та їхніх претензій на 
аналогічну автономію [15, с. 544]. 

Натомість, 26 квітня 1920 р. уряд видав розпорядження «Про зміну Генерального 
статуту Підкарпатської Русі». Документом ліквідовувалися тимчасові органи влади – 
адміністратор та Директорія. Замість них, у відповідності з Конституцією, запроваджувалася 
нова посада губернатора. При ньому діяла губерніальна рада із функціями дорадчого органу. 
Функції тимчасової Директорії виконував новий орган виконавчої влади під назвою 
Цивільна Управа, яку очолював віце-губернатор, що призначався із числа чехословацьких 
урядовців [12, с. 526]. Саме йому, фактично, належала уся влада у регіоні. Інтереси місцевої 
громади, попри вимоги конституційного законодавства, були проігноровані. За таких 
обставин автономний статус Підкарпатської Русі впродовж 18 років так і не був втілений у 
життя. Лише обставини, пов’язані з активністю нациської Німеччини, хортиської Угорщини 
на міжнародному рівні загалом, і їхні претензії до окремих територій Чехословаччини 
зокрема, вивели розв’язання проблеми українського Закарпаття на інший рівень. Відтак, 
22 листопада 1938 р. чехословацький парламент вніс зміни до Конституції 1920 р., 
доповнивши її постановами про федеративний устрій, та окремо ухвалив Конституційну 
грамоту Підкарпатської Русі. Відповідно до названих документів українське Закарпаття 
набувало статусу федеративної частини Чехо-Словацької Республіки (Авт. – офіційна назва 
держави впродовж 1938 – 1939 рр.) на рівні із іншими суб’єктами федерації – Словаччиною 
та Чехією [2]. Завдяки ухваленню означених законодавчих актів Закарпаття вперше в історії 
юридично і фактично отримало найширші права впродовж усієї історії перебування у складі 
іноземних країн. 
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Отже, конституційно правовий статус українського Закарпаття був визначений 
Конституційною Хартією Чехословацької Республіки від 29 лютого 1920 р. Відповідно до 
основного закону Підкарпатська Русь юридично отримала автономні права на умовах Сен-
Жерменського мирного договору від 10 жовтня 1918 р. Окрім того, конституційне 
законодавство створило механізм вільного розвитку національних, релігійних меншин, їхніх 
мов. Одним із перших у цьому ряду перебували русини (українці) Закарпаття. 

Однак на практиці конституційні гарантії, надані Чехословаччиною Підкарпатській 
Русі, з різноманітних причин так і не були втілені в життя. Лише восени 1938 р., коли 
Закарпаття, Словаччина і Чехія стали суб’єктами Чехо-Словацької федерації, Підкарпатська 
Русь набула омріяного автономного статусу. Із усіх іноземних країн, до складу яких 
історично входило Закарпаття, Чехословаччина виявилася найбільш демократичною і 
лояльною щодо розвитку національних меншин, компромісною щодо засад віросповідання, 
прихильною до розвитку національних мов. Словом, українці Закарпаття у складі 
Чехословаччини почували себе ближчими до цінностей та свобод, про які нині говорять як 
про європейські, ніж українці Волині, Галичини, Буковини, що перебували у складі 
монархічної Румунії та Польщі, Наддніпрянської України, яка пройшла через горнило 
тоталітарно-сталінського режиму 1930 – 50 рр. у радянському Союзі. 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню сутності, видів та специфіки застосування санкцій 
суб’єктами господарювання у сфері договірних відносин в національному законодавстві України. 

Ключові слова: господарські санкції, відшкодування збитків, оперативно-господарські санкції, 
штрафні санкції, санкції загального права, санкції реального виконання, судова заборона. 

Статья посвящена исследованию сущности, видов и специфики применения санкций субъектами 
хозяйствования в сфере договорных отношений в национальном законодательстве Украины. 

Ключевые слова: хозяйственные санкции, возмещение ущерба, оперативно-хозяйственные санкции, 
штрафные санкции, санкции общего права, санкции реального исполнения, судебный запрет. 

Summary. The article is devoted to the analysis of the essence, types and specific application of sanctions in 
the sphere of contractual relations in the national system of law in Ukraine. 

Keywords: economic sanctions, damages, operational economic sanctions, penalties, common law remedies, 
real execution of sanctions, injunction. 

 
Постановка проблеми. В процесі вдосконалення правового регулювання 

господарських (договірних) відносин, а також господарських санкцій, як заходів примусу, 
що застосовуються до учасників цих відносин, постає необхідність аналізу зарубіжного 
досвіду у цій сфері. Доцільним здається здійснення ґрунтовного дослідження системи 
санкцій за законодавством України та країн англосаксонської правової системи. 

Слід зазначити, що найбільш докладно дослідженням проблеми сутності санкцій в 
Україні та в рамках контрактного права англосаксонської правової системи займались відомі 
вчені правознавці: - вітчизняні - О. М. Вінник, В. С. Щербина, О.А. Беляневич та зарубіжні - 
С. Елліот, Д. Картрайта, Х. Мак Грегора, В.Аусона, Д. Едельмана та інших. 

Метоюданої статті є вивчення та аналіз українського та зарубіжного досвіду в сфері 
правового регулювання санкцій на основі дослідження теоретичних та нормативних джерел 
контрактного права Великої Британії, США та України. Викладення системи санкцій, що 
застосовуються у цій сфері, а також визначення сутності та якісних характеристик кожного із 
видів санкцій і особливостей їх застосування. 

Викладення основного матеріалу. Зважаючи на те, що основним джерелом права в 
державах цієї правової системи є правовий прецедент, правове регулювання санкцій в сфері 
договірних відносин формувалось протягом декількох століть і дотепер перебуває в процесі 
постійного вдосконалення. 

По-перше слід зазначити, що англо-американське контрактне право ґрунтується на 
принципі Ubi jus ibi remedium («Там, де є право, там є і засіб його захисту»). Тобто, право не 
буде мати значення, якщо не будуть існувати доступні заходи його захисту на випадок 
правопорушення. Такими заходами в сфері контрактного права є санкції (remedies), що в 
науковій літературі визначаються як примусові заходи, передбачені з метою захисту певного 
права (наприклад, здійснення грошового відшкодування замість виконання) [2, с. 206]. 

Внаслідок порушення контрактних зобов’язань застосовуються різні види санкцій. В 
будь-якому випадку застосування того чи іншого виду санкцій залежить від предмета 
договору та природи його порушення. Під час існування розподілу судів на загальні суди  та 
суди справедливості кожний з них сформував різні види санкцій. В загальному теорія 
контрактного права англо-американської правової системи виділяє три основні категорії 
санкцій: санкції загального права; санкції права справедливості; санкції, що виникають на 
основі узгодження між сторонами контракту (такі як заздалегідь оцінені збитки/оціночна 
неустойка (liquidated damages) та штрафне застереження (penalty clause)) [3, 359]. 

natalia
Записка
Пробіл між словами
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Хоча нині суди більше не підлягають такому розподілу, розмежування санкцій на 
«санкції загального права» та «санкції права справедливості» вважається традиційним, 
зважаючи на історичні передумови, які сформували різні правила щодо їх застосування.  

На думку В. Аусона, відмінною рисою санкції права справедливості є те, що вони в 
основному застосовуються на розсуд суду. А їх розподіл має наступний вигляд:  

- Відшкодування збитків – у випадку кожного порушення договору потерпіла сторона 
має право на відшкодування збитків (demages), що вона зазнала; 

- Справедливе відшкодування за виконану роботу (quantum meruit) - у випадку, якщо 
потерпіла сторона на момент порушення договору виконала частину свого договірного 
зобов’язання (але не все), вона має право на відшкодування вартості того, що вона виконала;  

- Виконання зобов’язання в натурі (specific perfomance); 
- Застосування судової заборони – використовується для «стримання» порушення 

(injuntion) [4, с. 126-127]. 
 При цьому Д. Картрайт зазначає, що ґрунтуючись на твердженні Лорда Діплока, 

треба визнати відшкодування збитків нормальною та автоматичною санкцією за порушення 
контрактів за англійським правом. Виконання в натурі (specific perfomance), в свою чергу, є 
винятком [5, с.114]. 

В науковій літературі Великобританії зустрічається ще одна класифікація санкцій за 
контрактним правом: 

- Відшкодування збитків (unliquidate demages); 
- Заздалегідь оцінені збитки/неустойка (liquidate demages); 
- Відшкодування збитків шляхом повернення певної грошової суми, що була 

отримана за контрактом (наприклад, узгоджена ціна товарів або винагорода за послуги) 
quantum meruit; 

- Виконання зобов’язання в натурі (specific perfomance); 
- Судова заборона (injuntion); 
Здійснивши аналіз даних класифікацій, можна сказати, що незважаючи на певні 

розбіжності позицій науковців, до основних видів санкцій, що застосовуються за 
правопорушення в сфері контрактного права можна віднести три основні їх види: 
відшкодування збитків; виконання зобов’язання в натурі; судова заборона. При цьому 
перший вид є санкцією загального права і є універсальною та первинною санкцією, а дві 
останні були сформовані правом справедливості та застосовуються лише на розсуд суду. 

В Україні відповідно до ч. 2 ст. 217 ГК України у сфері господарювання за 
ініціативою учасників господарських відносин застосовуються такі види господарських 
санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції [1]. 

В науковій літературі склалися різні думки щодо підстав класифікації та видів 
господарсько-правових санкцій. Так, досить обґрунтованою здається класифікація 
господарсько-правових санкцій, наведена В.К. Мамутовим. Він пропонує поділяти 
господарсько-правові санкції за характером наслідків, які вони викликають для 
правопорушника. До першого виду автор відносить ті санкції, що покликані усувати 
незаконно досягнуті суб’єктами господарювання економічні (фінансові) результати шляхом 
порушення договірних обов’язків чи умов господарювання (наприклад, стягнення в дохід 
бюджету грошових сум, конфіскація матеріальних цінностей тощо) [6, c. 866]. 

Другим видом господарсько-правових санкцій В.К. Мамутов вважає такі, які 
спрямовані на ліквідацію конкретного суб’єктивного права, тобто на обмеження 
правоздатності правопорушника – суб’єкта господарювання (наприклад, зупинення дії 
ліцензії, заборона випуску цінних паперів тощо). У залежності від того, кому надане право в 
односторонньому порядку застосовувати ці санкції, вони, у свою чергу, також можуть бути 
поділені на групи. До першої віднесено ті санкції, що застосовуються іншою стороною 
договірного обов’язку у випадку його невиконання чи неналежного виконання. Ця група 
санкцій отримала в юридичній літературі назву заходів оперативного впливу, оперативно-
господарських санкцій [6, с.865-866]. Наступною групою господарсько-правових санкцій 
В.К. Мамутов пропонує вважати санкції, завданням яких є спонукання (стимулювання) 
порушника до певної необхідної поведінки шляхом прямого ущемлення його майнової бази. 
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Сюди віднесено неустойку (штраф, пеню) і таку санкцію, як відшкодування спричинених 
іншому суб’єкту господарювання збитків [6, с. 866].  

Не можна також залишити поза увагою класифікацію господарсько-правових санкцій, 
запропоновану О.А. Беляневич. Вона поділяє заходи майнової відповідальності на 
відшкодування збитків, неустойку (штраф, пеню), заходи конфіскаційного характеру та 
окремі нетипові заходи відповідальності. Характеризуючи дану класифікацію, О.А. 
Беляневич зазначає, що загальною ознакою перерахованих заходів є те, що вони мають 
майнову природу і виражаються в грошовій або натурально-речовій формі [7, с. 137]. 

Цікавою також є думка з приводу цього питання В.С. Щербини. В своїх дослідженнях 
він зазначає про те, що санкції, які застосовуються в господарських відносинах, можна 
поділити за їх юридичною природою та способом впливу на правопорушників. В межах 
даного дослідження зацікавленість становить саме другий критерій класифікації. Так, під 
майновою санкцією він розуміє вказівки норм права на ті заходи державного примусу, які 
застосовуються до господарюючих суб’єктів, котрі допустили невиконання чи неналежне 
виконання приписів правових норм або договорів, що призводить до негативних майнових 
наслідків для правопорушників. Ці санкції виступають у вигляді сплати неустойки, штрафу, 
пені та відшкодування збитків. Іншу групу господарсько-правових санкцій за ознакою їх 
впливу на правопорушника складають немайнові санкції. В юридичній літературі вони 
називаються по-різному: оперативні, адміністративні, господарські тощо [8, с. 305-316]. 

Втім, варто сказати про те, що Господарський кодекс не містить визначення окремих 
видів штрафних санкцій, тому в частині визначення понять штрафу та пені слід керуватися 
нормами цивільного законодавства. Виникає питання про можливість одночасного 
застосування пені та штрафу за порушення грошового зобов’язання. 

Цивільний кодекс визначає пеню і штраф як види неустойки, а положення 
Господарського кодексу-як штрафні санкції. Отже, штраф та пеня не є окремими видами 
юридичної відповідальності. Таким чином, вони застосовуються в рамках одного виду 
відповідальності, а тому не суперечать статті 61 КУ, згідно з якою ніхто не може бути двічі 
притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. 
Крім того, можливість одночасного стягнення пені та штрафу за порушення окремих видів 
господарських зобов’язань передбачена частиною 2 статті 231 Господарського кодексу. Як 
приклад їз судової практики можна вважати Рішення Господарського суду Черкаської 
області від 09.06.2011 у справі № 06/5026/1052/2011, де на користь Приватного підприємства 
«К» стягнуто суму інфляційних втрат, 3 % річних, пеню, витрати на послуги адвоката та 
судові витрати з Приватного підприємства «Е» за договором про надання послуг. У 
задоволенні решти позовних вимог відмовлено [9]. 

Виходячи з вищесказаного можна сказати, що класифікація санкцій за контрактним 
правом Великобританії є більш ширшою, ніж класифікація видів господарських санкцій, що 
застосовуються в Україні. Саме наявність широкого вибору виду санкції, які застосовується 
за те, чи інше правопорушення договірного зобов’язання є позитивним явищем для 
функціонування контрактного права. 

В процесі дослідження даної теми доцільно розглянути особливості кожного із 
вищезазначених видів санкцій. Так, здійснюючи аналіз позицій, що існують в  науковій 
літературі Великобританії та США, варто сказати про те, що в них відсутнє визначення 
поняття «збитків» як таких, а також правової категорії «відшкодування збитків» [3, с. 359]. 
При цьому правова термінологія не розрізняє ці поняття, використовуючи термін «demages», 
що  в перекладі може означати  як «збитки», так і «відшкодування збитків». перекладається 
як «збитки». На думку МакГрегора, сформулювати  повноцінне визначення терміну 
«відшкодування збитків» наразі дуже складно. Наразі залишається прийнятною дефініція, що 
була сформована в теоретичній літературі ранніх періодів розвитку правової думки, що 
застосовувалась «в загальному», однак не завжди. Відповідно до неї «відшкодування 
збитків» є в більшості випадків грошовою компенсацією, що застосовується в результаті 
правопорушення (делікту чи порушення умов договору), у формі безумовної одноразової 
виплати у грошовій формі (таке визначення є нормою англійського права). Однак, 
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вищенаведений термін на сучасному етапі розвитку корпоративного права є певною мірою 
застарілим [3, с. 359]. 

Здійснюючи перехід до аналізу правової природи відшкодування збитків за правовою 
системою США, в першу чергу варто зауважити, що  основне правило застосування цієї 
санкції було сформовано в результаті вирішення справи Robinson v Harman (1848 р.) і має 
такий вигляд: «Правилом загального права передбачено, що у випадку коли одна сторона 
зазнає певних збитків у результаті порушення договору, вона повинна бути повернута у той 
самий стан, в якому вона перебувала б у випадку належного виконання контракту (але в тій 
мірі, в якій це може бути досягнуто за допомогою грошових коштів)». Саме на цей принцип 
(restitutio in integrum)  посилається велика кількість науковців США та Великобританії.  При 
цьому важливим є той факт, що  ціллю відшкодування збитків за англо-американським 
правом є «компенсація», а не «покарання», адже порушення умов договору є цивільним 
правопорушенням, а не кримінальним злочином [3, с. 359]. 

Цілі притаманні санкціям у сфері контрактного права США, обумовлюють наявність 
різних видів останніх. Так, на думку М. Вінкапа, збитки можуть бути: номінальними 
(nominal demages) або реальними (substantial demages); збитками «в презирство» 
(contemptuous demages) або штрафними збитками (exemplary/punitive demages); 
генеральними (general demages) або спеціальними (special demages); заздалегідь оціненими 
збитками (liquidated demages) та неоціненими збитками (unliquidated demages) [10, с. 214].   

Так номінальні збитки являють собою незначну суму відшкодування, що 
присуджується потерпілій стороні символічно. Вони мають за мету лише підтвердити 
наявність права останньої. Інститут номінальних збитків однак знаходить в практиці лише 
обмежене застосування. Реальні збитки, свою чергу, покривають дійсні витрати потерпілої 
сторони, при цьому мається на увазі, що, якщо такі втрати є порівняно незначними, сума 
відшкодування також буде невеликою [3, с. 361]. 

Що стосується збитків «в презирство», то вони по суті, носять характер осуду дій 
позивача та присуджуються у тому випадку, коли позивач формально має право, однак, на 
думку присяжних, не повинен був подавати позов. Збитки «в презирство» подібні до 
номінальних та виражають визнання суду та підтверджують наявність формального права 
потерпілої сторони і в той же час несхвалення умов або причин, на основі яких було 
пред’явлено позов [3, с. 362]. 

Найбільшу зацікавленість викликає питання щодо можливості відшкодування так 
званих штрафних збитків, адже вони являють собою такі збитки, метою застосування яких є 
покарання порушника за його протиправну поведінку. За загальним правилом вони  не 
можуть призначатись за порушення контрактних зобов’язань [11, с. 190].  

Розподіл збитків на генеральні та спеціальні також є давньою традицією загального 
права. На даний момент ці терміни вживаються у різних значеннях. Значення генеральних та 
спеціальних збитків відноситься до договірної відповідальності. Дуже детально різницю між 
цими видами збитків пояснює Лорд Райт у справі Monarch S.S. Co v Karlshamns oljefabriker, 
де  говориться, що: «Різниця проводиться між збитками, що виникають природно (тобто, за 
нормальним рухом речей), та такими, що виникають у справах, де є спеціальні та форс-
мажорні обставини, які сторони передбачити не можуть. В останньому випадку 
стверджується, що такі спеціальні події чи обставини повинні доводитись до відома обох 
сторін. За допомогою різниці між цими типами збитків і можемо розмежувати генеральні та 
спеціальні збитки за нормами американського права» [12 с. 193]. 

Розрізняють також «заздалегідь оцінені збитки» та «неоцінені збитки». Так, коли 
потерпіла сторона вимагає відшкодування збитків, що виникли у зв’язку із порушенням 
контрактних зобов’язань іншою стороною, оцінка розміру завданих збитків здійснюється 
судом. А якщо сторонами в договорі було здійснено попередню оцінку збитків і визначено, 
що ця сума має виплачуватись у випадку порушення умов договору – це і є «заздалегідь 
оціненими збитками» [3, с. 362]. 

Здійснивши детальний аналіз сутності санкцій відшкодування збитків, як санкції 
загального права, варто також дослідити санкції, що були сформовані в рамках права 
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справедливості: присудження до виконання зобов’язання в натурі (specificperformance); 
судова заборона (injuntion). 

Specificperformance та injunction не застосовувались колишніми судами загального 
права, адже санкцією загального права було – відшкодування збитків. В той час, як суди 
права справедливості сформували приписи, що пред’являлись до порушників договірних 
зобов’язань із вимогою реального виконання або утримання від здійснення певних дій [3, с. 
362].  

В сучасній правовій системі після злиття  судів загального права та судів права 
справедливості, посилання на реальне виконання та судові заборони, як на санкції права 
справедливості є цілком нормальним явищем. Їх також іноді називають «дискреційними» 
санкціями – тобто такими, що застосовуються на розсуд суду. Тому представниками 
юридичної науки англо-американської правової сім’ї було зроблене наступне визначення 
санкції реального виконання (specificperformance): «Вимогою щодо виконання зобов’язання 
в натурі є вимога суду, звернена до відповідача, щодо реального виконання укладеного ним 
контракту та у відповідності до його умов» [13, с. 513].  

Такий вид санкцій як судова заборона (injunction; в Шотландії - interdict), був 
сформований в межах права справедливості. Іnjunction являє собою вимогу, що 
застосовується на розсуд суду та спрямовується на стримання особи від вчинення певної дії 
[3, с. 363]. Якщо ж така дія вже мала місце, суд може застосувати мандатну судову заборону 
(mandatoryinjunction), що являє собою вимогу поновити положення, яке існувало до 
порушення зобов’язання відповідачем. У процесі вирішення питання щодо застосування 
мандатної судової заборони, суд може відмовити у її застосуванні, якщо в результаті 
відновлення первинного положення втрати відповідача будуть занадто великими, а позивач 
отримає прибуток [3, с. 364]. 

Підводячи підсумок сказаного вище, можна зробити ряд висновків. Варто зазначити, 
що з часів поділу судів на суди загального права та суди права справедливості, в межах 
англосаксонської правової системи були сформовані такі види санкцій за порушення 
контрактних зобов’язань: відшкодування збитків (damages), реальне виконання 
(specificperformance) та судова заборона (injunction), які застосовуються й дотепер.  

Збитки за англо-американським правом підлягають досить детальній класифікації, 
виділяють наступні їх види: номінальні та реальні; збитки «в презирство» та штрафні збитки; 
генеральні та спеціальні, заздалегідь оцінені та неоцінені збитки.  

Наявність широкого вибору видів санкцій, що застосовуються за те, чи інше 
порушення договірного зобов’язання є позитивним явищем для функціонування 
контрактного права в США та Великій Британії. Доцільним було б розширення видової 
класифікації господарських санкцій і в Україні.  

Проаналізувавши дану тему можна сказати, що завдяки теоретичним дослідженням 
українських вітчизняних науковців у сфері правового регулювання санкцій була визначена їх 
детальна класифікація. У результаті вона знайшла своє вираження і в господарському 
законодавстві України. Проте, як і у будь-якій правовій системі, в межах господарського 
законодавства України існує велика кількість неузгодженостей у сфері правового 
регулювання санкцій, а саме у договірних відносинах контрагентів. І хоч за останні роки 
багато його норм було вдосконалено, не менш значну кількість кардинальних змін ще 
належить здійснити. 

Аналіз зарубіжного досвіду країн англо-саксонської правової сім’ї є дуже важливим 
та перспективним прикладом для вдосконалення правового регулювання господарсько-
договірних відносин, а також господарсько-правових санкцій. 
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В умовах формування єдиного глобалізованого європейського політико-правового 

простору особливої ваги для України як європейської держави набирають питання вибору 
векторів інтеграції та співробітництва задля сталого розвитку та повноцінної участі в 
міжнародних зносинах. Передумовою для цього є передусім забезпечення відповідності 
національного законодавства європейським стандартам.  

Імплементація – це «організаційно-правова діяльність держав з метою реалізації своїх 
міжнародно-правових зобов’язань» [1]. Імплементація – це складний та багатоетапний 
процес, результатом якого є формування своєрідної наднаціональної системи законодавства, 
що певною мірою закріплює наявні уже структурні комплекси наднаціональних норм права у 
кожній конкретній державі, що перебувають в органічному діалектичному взаємозв’язку. 

Загалом зміст чинної Конституції України відповідає основним принципам 
європейського права, хоча вчені неодноразово наголошували на необхідності проведення 
комплексних конституційних реформ в Україні. Особливої актуальності у зв’язку із 
загостренням внутрішньополітичної ситуації сьогодні набирають, наприклад, такі питання, 
як реформа системи місцевого самоврядування та децентралізація влади. Важливою 
проблемою залишається також реформування системи судів загальної юрисдикції. У 
контексті цього варто згадати круглий стіл «Конституційна реформа: шляхи проведення та 
напрямки змін», який проходив у  квітні 2014 року в НАН України. Не можна не погодитися 
із думкою Козюбри М.І., висловлену в процесі дискусії, що система судів загальної 
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юрисдикції, яка існує сьогодні в Україні, на його думку, а також на думку зарубіжних 
експертів, зокрема Венеціанської комісії, є надмірно складною.   

Як зазначає Пархоменко Н.М., «основу процесів правової інтеграції становить 
насамперед удосконалення конституційного законодавства в напрямі визначення дієвих 
механізмів забезпечення реалізації, захисту та гарантування прав, свобод та законних 
інтересів громадян України в повному обсязі. Передусім це стосується інститутів організації 
та функціонування державної влади. Вагоме значення в цьому має співпраця України з 
Європейською комісією «За демократію через право», що триває з 1993 року та набула 
особливої актуальності у зв’язку з проведенням конституційної реформи, яка нині триває і в 
тому числі пов’язана із підвищенням рівня демократичності державної влади» [2]. 

Венеціанська комісія – це «консультативний орган, який співпрацює з Державами - 
членами Ради Європи та державами, зокрема, Центральної та Східної Європи, які не є 
членами Ради» [3]. Співпраця України та Венеціанської комісії на законодавчому рівні 
затверджена Законом України «Про приєднання України до Часткової Угоди про 
Європейську Комісію "За  демократію через право"» №547/96-ВР від 22 листопада 1996 року 
[4]. Резолюція (90) 6 щодо Часткової Угоди про Європейську Комісію "За демократію через 
право" прийнята Комітетом Міністрів 10 травня 1990 року. 

Вивчення правових систем держав-членів у рамках діяльності Венеціанської комісії 
проводиться задля їх подальшого зближення та демократизації і є особливо ваговим на 
сьогодні з огляду на активізацію інтеграційних процесів. Особливо це стосується держав 
Східної Європи пострадянського простору, зокрема, України, на етапі перехідного періоду. 
Проф. Серджіо Бартоле зазначає, що введення демократичних інституцій у країнах Східної 
Європи проводилося переважно поступово і без порушень формальних вимог чинного 
законодавства, але ускладнювалося «засиллям номенклатури, що залишалася на важливих 
структурних елементах процесу прийняття рішень, слабкістю громадянського суспільства та 
залишками комуністичних механізмів» [5]. Саме тому трансформаційні процеси потребували 
підтримки із міжнародних джерел (Радою Європи, Європейським Союзом та Міжнародним 
Валютним Фондом, наприклад), оскільки падіння «залізної завіси» означало також 
переорієнтування багатьох із держав посткомуністичного табору на зразки західних 
демократій, вестерналізацію як у політико-правовому, так і в економічному та 
соціокультурному просторі. І хоча Венеціанська комісія, як зазначає дослідник, є «технічним 
органом, що функціонує під «парасолькою» таких політичних утворень, як Парламентська 
Асамблея та Комітет Міністрів Ради Європи» та «не може приймати політичних рішень 
стосовно інтерпретації європейського конституційного досвіду та має уникати рішень, 
прийняття яких на міжнародному рівні означало б унеможливлення реалізації державами 
свободи вибору», її значення на міжнародній політичній арені в будь-якому разі важко 
недооцінити. 

Окремої уваги заслуговує питання співпраці Конституційної Асамблеї України та 
Венеціанської комісії. Указом Президента України № 328/2012 «Про Конституційну 
Асамблею» «з метою напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України на основі 
узагальнення практики реалізації Основного Закону України, з урахуванням досягнень та 
тенденцій розвитку сучасного конституціоналізму, забезпечення залучення в установленому 
порядку до такої роботи провідних учених, представників громадянського суспільства і 
різних політичних сил, міжнародних експертів Європейської Комісії «За демократію через 
право» (Венеціанська Комісія), експертів інших міжнародних установ та організацій» [6] 
затверджено на офіційному рівні утворення спеціального допоміжного органу при 
Президентові України – Конституційної Асамблеї. У Положеннях про Конституційну 
Асамблею серед основних її завдань зазначається організація громадського, а також 
фахового, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема експертів Європейської 
Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), обговорення законопроекту 
(законопроектів) про внесення змін до Конституції України.  

Інакше кажучи, Конституційна Асамблея виступає одним із органів, який може 
сприяти безпосередній імплементації висновків Венеціанської Комісії у національне 
законодавство України. Як зазначають Скрипнюк О.В. та Федоренко В.Л., підкреслюючи 
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значимість Конституційної Асамблеї, «керівництво більшістю з комісій відомими вченими-
конституціоналістами створює передумови для консолідації вітчизняних і зарубіжних 
правознавців з метою теоретико-методологічного, нормопроектного та експертного 
забезпечення роботи над оновленням Основного Закону» [7, с. 187]. 

27 жовтня 2014 року на 100-у пленарному засіданні Венеціанської Комісії у Римі було 
сформовано експертний висновок щодо Проекту Закону України про внесення змін до 
Конституції України, запропонованого Президентом України 2 липня 2014 року. Петро 
Порошенко, обраний Президентом України на виборах 25 травня 2014 року, запропонував 
набір поправок до Конституції України, особливі акценти у яких зроблено на питаннях 
децентралізації влади. 

Венеціанською Комісією здійснено комплексний постатейний аналіз запропонованих 
Президентом України поправок до Конституції України. Зокрема, якщо ми згадаємо ст. 81 
Конституції України, пропонується відхід від  принципу імперативного депутатського 
мандату та системи депутатських фракцій, що схвалює Венеціанська Комісія (бо 
«імперативний мандат послаблює парламент, оскільки суперечить свободі та незалежності 
депутатів») [8, с. 3]. На зміну процедури утворення депутатських фракцій пропонується 
процедура формування парламентської коаліції (система, щодо якої експертна група 
«висловлює сумніви у спроможності підвищити політичну стабільність і у її співвідношенні 
із свободою вибору політичних партій», заперечуючи необхідність формалізованої 
більшості) [8, с. 3]. 

Інша концептуальна зміна у розподілі повноважень між гілками влади позначається у 
позбавленні Президента України повноваження призначати Міністра Оборони та Міністра 
Зовнішніх Справ та переході до механізму погодження кандидатів на ці посади Президентом 
та Прем’єр-Міністром, що є ознакою змішаної республіки парламентсько-президентського 
типу. Експерти Венеціанської Комісії стверджують, що це гіпотетично може бути причиною 
конфліктів Президента та Прем’єр-Міністра. 

Окремі зауваження викликала в експертів запропонована поправка до ст. 83 
Конституції України (введення пункту про гарантованість діяльності в парламенті опозиції), 
що не співвідноситься із «плюралістичним характером політичної системи України» [8, с. 4]. 

Серед інших доповнень до змісту Конституції України варто згадати також 
доповнення про парламентський регламент – Регламент Верховної Ради України, який має 
затверджуватися спеціально прийнятим Законом України (питання, на якому наголошував 
також Конституційний Суд України у своїх рішеннях № 1-8/2008, № 1-40/200830/2009 та ін.). 
Оскільки процедура прийняття Закону України передбачає також участь Президента 
України, це викликає сумнів у незалежності діяльності парламенту і здатності ним 
самостійно вирішувати організаційно-правові питання своєї діяльності. 

Передбачене для створення до 20 листопада 2017 року новим Кримінально-
процесуальним Кодексом України Державне бюро розслідувань згадується у запропонованих 
доповненнях до ст.85 Конституції України (п.122 стосовно повноважень Верховної Ради 
України щодо надання згоди на призначення на посаду Президентом України Голови 
Державного бюро розслідувань, висловлення недовіри Голові Державного бюро 
розслідувань, що має наслідком його відставку з посади).  

Про поправки до п.92 ст.106 Конституції України щодо призначення та звільнення з 
посади Президентом України Голови Антимонопольного комітету України та п.141 ст.106 
Конституції України щодо призначення та звільнення з посади Голови Служби зовнішньої 
розвідки України, експерти Венеціанської Комісії зазначають, що такі зміни беззаперечно 
посилюють президентську владу  [8, с. 6]. 

Венеціанська Комісія протягом кількох років висловлювала занепокоєння питанням 
реформи Прокуратури України, а надто з огляду на прийняття Україною зобов’язання перед 
Радою Європи привести цю інституцію у відповідність зі стандартами Ради Європи та 
викорінити пострадянські елементи її правового статусу.  Саме тому особливе схвалення 
експерти висловлюють з огляду на запропоноване виключення п.5 ст.121 Конституції 
України і позбавлення Прокуратури України повноважень із нагляду за додержанням прав і 
свобод людини і громадянина, додержання законів з цих питань органами виконавчої влади, 
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органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. У експертному 
висновку окремо зазначається, що подібні зміни у Конституції України свідчили б «про 
важливий крок до виходу Прокуратури України на один рівень зі стандартами Ради Європи, 
у тому числі з огляду на положення Європейської хартії місцевого самоврядування. 
Венеціанська Комісія закликає Україну усунути цю структуру, передавши частину її 
повноважень омбудсману [8, с. 7]. Серед інших зауважень Венеціанської Комісії слід 
зазначити пораду однотерміновості перебування Генерального Прокурора на посаді, а також 
визначення безпосередньо у тексті Конституції України основ для усунення його від посади. 

Виключення ст.118 та ст.119 Конституції України фактично передбачає ліквідацію 
системи місцевих державних адміністрацій, що означає зникнення протиріч у розподілі 
повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
Іншим проявом децентралізаційних процесів можна назвати зміни у ст.132, ст.133, ст.140 та 
ст.141 Конституції України, які стосуються територіального устрою України. Тим не менше, 
питання децентралізації влади потребують подальшого вивчення та удосконалення 
механізмів проведення трансформаційних процесів, щоб не відбувалася підміна змісту 
(передання повноважень місцевим органам влади) зовнішньою формою (перейменування 
адміністративно-територіальних одиниць тощо). Однак в експертному висновку особливий 
акцент ставиться на позитивному сприйнятті спеціалістами ідеї розширення економічної 
незалежності регіонів за ст.142 нового проекту Конституції України. 

Особливого геополітичного контексту набуває у тому числі питання надання 
спеціального статусу російській мові та мовам національних меншин, запропоноване до 
введення у ст.143 Конституції України. 

Отже, експертні оцінки спеціалістів Венеціанської Комісії виявляються дійсно 
важливими у сьогочасних умовах (політична напруга, складна ситуація на міжнародній 
політичній арені, необхідність проведення демократизаційних процесів у рамках 
євроінтеграційного спрямування паралельно із мобілізацією ресурсів суспільства для 
припинення збройних конфліктів на території України, що загрожують її суверенітету та 
цілісності). Запропонований Президентом України новий проект Конституції України у ряді 
положень був схвалений Венеціанською Комісією, попри певні зауваження стосовно 
надмірного розширення президентських повноважень, незавершеність реформи судової 
системи та відсутність громадського обговорення поправок до Конституції України. У 
висновку зазначається про схвалення Венеціанської Комісії «наміру Президента України 
переглянути запропоновані поправки», а також про «готовність продовжувати співпрацю в 
цьому напрямку» [8, с. 12]. 
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Реалізація принципу спеціалізації судочинства може дати відчутні результати лише 

тоді, коли вона сама ґрунтується на наукових засадах, системному підході та ефективній 
організації відповідного процесу. Такі засади, підходи та організація, своєю чергою, можливі 
за умови наявності розробленої комплексної, науково обґрунтованої концепції, яка до того ж 
затверджена на легальному рівні[1; 2; 3]. Йдеться, зокрема, про проведення в Україні 
глибокої судово-правової реформи, що розпочалася за сучасних умов прийняттям 
Верховною Радою України Концепції судово-правової реформи 28.04.1992 р. [4]. 

На думку В. Сердюка, у новітній історії України як відправна точка становлення 
спеціалізованих судів справедливо розглядається зазначена Концепція, адже саме вона у 
розгорнутому науково обґрунтованому (з урахуванням тодішнього стану юридичної науки і 
практики) вигляді та ще й на нормативному рівні вперше передбачила як один із основних 
принципів судово-правової реформи – «поступове здійснення спеціалізації судів» (Розділ ІІ 
цієї Концепції)[5]. Саме на тлі цієї реформи принцип спеціалізації судочинства набув 
офіційного тлумачення – вона ж обумовила його втілення у законодавство України[2]. Дана 
Концепція, за висновком В.М. Кампо, втілила поміркований варіант реформування судової 
системи та, відповідно, формування у контексті цієї реформи спеціалізованих судів[6].  

При розробці цієї Концепції були використані зауваження і пропозиції, висловлені на 
з'їзді суддів в грудні 1991 р., а також окремі положення наукових концепцій, запропонованих 
Інститутом держави і права АН України, Українською юридичною академією, судами Івано-
Франківської, Київської, Одеської, Донецької, Луганської областей, Верховним Судом 
України, матеріали узагальнень постійних комісій Верховної Ради України, а також 
пропозиції народних депутатів, окремих суддів і працівників правоохоронних органів[4]. 

Ця Концепція являла собою сукупність змістовно узгоджених між собою положень, 
настанов, які визначають сутність і спрямованість заходів щодо формування системи 
спеціалізованих судів в Україні, у тому числі і формування адміністративних судів, цілі, 
завдання, принципи, напрями та основні шляхи реалізації цієї мети тощо. 

Головною метою реформи і формування незалежної судової влади Концепцією було 
визначено перебудову судової системи, створення нового законодавства про судоустрій, 
удосконалення форм судочинства. У перебігові такої реформи було визнано також за 
необхідне поступово здійснити спеціалізацію судів, а також чітко визначити компетенцію 
різних ланок судової системи, реалізувати інші демократичні ідеї правосуддя, вироблені 
світовою юридичною наукою і практикою.  

Ідеї щодо спеціалізації судочинства та створення у контексті такої спеціалізації 
системи адміністративних судів дійсно посіли вагоме місце у тій частині Концепції, яка 
передбачала послідовність, етапність її реалізації. Зокрема, було виокремлено три етапи 
здійснення судово-правової реформи[7].  

Заходи першого етапу, спрямовані переважно на законодавче забезпечення її 
реалізації, мали забезпечити насамперед ухвалення законів про судоустрій та про статус 
суддів, про Конституційний Суд і конституційне судочинство, нових процесуальних кодексів 



20 
 

тощо. На цьому ж етапі мало відбутися запровадження принципу спеціалізації суддів із 
розгляду адміністративних справ, створення судових колегій з адміністративних справ та 
апеляційних колегій у судах обласного рівня і у Верховному Суді України.  

На другому етапі судово-правової реформи мали бути утворені нові ланки судової 
системи: Вищий апеляційний суд, адміністративні суди, суди з розгляду сімейних справ, 
суди у справах неповнолітніх тощо.  

Завершальний, третій, етап полягав, за цією Концепцією, в узагальненні попередніх 
двох етапів, у поглибленні спеціалізації судів і вдосконалення законодавства про судову 
систему.  

У розумінні авторів Концепції в Україні адміністративне судочинство мало на меті 
розгляд спорів між громадянином і органами державного управління[8]. При цьому на рівні 
району вводяться адміністративні судді, які організаційно входять до складу районних 
(міських) чи міжрайонних судів. Натомість в обласних судах створюються судові колегії в 
адміністративних справах як суди першої та апеляційної інстанції. У Верховному Суді 
України повинна діяти колегія в адміністративних справах як суд апеляційної та касаційної 
інстанції. Таким чином, за задумом авторів Концепції, в ході судово-правової реформи суди 
в адміністративних справах мали виділитися в окрему підсистему. 

За логікою законодавчого процесу й організації судово-правової реформи, 
затвердження такої Концепції мало б передувати і насправді передувало прийняттю 
відповідного законодавства, що було покликано влити означені настанови щодо спеціалізації 
судів в Україні в життя. З цієї точки зору, Концепція має оцінюватися як перший програмний 
документ, який на досить тривалий період часу накреслив стратегічні та тактичні обриси 
державної політики щодо реформування судової системи у напрямі її спеціалізації, а також 
визначив місце згаданого принципу організації судової влади поряд з іншими принципами, 
такими, як інстанційність, демократизм судочинства тощо[9].  

Значення цієї Концепції полягає і в тому, що у ній уперше в системному, 
розгорнутому вигляді знайшов утілення ряд принципово важливих наукових положень щодо 
перспективного та очікуваного бачення результатів судово-правової реформи у напрямі 
забезпечення реалізації принципу спеціалізації судочинства та формування системи 
адміністративних судів.  

Більше того, оскільки ці завдання були поставлені як паралельні, був накреслений і 
магістральний напрям розв’язання – у тісному зв’язку та взаємодії реалізація принципу 
спеціалізації судочинства в державі аксіоматично передбачала і створення системи 
адміністративних судів як автономної ланки судової системи України[2].  

Концепція також визначила систему забезпечення реалізації згаданого принципу, а 
також – у цілому – систему заходів щодо забезпечення реалізації самої Концепції як 
цілісного та комплексного нормативно-правового документу програмного характеру. 
Останнє має бути забезпечене насамперед шляхом урахування положень Концепції судово-
правової реформи у формуванні цілісної державної політики, спрямованої на створення 
системи спеціалізованих судів, розроблення у цьому зв’язку нових та вдосконалення чинних 
законодавчих актів, опрацювання чіткої системи державного контролю та відповідальності 
за виконання положень і рекомендацій Концепції в означеній галузі[10].  

Що ж стосується місця Концепції в реалізації судово-правової реформи, зокрема щодо 
забезпечення створення системи спеціалізованих судів, то вона якраз і була покликана 
закласти відповідний науково-прикладний фундамент відповідній державній політиці. У 
цьому полягає основне функціональне призначення цього нормативно-правового документу. 
Водночас розв’язання цього завдання вбачалося можливим лише у розрізі паралельної 
реалізації інших важливих принципів і настанов судово-правової реформи, відповідно до 
обраного курсу на поетапне наближення до очікуваного стану організації судоустрою та 
розвитку судочинства в державі.  

Те, що дана Концепція передбачала здебільшого не конкретні заходи організаційного, 
правового та іншого характеру, а лише узагальнюючі положення, обумовлюється 
юридичною природою цього документу. Такого роду акт, очевидно, цілком закономірно не 
передбачає та й не повинен передбачати конкретні заходи, а тим більше визначати їх зміст, 
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виконавців, строки виконання тощо. Це предмет регулювання інших документів – програм, 
планів тощо, здатних наповнити концептуальні положення конкретним змістом, у той же час 
не підміняючи їх.  

Основне завдання щодо втілення в життя програмних настанов Концепції полягало в 
іншому – в утіленні положень цієї Концепції у практику реформування судової системи в 
державі, в дотриманні системного підходу в її здійсненні, у забезпеченні комплексності 
застосовуваних заходів.  

Водночас аналіз реалізації положень цієї Концепції з дати її прийняття засвідчив, що 
така діяльність здійснювалася багато в чому без урахування багатьох положень Концепції, 
які до того ж з часом втратили значення керівних настанов, значною мірою застаріли і 
потребували вчасного оновлення з урахуванням практики реалізації курсу на здійснення 
судово-правової реформи в державі.  

Важливо, що положення Концепції були значною мірою імплементовані у зміст 
відповідних статей Конституції України, прийнятої 28.06.1996 р.[11], зокрема щодо 
конституційного закріплення принципу спеціалізації судів[12]. Характерно також, що у 
цьому контексті Конституція України про адміністративні суди як окрему ланку судової 
системи прямо не згадувала.  

Водночас справедливим і інший висновок, зроблений О.В. Бурак: саме положення 
Конституції України стали базисними «для становлення та подальшого розвитку систем 
спеціалізованих судів України і законодавства з питань організації та діяльності зазначених 
судових установ»[13].  

Характерно, що поряд з парламентом, активним суб’єктом реалізації судово-правової 
реформи став Президент України, який у межах своєї компетенції став видавати нормативні 
акти, спрямовані на реалізацію положень судово-правової реформи. Це додало певної 
своєрідності її реалізації, але, з другого боку, позначило і можливість іншого офіційного 
підходу до розуміння її ключових положень (зокрема, з боку глави держави) і способів їх 
конкретного втілення в життя. 

Так, 22.07. 1998 р. Президентом України був прийнятий Указ «Про заходи щодо 
впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні». У ньому серед інших 
забезпечувальних заходів адміністративної реформи зазначалося, що нагальне значення має 
створення правової бази для повноцінного запровадження в Україні такої форми судового 
захисту прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади, як адміністративна юстиція. У 
зв’язку з цим глава держави наголошував, що повинно бути передбачено поетапне 
формування Вищого адміністративного суду України, а також апеляційних та місцевих 
адміністративних судів. При цьому процедури розгляду справ в цих судах мають бути 
врегульовані окремим Адміністративно-процесуальним кодексом України[14]. Таким чином, 
Президент України виходив з необхідності проведення адміністративної реформи поруч з 
судово-правовою, розглядаючи їх як взаємозалежні. Принцип спеціалізації судочинства та 
формування системи адміністративних судів при цьому знайшли, як видно, відображення в 
офіційному тлумаченні змісту обох згаданих реформ.  

У ході здійснення так званої «малої судової реформи», викликаної необхідністю 
термінового приведення у відповідність із Конституцією України чинного на той час і багато 
в чому суперечливого, колізійного та застарілого законодавства України про судочинство у 
зв’язку із завершенням п’ятирічного так званого перехідного етапу[8], влітку 2001 р. 
пунктом 13 «Перехідних положень» Закону України “Про внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій України» було передбачено утворення Вищого адміністративного суду 
України, який мав започаткувати створення вертикалі адміністративних судів у судовій 
системі України[15]. Цим Законом, зокрема, Голові Верховного Суду України та Міністру 
юстиції України було рекомендовано підготувати та внести Президенту України подання 
щодо утворення Вищого адміністративного суду України, судді до складу якого обираються 
Верховною Радою України відповідно до Конституції та законів України. При цьому 
передбачалося, що Вищий адміністративний суд України з обранням до нього суддів набирає 
статусу вищого спеціалізованого суду відповідно до глави 3-2 цього Закону та здійснює 
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повноваження, передбачені частиною першою статті 38-15 цього Закону щодо 
адміністративних справ. Проте тоді ця ідея тоді так і не була реалізована.  

Лише 07.02.2002 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про 
судоустрій України» у новій редакції (замість дещо відкоригованої протягом попередніх 
років версії Закону України «Про судоустрій» зразка 1981 р.), в якому було визначено 
правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів 
загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів, 
систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також встановлено загальний 
порядок забезпечення діяльності судів та врегульовано інші питання судоустрою держави. У 
частині другій підпункту 16 пункту 3 «Прикінцевих та Перехідних положень» згаданого 
Закону записано, що формування системи адміністративних судів здійснюється протягом 
трьох років після набрання чинності цим Законом (тобто до 01.06.2005 p.)[16]. 

Згідно з цим Законом система адміністративних судів, на відміну від інших судів 
загальної юрисдикції, мала певну специфіку. Зокрема, на відміну від місцевих судів 
загальної юрисдикції, що утворюються відповідно до районів (районів у містах), місцеві 
адміністративні суди утворюються в округах відповідно до Указу Президента України. Вони 
складаються з суддів місцевого адміністративного суду, голови та заступника голови суду. У 
місцевому адміністративному суді, де більше п’ятнадцяти суддів, може бути призначено 
більше одного заступника голови суду. 

До компетенції місцевих адміністративних судів округів було віднесено розгляд 
адміністративних справ, пов’язаних з правовідносинами у сфері державного управління та 
місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ 
адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють 
відповідні військові суди. 

Оскільки Конституцією України (пункт 8 частини третьої статті 129) кожному 
гарантується право на апеляційне та касаційне оскарження рішення суду, до системи 
адміністративних судів України було вирішено включити також апеляційні адміністративні 
суди. Законодавцем вони були віднесені до спеціалізованих судів, що утворюються в 
апеляційних округах відповідно до указу Президента України. Апеляційні адміністративні 
суди - це суди другої ланки єдиної системи судів загальної юрисдикції. 

До цих судів може бути подана апеляційна скарга на рішення або на окрему частину 
рішення адміністративного суду першої інстанції, які не набрали законної сили, та на ухвали 
адміністративного суду округу першої інстанції у випадках, передбачених законом. Перегляд 
справ у апеляційному порядку передбачає можливість перевірити за скаргою учасника 
судового процесу обставини справи щодо наявності певних правовідносин або доведеність 
створення конфлікту конкретною особою на основі вивчення як тих доказів, що були 
досліджені в суді першої інстанції, так і нових. 

У складі апеляційного адміністративного суду округу можуть утворюватися судові 
палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах 
відповідної спеціальної судової юрисдикції. В апеляційному адміністративному суді округу 
для вирішення організаційних питань діє Президія. 

Повноваження апеляційних судів, у тому числі апеляційного адміністративного суду, 
викладені в ст. 26 вищезгаданого Закону, були базовими. Вони дали змогу розробити цілу 
низку конкретизуючих статей у проекті нового Адміністративного процесуального кодексу 
України, в якому питанням апеляційного оскарження присвячена окрема глава. Згодом, як 
відомо, цей Кодекс був ухвалений як Кодекс адміністративного судочинства України[17].  

Касаційне оскарження рішень усіх апеляційних судів проводиться до відповідних 
підрозділів (у цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських та інших справах - 
згідно із системою діючих спеціалізованих судів) Верховного Суду України, оскільки 
останній залишався найвищою судовою інстанцією, а касаційний розгляд - остаточною 
перевіркою судових рішень. 

Касаційною інстанцією, до якої може звернутися суб'єкт права на касаційне 
оскарження, було визначено Вищий адміністративний суд України та Верховний Суд 
України. 
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Зокрема, було встановлено, що Вищим адміністративним судом України в 
касаційному порядку можуть бути перевірені постанови та ухвали апеляційного 
адміністративного суду, ухвалені ним в апеляційному порядку. Вищий адміністративний суд 
України міг утворювати судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною 
спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. 

У Вищому адміністративному суді, як і в апеляційному, для вирішення 
організаційних питань діяла Президія суду в складі голови суду, його заступників, 
заступників голів палат, а також суддів цього суду, кількісний склад яких визначається 
Пленумом Вищого адміністративного суду України. Згідно із Законом судді обиралися до 
складу Президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування. 

Для вирішення загальних питань діяльності адміністративних судів у Вищому 
адміністративному суді України було передбачено Пленум Вищого адміністративного суду 
України, до складу якого входили всі судді Вищого адміністративного суду України та 
голови апеляційних адміністративних судів округів. 

Створення окружних апеляційних адміністративних судів, а також Вищого 
адміністративного суду України, за задумом законодавців, повністю відповідало пункту 8 
частини третьої ст. 129 Конституції України, де визначено, що до основних засад 
судочинства віднесено забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду. 

Відповідно до зазначеного Закону «увінчував» систему адміністративних судів 
Верховний Суд України, який був визначений найвищим судовим органом у системі судів 
загальної юрисдикції. За Законом Верховний Суд України здійснює правосуддя, забезпечує 
однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції. Він зобов'язаний 
не тільки усувати недоліки в застосуванні законів шляхом повторного касаційного розгляду 
рішень судів загальної юрисдикції, а й запобігати таким порушенням шляхом роз’яснення 
практики застосування законів у постановах Пленуму на основі матеріалів судових рішень. 

У складі Верховного Суду України була передбачена окрема Судова палата в 
адміністративних справах. Для вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності 
Верховного Суду, так само, як в апеляційних, касаційних та вищих судах, у Верховному Суді 
створюється Президія. У Верховному Суді діє Пленум Верховного Суду України. 

Отже, систему адміністративних судів України за цим Законом становили: місцеві 
адміністративні суди; апеляційні адміністративні суди; Вищий адміністративний суд 
України; Верховний Суд України (Судова палата в адміністративних справах).  

Створення системи адміністративних судів було важливою складовою реформування 
всієї судової системи України відповідно до вимог Конституції України на принципах 
територіальності та спеціалізації в інтересах забезпечення ефективного судового захисту 
прав і свобод людини і громадянина. Зокрема, як відзначалося в літературі, утворення саме 
чотириланкової системи адміністративних судів за аналогією з системою господарських 
судів повинно було спрямовуватися на забезпечення доступності судочинства для громадян; 
всі ланки цієї системи повинні бути взаємопов’язані та взаємоузгоджені[18]. 

На виконання вищевказаних положень Закону України Президент України 01.10.2002 
підписав Указ, відповідно до якого було створено Вищий адміністративний суд України[19], 
хоча суддів до його складу було обрано лише в 11.12.2003[20].  

Згідно з п. 1 Указу Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних 
адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» від 16.11.2004 
р. з 1.01.2005 р. утворено 27 окружних адміністративних судів обласного рівня. Ним також 
передбачалося утворення 7 апеляційних адміністративних судів[21]. Таким чином, 
забезпечувалася поступовість у формуванні адміністративних судів. Хоча таке формування 
дещо розтягнулося в часі[8]: Кодекс адміністративного судочинства України було ухвалено 
тільки 06.07.2005[17]. Він, зокрема, чітко встановив юрисдикцію, повноваження 
адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, а також порядок звернення 
до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства, хоча і не 
був позбавлений деяких концептуальних вад, на чому наголошували фахівці[22; 23; 24]. 

Завданням адміністративного судочинства у цьому Кодексі було визначено захист 
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-
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правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними 
владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання 
делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду 
адміністративних справ. 

Згодом відповідно до Указу Президента України «Про План заходів на 2006 рік щодо 
вдосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні 
відповідно до європейських стандартів» від 20.03.2006.[25] було накреслено завдання з 
метою вдосконалення системи судового устрою розробити та подати в установленому 
порядку проект закону щодо вдосконалення системи судів загальної юрисдикції, 
передбачивши створення вищих судів цивільної і кримінальної юрисдикцій, а також 
окружних кримінальних судів із розгляду справ, підсудних у першій інстанції апеляційним 
загальним судам. Зрозуміло, що реалізація такого завдання неодмінно потягнула б за собою 
перегляд існуючої компетенції адміністративних судів.  

Водночас у цьому ж Указі Президентом України зверталася увага на необхідність 
вдосконалення організаційного забезпечення діяльності вищих спеціалізованих судів, у тому 
числі і Вищого адміністративного суду України, шляхом покладення цих функцій на 
Державну судову адміністрацію України; а також на завершення створення системи 
адміністративних судів, зокрема вжиття організаційних заходів для забезпечення цих судів 
приміщеннями, відповідним обладнанням та іншими необхідними ресурсами.  

Зрозуміло, що зазначений документ претендував на роль своєрідного продовжувача 
Концепції судово-правової реформи. Проте на відміну від своєї попередниці, він викликав 
чимало нарікань з боку суддівського корпусу.  

Офіційна позиція, зокрема представників судової влади, на подальший перебіг 
судово-правової реформи, формування спеціалізованих судів загалом та адміністративних 
зокрема, чітко виявилася у змісті ухваленої Радою суддів України Заяві від 26.05.2006 «Про 
концептуальні підходи Ради суддів України до подальшого здійснення судово-правової 
реформи в Україні» [26], а також у Заяві VIII (Позачергового) З’їзду суддів України«Про 
концептуальні засади подальшого здійснення судової реформи в Україні» від 07.12.2007р. 
[27].  

Зокрема, у своїй Заяві Рада суддів України підтримала ідею розроблення і 
затвердження Концепції подальшого здійснення судово-правової реформи в Україні, 
оскільки відповідна Концепція, затверджена Постановою Верховної Ради України від 
28.04.1992, втратила значення програмного документа, а заходи законодавчого органу в 
напрямі розбудови судової влади та судочинства відзначаються непослідовністю й 
суперечливістю. 

При цьому констатувалося, що, на думку Ради суддів України, нова Концепція має 
бути розроблена за участю професійних суддів і затверджена Верховною Радою України як 
єдиним державним органом, який відповідно до пунктів 5, 6 ч. 1 ст. 85 Конституції України 
визначає правову політику держави, приймає закони та визначає режим фінансування їхньої 
реалізації. У Концепції необхідно передбачити першочергові та перспективні заходи, 
спрямовані на забезпечення ефективної діяльності судової влади як незалежної і самостійної 
складової державної влади. 

Подальше реформування судової системи, на думку Ради суддів України, доцільно 
провести в два етапи. На першому необхідно вжити заходів, спрямованих на поліпшення вже 
існуючої системи: завершити створення окружних та апеляційних адміністративних судів. 
Другий етап слід розпочати із внесення змін до Конституції України. На розвиток чинних 
положень ч. 2 ст. 6 Основного Закону треба визначити систему органів судової влади. Після 
внесення відповідних змін до ст. 125 Конституції України має бути створено в 
законодавчому порядку триланкову судову систему, яка за принципами побудови 
відповідатиме всім стандартам і традиціям абсолютної більшості європейських країн (суди 
першої інстанції, апеляційні суди, Верховний Суд України як касаційний суд). 

Так, само, на думку VIII (Позачергового) З’їзду суддів України, надалі судова 
реформа має відбуватися шляхом одночасного здійснення перспективних і першочергових 
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заходів. Зокрема, шляхом внесення змін до Конституції України необхідно усунути 
нечіткість формулювань та розбіжність між окремими положеннями Конституції України 
щодо побудови і функціонування судової системи, чітко визначити організацію системи 
судів (зокрема, судді вважають доцільним побудувати в державі триланкову систему 
загальних судів, до якої входили б суди першої інстанції, апеляційні суди і Верховний Суд 
України як суд касаційної інстанції) та органів, що забезпечують функціонування судової 
влади[27]. 

За такою логікою, ідея щодо суцільної спеціалізації цієї системи і перетворення її на 
чотириланкову не узгоджується з положеннями ст. 125 Основного Закону. Доказів на 
користь того, що така система функціонуватиме більш ефективно, ніж існуюча, немає. 
Навпаки, у разі її запровадження буде обмежено доступ громадян до правосуддя. 

У цьому контексті пропозицію про створення Вищого цивільного і Вищого 
кримінального судів України, які здійснюватимуть касаційні повноваження замість 
Верховного Суду України, було оцінено представниками суддівського корпусу як 
деструктивну. Адже її реалізація, поряд з іншими негативними наслідками, призведе до того, 
що найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції не зможе забезпечити 
однакове застосування ними законів. 

У контексті спеціалізації також указувалося на необхідність передбачити в Концепції 
істотне посилення ролі Верховного Суду України, зокрема передбачити, що судові 
повноваження мають здійснювати не тільки судові палати, а й Пленум Верховного Суду 
України (в окремих чітко визначених процесуальним законодавством випадках). У Пленуму 
має бути право надавати судовим рішенням у конкретних справах прецедентне значення, 
тлумачити правові норми і визначати неврегульовані законом процедури розгляду справ 
судами. При цьому його роз'яснення повинні мати обов’язковий характер[26]. 

Позиція Верховної Ради України щодо судово-правової реформи знайшла 
відображення у Постанові парламенту «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
«Про стан правосуддя в Україні» від 27.06.2007 №1245-V[28]. У цьому документі, поряд із 
критичними зауваженнями щодо того, що «здійснювані впродовж останніх років заходи 
щодо реформування судової системи не забезпечили безумовного дотримання принципу 
верховенства права, надійного захисту прав і свобод людини та громадянина, належного 
здійснення правосуддя, загалом незалежності судової гілки влади», містилася і оцінка того, 
що Концепція судово-правової реформи 1992 р. вже втратила свою актуальність.  

Також констатувалося, що в Україні дотепер не прийнято закон про адміністративні 
процедури, де було б визначено стандарти відносин особи з органом державної влади 
(посадовою особою), додержання яких мають перевіряти адміністративні суди, а також не 
внесено зміни до ряду законодавчих актів на реалізацію положень Кодексу 
адміністративного судочинства України.  

Учасники парламентських слухань дійшли висновку, що однією із засад здійснення 
реформування судочинства повинна бути правильно організована система судів. Натомість 
діюча система судів загальної юрисдикції потребує вдосконалення з метою реалізації вимог 
Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо 
забезпечення права на судовий захист та нового процесуального законодавства. 

Логічним, у зв’язку з цим, наступним кроком було ухвалення Постанови Верховної 
Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з 
підготовки концепції судово-правової реформи» від 23.12.2009 №1789-VI[29]. Нею, зокрема, 
передбачалося, що з метою прискорення процесу здійснення судово-правової реформи 
Верховна Рада України утворилаТимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з 
підготовки концепції судово-правової реформи, яку визначила головною з підготовки 
концепції судово-правової реформи. Було визначено, що термін діяльності Тимчасової 
спеціальної комісії складає шість місяців з дня прийняття цієї Постанови, а її звіт про 
виконану роботу має бути заслуханий на пленарному засіданні Верховної Ради України не 
пізніше 1.05.2010 р.  
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Результатом роботи зазначеної Тимчасової спеціальної комісії стало внесення проекту 
Постанови Верховної Ради України «Про схвалення Концепції судово-правової реформи в 
Україні» від 13.05.2010 (реєстр. №6391)[30], який так і не був прийнятий.  

Натомість Президентом України 31.05.2010 р. на розгляд Верховної Ради України був 
внесений проект Закону України «Про судоустрій та статус суддів», який 07.07.2010 р. був 
прийнятий як закон[31]. Відомо, що його юридичні новели, зокрема у частині реалізації 
конституційного принципу спеціалізації судів, викликали чимало критики на свою 
адресу[32].  

Не торкаючись змістовної частини цієї критики, звернемо увагу на те, що відповідно 
до передбачених у даному Законі положень спеціалізація судів в Україні фактично 
завершується створенням Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та 
кримінальних справ, який набуває статусу касаційної інстанції по цих справах. Відповідно, 
повноваження Верховного Суду України у цій сфері суттєво обмежуються. Іншими словами, 
передбачається, за відсутності відповідних «спеціалізованих» судів на місцевому та 
апеляційному рівнях, поява нового «вищого спеціалізованого» суду, який здійснюватиме 
перегляд рішень «неспеціалізованих судів» і фактично очолюватиме їх систему. У зв’язку з 
цим можна очікувати подальшого перегляду співвідношення компетенції даного суду з 
адміністративними та господарськими судами, а відтак продовження дискусій довкола 
судово-правової реформи. 

Як випливає з наведеного аналізу, проведення судово-правової реформи в Україні не 
відзначається послідовністю та завершеністю протягом усього, досить тривалого за часом 
періоду реалізації. Багато в чому такий стан справ зумовлюється протиборством навіть на 
офіційному рівні трьох концепцій або моделей такої реформи – поміркованого, 
консервативного і радикального її варіантів та, відповідно, домінуванням на тих чи інших 
етапах реформи першого, другого або третього варіантів[6; 8].  
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Питання матеріального життя суспільства визначаються ефективністю правового 

регулювання суспільних відносин, у першу чергу, виробництва і розподілу матеріальних 
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благ на основі експлуатації природних та людських ресурсів [3] . Водночас “природні 
ресурси як об’єкти природного походження та природна спадщина нинішнього і 
майбутнього поколінь Українського народу мають виключну значущість для всього 
суспільства та держави, є основним національним надбанням”[1]. 

Зазначене  тим більше стосується права власності Українського народу на природні 
ресурси, адже від того, наскільки “ресурсозабезпеченим” є Український народ у цьому плані, 
багато в чому залежить також реалізація його суверенітету, повновладдя як усередині країни, 
так і в стосунках з іншими країнами тощо. Тим більше, що лише “раціонально та ефективно 
використовуючи свій природоресурсний потенціал, країна у змозі вирішити назрілі 
економічні та соціальні проблеми в інтересах усього народу”[44]. 

Важливим завданням нині, з цього погляду, вбачається проблема правильного 
співвіднесення об’єктів власності з потребами та інтересами народу, адже без урахування 
цього непростого взаємозв’язку певних об’єктів права власності і суверенних прав 
народу[45], неможливим є всебічне забезпечення правового статусу Українського народу.  

Саме своєрідність правового конституювання суб’єкта, що здійснює правомочності 
власника в даних відносинах, вимагає ретельного вивчення та наукового аналізу специфіки 
об’єктів права власності Українського народу[2, 244-247]. 

Водночас такий суб’єкт для належної реалізації правомочностей власника повинен 
мати чітке уявлення про специфіки та кількісний склад тих об’єктів, які він має у своїй 
власності. З огляду на високу природомісткість сучасної економки, у тому числі 
використання природних ресурсів як об’єктів права власності в тій чи іншій господарській 
діяльності, “в умовах ринкової економіки, орієнтованої на постійне розширення споживчого 
ринку, володіння даними про кількість природного ресурсу може слугувати обмежуючим 
чинником розвитку підприємництва”[4]. Це твердження тим більш вагоме з огляду на 
публічно-правовий характер об’єктів права власності Українського народу, про що 
докладніше йтиметься нижче.  

Вважаємо, що наведені міркування підкреслюють вагомість порушення питання 
нормативного визначення системи та специфікації елементів системи об’єктів права 
власності Українського народу у контексті більш загальної соціальної системи – системи 
конституційно-правового регулювання відносин власності в державі.  

У сполученні “власність Українського народу” слова “Українського народу” вказують 
на приналежність тих чи інших об’єктів (у нашому випадку – природних ресурсів) 
Українському народові як сукупності громадян України всіх національностей, екологічні 
(природоресурсові) інтереси яких відокремлені від “конкретних особистостей і 
трансформовані в інтерес загальний, тобто публічний”[3]. 

Ретельне “викладення розуміння об’єкта права власності дає можливість розібратися 
у складній проблемі”[5] специфікації інституту прав власності Українського народу на 
природні ресурси. Адже такі об’єкти відіграють вагому роль в системі правовідносин з 
приводу реалізації правосуб’єктності Українського народу.  

У науковій літературі з теорії правовідносин вже зверталася увага “на ту істотну 
обставину, що юридичні норми встановлюють права та обов’язки суб’єктів правовідносин не 
взагалі, а по відношенню до конкретного об’єкта, з приводу якого виникає те чи інше 
правовідношення. В силу цього характер суб’єктивних прав та обов’язків учасників кожного 
конкретного правовідношення знаходиться у прямій залежності від специфіки (властивостей 
і призначення) предмета, що виступає в якості правовідношення”[6]. При цьому об’єкти 
правовідносин – це предмети, на які скерована діяльність суб’єктів таких правовідносин, 
здійснювана у процесі реалізації ними своїх прав та обов’язків[6]. Саме довкола таких 
об’єктів і розгортається взаємодія (в інтерпретації Л.О. Чеговадзе, “соціальний зв’язок”[7]) 
суб’єктів право відношення, що відбувається за встановленою формою, визначеною 
правовими нормами[8]. 

Зазначене повною мірою стосується реалізації права власності Українського народу 
на такий специфічний вид об’єктів права власності, яким є природні ресурси. Більше того, як 
відомо, такі об’єкти в Україні вже набули “конституційного рангу” (В.Й. Лучін [2]), тобто 
увійшли до числа об’єктів не лише екологічного та цивільного, але і конституційного права 
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України, стали окремими об’єктами конституційних правовідносин[9; 2]. У такий спосіб їм 
надано якісно іншого статусу вагомих соціальних благ, з приводу яких чільний суб’єкт 
конституційно-правових відносин – Український народ – вступає у різноманітні відносини 
публічно-правового характеру з іншими суб’єктами права в державі.  

Конституційне закріплення об’єктів права власності Українського народу є 
свідченням визнання їх в якості самостійних конституційних цінностей, “безпосередньо 
пов’язаних з якістю суверенності, самостійності публічної влади та народу як джерела цієї 
влади”[3]. 

Водночас питання щодо об’єктів права власності Українського народу на природні 
ресурси є доволі складним та неоднозначно вирішуваним у вітчизняній юридичній 
літературі. Зокрема, у цьому контексті можна виокремити два провідних підходи до 
визначення своєрідності системи таких об’єктів, що накреслені в юридичній літературі.  

Відповідно до першого підходу, який з певною часткою умовності можна назвати 
цивільно-правовим, відповідну систему об’єктів права власності щодо такого власника, як 
Український народ, специфікують лише через особливості правового режиму, який має 
виключне поширення на ці об’єкти права власності[10; 11; 12; 13]. Зокрема, такий, за 
словами Є.О. Суханова, “унікальний правовий режим”[5] передбачає установлення певних 
обмежень щодо інших суб’єктів права власності, передусім приватних, що ґрунтується на 
уявленнях про публічно-правовий характер взаємодії суспільства з довкіллям[14].  

Адже, дійсно, з правової точки зору, ці об’єкти в силу різних причин є неоднорідними 
“за своїм значенням у житті суспільства, їх доступністю та економічному призначенню, 
можливості регенерації тощо”[15]. Водночас важливими особливостями тут є також 
можливість їх раціонального використання та індивідуалізації, цивільна оборотоздатність 
таких об’єктів та правові форми їх експлуатації, організація публічного контролю за їх 
використанням тощо[15]. 

Відповідно до другого підходу, який, відповідно, можна позначити як публічно-
правовий (або, з нашої точки зору, як конституційно-правовий, хоча у вітчизняній 
юридичній думці репрезентовані й адміністративно-правові підходи у цьому напрямі[16]), 
система цих об’єктів характеризується властивостями підвищеної цінності, зокрема ця 
цінність виявляється у здатності системи таких об’єктів права власності задовольняти 
загальнонаціональний інтерес[3; 17], тобто виступати в ролі елементів національного 
багатства України (нагадаємо, принагідно, що відповідно до частини першої статті 14 
Конституції України земля прямо названа основним національним багатством в Україні[18]). 
У Росії деякими вченими (як-от, В.П. Мозоліним, Д.С. Львовим та ін.) пропонуються 
концепція природних ресурсів як складової частини національного надбання, національного 
майна[19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 5], концепція публічних благ (М.М. 
Брінчук, Ю.Є. Буднікова) [32] тощо.  

При цьому категорію “національне надбання”, зокрема,  розуміють як у широкому, 
так і у вузькому сенсі. Так, В.Д. Мазаєв пропонує під цим поняттям у широкому розумінні 
відзначати наявність таких характеристик, як: 1) суспільна значимість як загального блага та 
скерованістю на досягнення публічних інтересів; 2) участю у процесі здійснення прав на 
національне надбання суб’єктів публічної влади, передусім держави. У вузькому розумінні 
національне надбання являє собою ті ресурси та права. які народ залишає за собою, не 
передбачаючи повноваження власника на ці об’єкти публічним утворенням, залишає право 
на безпосереднє здійснення  прав власності на них та установляю безпосередні форми 
контролю за їх використанням[3]. Як бачимо, основним лейтмотивом такого ставлення до 
природних ресурсів як об’єктів права власності є саме конституційне закріплення природних 
ресурсів на території держави як форми колективного надбання народу[2]. 

По суті, у запропонованих підходах до природних ресурсів як національного 
(народного) надбання закладене таке розуміння унікальності даного виду об’єктів, що, своєю 
чергою, обумовлене унікальністю суб’єкта, якому вони належать на праві власності, - 
Українському народові.  

Відповідно, такі об’єкти “є об’єктами поширення на них владної волі публічного 
власника в інтересах реалізації всезагального публічного інтересу шляхом надання 
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організованого правового характеру володіння та розпорядження цими об’єктами, у тому 
числі з використанням можливостей участі у цивільному обороті”[3]. Разом з тим, вчені 
часто зауважують і зворотну закономірність: “унікальність цих об’єктів обумовлює 
унікальність нації  і населення як цілого, а не держави як такої”[3]. 

Найбільш переконливою та такою, що відповідає конституційним приписам, є точка 
зору, згідно з якою такі об’єкти дійсно є об’єктами права власності, проте дійсно 
особливими. Їхня особливість зумовлена, по-перше, публічно-правовою природою правового 
режиму таких об’єктів, по-друге, своєрідністю саме конституційно-правового закріплення їх 
системи, зокрема на конституційному рівні, по-третє, особливостями правової природи 
власника – Українського народу як соціальної спільноти та суб’єкта відповідних публічно-
правових відносин.  

При цьому закріплення такого переліку об’єктів на праві власності Українського 
народу своєрідно втілює сучасні тенденції відображення в конституціях екологічної та 
економічної функцій прав власності, зокрема у плані чіткої вказівки на зв’язок як із 
суспільними інтересами, так і на природоохоронні аспекти встановлення права власності на 
природні ресурси[9].  

Можна, очевидно, у цьому ключі, погодитися з позицією А.П. Гетьмана, В.К. Попова 
та М.В. Шульги, що такий конституційний підхід “можна кваліфікувати не як закріплення 
монополії власності на природні ресурси, їх належності одному суб'єктові, а як 
проголошення державою наміру встановити в інтересах Українського народу певні вимоги 
(обмеження) щодо набуття та реалізації права власності на землю та інші природні об'єкти 
фізичними та юридичними особами, органами місцевого самоврядування та органами 
державної влади”[33].  

З точки зору усталеності конституційного закріплення особливого правового режиму 
природних ресурсів саме на конституційному рівні, Україну можна віднести до числа тих 
країн, де як відомо, такі об’єкти права власності мають усталену традицію свого закріплення. 
Відтак, дану систему об’єктів права власності в конституційно-правовому сенсі можна 
вважати групою типових об’єктів права власності[9]. 

Якщо аналізувати своєрідність саме системи таких об’єктів права власності з точки 
зору характеру їх правового закріплення на конституційному рівні – центральний чи 
допоміжний у конструюванні відповідного правового інституту[9], то тут, швидше всього, 
маємо зробити висновок про те, що конституційна фіксація об’єктів права власності 
Українського народу має допоміжний характер у структурі відповідного правового 
інституту, оскільки вона слугує досягненню цілей формалізації статусу Українського народу 
як суб’єкта права власності у системі відповідних суспільних відносин.  

Разом з тим, дана система об’єктів також вказує на своєрідність структурної 
організації даного правового інституту: субординаційна складнооорганізована модель 
відповідного права власності зумовлює полісуб’єктність учасників здійснення права 
власності Українського народу на природні ресурси.  

Таким чином, можна твердити про субсидіарний (неосновний) характер 
конституційної фіксації системи об’єктів права власності Українського народу на природні 
ресурси, що має чітко виражений характер і виявляється у змістовно-логічній прив’язці до 
відповідних суб’єктів права. Більше того, вважаємо, що система таких об’єктів покликана 
сприяти чіткішій та послідовній інтеграції тих прав та обов’язків Українського народу як 
суб’єкта права власності на природні ресурси, яка відповідає соціально-політичній та 
юридичній ролі цього суб’єкта права у системі правовідносин власності в Україні загалом.  

У контексті Конституції України також об’єкти права власності Українського народу 
зазначені як абсолютно визначені (земля, її надра, атмосферне повітря, водні ресурси), так і 
не чітко визначені (“та інші природні ресурси”) природні ресурси. Це в цілому вказує на 
незакритий їх перелік, можливості потенційно розглядати буд-який відокремлений вид 
природних ресурсів як об’єкт відповідного права власності. 

Водночас тут чітко простежується характер означених природних ресурсів як 
“базисних” складових довкілля, але не як вилучених із такої системи елементів (О.О. 
Солдатенков[34]). Це в цілому також відповідає усталеним в юридичній науці уявленням 
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щодо неможливості повного відокремлення природних ресурсів із складної екологічної 
системи, яким у цілому є довкілля[3]. Адже, будучи виокремленими з єдиної системи 
природних ресурсів, такі ресурси в цілому втрачають свої екологічні властивості і 
наближаються до правового режиму звичайного майна[34] (з елементами індивідуалізації, 
оборотоздатності тощо, тобто рисами цивільно-правового характеру). 

Загалом же, якщо враховувати тенденції розвитку відносин власності в Україні 
упродовж двох останніх десятиліть, то маємо підстави зробити висновок, що поступово 
набирає силу тенденція до розширення включення природних ресурсів як об’єктів права 
власності до цивільного обороту. Зокрема, це помітно на прикладах еволюції відносин 
власності на такі ресурси, як земля, ліс, тваринний світ. Не можна, очевидно, виключати 
потенційні можливості поступового залучення до цивільного обороту і інших видів 
природних ресурсів. Отже, як слушно зауважував В.Д. Мазаєв, “ці об’єкти володіють 
потенційними можливостями ставати відокремленими майновими об’єктами зі своїм 
вартісним вираженням, що передбачає їх розгляд у вигляді особливого товарного ресурсу 
публічного власника”[3]. 

Разом з тим, слід мати на увазі, що відповідно до пункту а) частини другої статті 5 
Закону України “Про приватизацію державного майна” приватизації не підлягають об’єкти, 
що мають загальнодержавне значення, зокрема об’єкти та майно, які забезпечують 
виконання державою своїх функцій, забезпечують обороноздатність держави, її економічну 
незалежність, та об’єкти права власності Українського народу, майно, що становить 
матеріальну основу суверенітету України. При цьому до числа таких об’єктів віднесені 
надра, корисні копалини загальнодержавного значення, території та об’єкти природно-
заповідного фонду загальнодержавного значення, водні ресурси, лісові ресурси, інші 
природні ресурси, які є об’єктами права власності Українського народу[35]. У такий спосіб у 
даному Законі природні ресурси як об’єкти права власності Українського народу вилучені з 
процесів приватизації, тобто платного відчуження майна, що перебуває у державній 
власності на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до 
цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та 
залучення коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки (стаття 1 
Закону України “Про приватизацію державного майна”[35]).  

Відзначимо своєрідність відповідних законодавчих конструкцій: зазначені об’єкти 
права власності розглядаються в єдиному комплексі з майном, належним на праві власності 
державі, тобто з об’єктами права державної власності, що виглядає не зовсім коректним з 
точки зору розмежування відповідних об’єктів.  

Водночас такий підхід виглядає цілком правомірним і виправданим з точки зору 
забезпечення цими об’єктами публічно-правових цілей, зокрема прямо зазначених у Законі. 
У такий спосіб, до того ж, даній системі об’єктів права власності надано підвищеного рівня 
законодавчого захисту. Такий законодавчий підхід заперечує, між іншим, і висновок тих 
учених, які вважають, що належність природних ресурсів на праві власності Українському 
народові “не виключає можливості приватизації окремих природних об'єктів відповідно до 
закону”[33]. 

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 3 Закону України “про управління 
об’єктами державної власності” зазначається, що “дія цього Закону непоширюється на 
управління об'єктами власності Українського народу, визначеними частиною першою статті 
13 Конституції України”[36]. 

У контексті одного з різновидів природних ресурсів, віднесених до числа об’єктів 
права власності Українського народу, - землі – на конституційному рівні відзначено, що цей 
ресурс складає основне національне багатство, а відтак потребує особливої охорони з боку 
держави (частина перша статті 14 Конституції України[37]). Вказівка на “основне 
національне багатство” та виокремленість саме землі з числа інших видів природних 
ресурсів об’єктивно зумовлюється її характерними рисами та властивостями обумовлювати 
своєрідність правового режиму багатьох інших природних ресурсів (зокрема, водних, 
лісових, надр, рослинного і тваринного світу, елементів природно-заповідного фонду тощо).  
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Разом з тим, зауважимо, що на сьогодні категорія “національне багатство” не 
одержала свого продовження ані на рівні конституційній матерії, ані шляхом системного 
розкриття свого правового змісту в поресурсових законах. Це, на нашу думку, складає 
істотний недолік відповідного комплексу правового регулювання суспільних відносин, що 
складаються довкола права власності Українського народу на природні ресурси. Такий 
недолік у цілому вказує на певну вразливість відповідної конституційної норми (зокрема, 
вміщеної у частині першій статті 14 Основного Закону України[37]), що досі не знайшла 
свого розкриття, через яке, зокрема, можна було б чіткіше висвітлити особливість саме 
системи об’єктів права власності Українського народу як деякої об’єктивно існуючої 
цілісності (системи) та окреслити перспективи вдосконалення законодавства, що регулює їх 
публічно-правовий статус. 

Адже, як показала М.Б. Єгорова, щодо власності на природні ресурси як особливого 
об’єкта права власності у першу чергу має превалювати публічний інтерес, оскільки 
природні ресурси, їх використання та охорона є основою життя та діяльності народу[38]. 
Нагадаємо, у цьому зв’язку, що природні ресурси визнавалися першоосновою життя людини 
та суспільства у частині п’ятій статті 10 Закону України “Про власність”, що втратив 
чинність[39]. 

З цього погляду можна відзначити ключову відмінність між ролями природних 
ресурсів у цивільно-правовому сенсі та в конституційно-правовому значенні. У першому 
випадку йдеться про те, що даний вид об’єктів права власності так чи інакше залучений до 
цивільного обороту. Хоча внаслідок слабкої індивідуалізації цих об’єктів, така залученість 
має фрагментарний характер і  не поширюється на всі природні ресурси. 

Натомість, з конституційно-правової та з адміністративно-правової точок зору, у 
сфері відносин власності на природні ресурси загалом превалюючими є не приватні інтереси, 
які опосередковуються в цивільному обороті, а публічно-правові. Зокрема, публічному 
власникові, яким є Український народ, основним завданням є не участь у цивільному 
обороті, а організація належного управління об’єктами його права власності для 
забезпечення публічних екологічних інтересів усього суспільства[1; 3].  

З цієї точки зору, суб’єкт прав власності “розглядає сукупність різних категорій 
публічного майна як об’єкти своєї власності, на які він намагається в повній мірі поширити 
свої суверенні права власника, а саме головне – захистити публічний інтерес, пов’язаний з 
публічним майном. А це може відбуватися як через цивільно-правові інститути, так і через 
інші інститути публічного права”[3]. 

Водночас у вітчизняній еколого-правовій літературі усталена традиція розглядати 
природні ресурси як цілковито своєрідні об’єкти права власності, що зумовлено, зокрема 
тим, що вони: лише частково підлягають виокремленню, індивідуалізації; їх важко 
відокремлювати від довкілля; у цілому вони становлять національне багатство України; 
частково піддаються відтворювальному процесові; основні з них є фізично нерухомими і 
просторово не переміщаються тощо[40; 41; 42; 43].  

Загалом є підстави стверджувати про наявність системних властивостей у сукупності 
об’єктів права власності Українського народу на природні ресурси.  Системотвірними тут, на 
наш погляд, виступають такі ознаки, як специфічність та унікальність суб’єкта права, якому 
ці об’єкти належать на справі власності,  а також природні якості, властиві саме природним 
ресурсам як об’єкта права власності.  
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Анотація. У даній статті розглядаються економіко-правові аспекти розвитку та процесу 
використання альтернативних джерел  енергії в Україні. Визначено та охарактеризовано стан сучасного 
законодавства у цій сфері на прикладі найбільш розвинутої та нормативно врегульованої сонячної енергетики. 
Акцентовано увагу на основних діючих елементах економічного стимулювання розвитку сонячної енергетики в 
Україні – «зеленому» тарифі, податкових пільгах, пільговому режимі підключення до електричної мережі 
виробників сонячної енергії. Зроблено правовий аналіз чинного законодавства у даній сфері та запропоновано 
шляхи до його вдосконалення.  

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, економічне стимулювання податкова пільга, 
«зелений» тариф. 

Annotation. This article discusses the economic and legal aspects of the development process and the use of 
alternative energy sources in Ukraine. The current law in this area has been identified and characterized in this article 
by the example of the most advanced and legally regulated sphere –the solar energy. The attention is stressed upon on 
the basic elements of the existing economic incentives for the development of solar energy in Ukraine - "green" tariffs, 
tax incentives, preferential electrical connections producers of solar energy. The legal analysis of the current 
legislation in this area and suggested ways to improve it are made by the author. 

Keywords: alternative energy sources,  economic incentives,  tax incentive, "green" tariff. 
 
Актуальність. За сучасних умов надмірне антропогенне навантаження на довкілля, 

його забруднення внаслідок розвитку технічного прогресу та нераціональне виснажливе 
природокористування стають суттєвими чинниками, що спричиняють погіршення стану 
навколишнього природного середовища, перешкоджають сталому розвитку країни.  

Тому гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя й 
здоров’я населення, стабілізація і поліпшення стану довкілля шляхом інтеграції екологічних 
вимог до соціально-економічної сфери, дотримання та втілення в життя глобального 
принципу сталого розвитку являють собою на сьогодні мету і головний напрям національної 
екологічної політики відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 року.  

Національна екологічна політика базується на органічному поєднанні вирішення 
економічних та екологічних проблем у процесі соціально-економічного реформування 
суспільства, створенні умов для розв’язання екологічних проблем та формування мотивацій 



35 
 

для вирішення природоохоронних проблем на національному, регіональному, місцевому, 
об’єктному рівнях. Поліпшення екологічної ситуації неможливе без проведення комплексної 
системи організаційно-економічних перетворень на різних рівнях управління 
природокористуванням. Основою цих перетворень є ефективна комбінація заходів 
адміністративно-правового характеру, які використовуються для стимулювання економічної 
зацікавленості суб’єкта господарювання у природоохоронних заходах, впровадженні 
ресурсоощадних технологій, використання альтернативних традиційним джерел отримання 
енергії. В умовах виснаження і виснаження природних ресурсів одним з основних 
глобальних пріоритетів має бути в скороченні споживання енергії та підвищення 
енергоефективності. Це надзвичайно важливо для України, тому що Україна є одним з 
найбільших споживачів енергії в світі. Україна, відповідно до Енергетичної стратегії України 
до 2030 року, затвердженої від 15 березня 2006 року, приступила до розвитку альтернативної 
енергетики. Сформовано нормативно-правову базу у даній сфері – прийнято Закон України 
«Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види палива», «Про 
електроенергетику», «Про енергозбереження», «Про комбіноване виробництво теплової та 
електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу » та інших 
правових документів. 

Сучасні дослідження у даній сфері. Концепція економіко-правового механізму 
охорони навколишнього середовища ґрунтовно та досконало на доктринальному рівні була 
вперше в Україні розроблена професором В.В.Костицьким [1], та визначена вченим як 
система політико-правових, організаційно-правових, управлінських, економічних, у т.ч. 
фінансових і податкових заходів, спрямованих на забезпечення охорони природи, 
раціонального природокористування та екологічної безпеки. На працях  професора 
В.В.Костицького базується більшість подальших наукових досліджень у сфері економіко-
правового механізму охорони довкілля [2-4].  

Науковому дослідженню функціонування економіко-правового механізму в 
економічному аспекті присвячені роботи таких вчених-економістів як Балацький О.Ф., 
Бистряков І.К., Буркинський Б.В., Веклич О.О., Галушкіна Т.П., Гринів Л.Т., Данилишин 
Б.М., Долішній М.І.  

З правової точки зору економіко-правовий механізм природокористування і охорони 
довкілля у різних його аспектах досліджували вчені А.П. Гетьман, В.В. М.В.Краснова, Н.В. 
Кузнєцова, А.М.Статівка, М.В.Шульга та інші вчені. 

У науковій літературі економіко-правовий механізм природокористування та 
охорони навколишнього природного середовища визначається як закріплена в законодавстві 
система економічних заходів та стимулів, спрямованих на забезпечення охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та організацію раціонального 
природокористування.  

Виклад основного матеріалу. Економічний механізм ґрунтується на концепції 
платності природокористування, охоплює систему економічних інструментів, що 
забезпечують вплив на інтереси господарюючих суб’єктів екологічних відносин з метою 
стимулювання реалізації ефективних природоохоронних заходів, впровадження екологічно 
безпечних технологій, виробництва екологічно чистої продукції. До елементів даного 
механізму екологічне законодавство відносить перш за все:  

 забезпечення взаємозв’язку всієї управлінської, науково-технічної та 
господарської діяльності підприємств, установ і організацій з раціональним використанням 
природних ресурсів та ефективністю заходів з охорони навколишнього природного 
середовища на основі економічних важелів; 

 визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища; 

 встановлення лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих 
речовин у навколишнє природне середовище та на утворення і розміщення відходів; 

 встановлення нормативів і розмірів зборів за використання природних 
ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 
утворення і розміщення відходів та інші види шкідливого впливу; 
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 надання підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам 
податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідходних, енерго- і 
ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних 
заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; 

 відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища. 

Україною, згідно з Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, 
схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 145-р. до 2030 
року Україною взято курс на розвиток альтернативної енергетики, у зв’язку з чим прийнято 
Закон України «Про альтернативні джерела енергії», розроблено програму державної 
підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» від 
20.02.2003р. альтернативні джерела енергії – це поновлювані джерела, до яких відносять 
енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі та вторинні 
енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі. 
Альтернативна енергетика передбачає вироблення електричної, теплової та механічної 
енергії з використанням альтернативних джерел енергії. Згаданий закон також регламентує 
правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і 
використання альтернативних видів  палива, а також стимулювання збільшення  частки  їх 
використання до 20% від загального обсягу споживання палива в Україні до 2020 року. 

Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії 
передбачає надання органами виконавчої  влади  в установленому законодавством порядку:  

- дозволів заявникам на виробництво електричної, теплової та механічної енергії з 
альтернативних  джерел та її передачу і постачання; 

- дозволів заявникам на виробництво геотермальної енергії;  
- дозволів заявникам на розміщення обладнання, яке використовує сонячне  

випромінювання, вітер, хвилі морського прибою, для створення об'єктів альтернативної 
енергетики;  

- дозволів заявникам на будівництво або відновлення об'єктів гідроенергетики на 
малих річках;  

- дозволів заявникам на створення мереж для транспортування до споживачів енергії, 
виробленої з альтернативних джерел.   

Відповідно до ст. 10 Закону «Про альтернативні джерела енергії» використання 
альтернативних джерел енергії має особливості, зокрема зумовлені природними умовами, а 
саме: залежністю від атмосферних та інших умов довкілля;  наявністю водних ресурсів 
малих річок, необхідних для роботи гідроенергетичного обладнання; наявністю біомаси, 
кількість якої залежить від обсягів щорічних урожаїв; наявністю геотермальних джерел та 
свердловин, придатних для виробництва та використання геотермальної енергії; наявністю 
теплових викидів, обсяги яких залежать від функціонування підприємств промисловості; 
періодичністю природних циклів, внаслідок чого виникає незбалансованість виробництва 
енергії; необхідністю узгодження та збалансування періодичності передачі обсягів енергії, 
виробленої з альтернативних джерел, зокрема передачі електричної енергії в об'єднану 
енергетичну систему України. 

Заходи управління передбачають розробку загальнодержавних, регіональних та 
місцевих програм управління у сфері використання альтернативних джерел енергії, а також 
податкове стимулювання виробництва енергії з використанням альтернативних джерел. Крім 
того, у наукових джерелах містяться пропозиції вдосконалення врегулювання 
альтернативних джерел енергії: розробити і прийняти відповідні законодавчі акти; на 
державному рівні сприяти залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій у новий сегмент 
національної економіки; підготувати і прийняти нормативно-технічну документацію, 
сертифікацію і стандартизацію біосировини та біопалива; сприяння виходу біопалива на 
внутрішній і зовнішній ринки; створення умови для наукового забезпечення сфер 
виробництва і використання біосировини та біопалива; законодавче вирішення 
організаційного створення інтегрованих агропромислових об’єднань, в яких виробники 
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біосировини та її переробки на взаємовигідних умовах будуть виробляти і реалізовувати 
біопаливо [5].  

За оцінками вчених, на сьогодні в Україні існує проблема реалізації елементів 
економіко-правового механізму природокористування та охорони довкілля та необхідність 
вдосконалення його нормативно-правового регулювання. Досліджуючи сферу економічного 
стимулювання використання альтернативних джерел енергії, слід зазначити, що у цій сфері 
елементи економіко-правового механізму використовуються не для всіх видів 
альтернативних джерел енергії або використовуються не в повній мірі чи несистемно і 
непослідовно. Як приклад, наведемо діяльність «австрійської» компанії «Актив Солар», яка з 
2011 по 2013 рік, отримавши безпрецедентну підтримку української влади, фактично стала 
монополістом і єдиним потужним генератором нових сонячних електростанцій у Криму та 
Одеській області. Як зазначено на веб-сайті даної компанії,  «усвідомлюючи зростання 
майбутніх потреб енергії і потенціал сонячної енергії, Актив Солар зайняла стійкі позиції на 
передньому плані нової енергетичної осі». Надлишок отриманої енергії компанія реалізувала 
за одним із найвищих у Європі «зелених тарифів».  

Варто сказати, що використання сонячної енергії є одним із найбільш розвинутих в 
Україні способів використання об’єктів альтернативної енергетики. Саме у цій сфері діють 
найбільш значні на даний момент засоби економічного стимулювання: «зелений тариф», 
податкові пільги, пільги на приєднання до електричної мережі. Варто зазначити, що 
існуюча законодавча база щодо стимулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні 
приймалася із врахуванням зобов’язань перед ЄС в рамках Договору про заснування 
Європейського Енергетичного Співтовариства та у відповідності до Стратегії розвитку 
енергетики України до 2020 року.  

Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" 
щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 
20.11.2012 року визначено "зелений" тариф як спеціальний тариф, за яким закуповується 
електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в 
експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з 
альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням 
гідроенергії - вироблена лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)". Оптовий 
ринок електричної енергії України зобов'язаний купувати у суб'єктів господарювання,  яким 
встановлено"зелений" тариф, всю електричну енергію, вироблену на об'єктах 
електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з 
використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими 
гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом незалежно від величини встановленої 
потужності чи обсягів її відпуску. Енергопостачальники зобов'язані купувати електричну 
енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії, у 
випадках, обсягах та за цінами, визначеними статтею 15 цього Закону.  

Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами 
електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина 
встановленої потужності яких не перевищує 10 КВт, придбавається 
енерогопостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим 
тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, за "зеленим" тарифом в обсязі, що 
перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами. 

Виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання приватними 
домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої 
електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики. 

Стимулювання виробництва за допомогою «зеленого» тарифу поширюється майже на 
всі відновлювані джерела енергії (за винятком електроенергії, виробленої великими 
гідроелектростанціями). При цьому вся відновлювана енергетика розподілена на дві групи: 
1) електроенергія, щодо якої законом установлений гарантований мінімальний «зелений» 
тариф (енергія вітру, сонця, біомаси та малих ГЕС); 2) електроенергія, на яку гарантований 
мінімальний «зелений» тариф не поширюється. В останньому випадку «зелений» тариф 
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встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики (НКРЕ), виходячи з аналізу витрат на будівництво й утримання електростанцій та 
обґрунтованої норми прибутку виробника електроенергії. 

Електроенергія, вироблена з біомаси, підлягає продажу з урахуванням гарантованої 
мінімальної ставки «зеленого» тарифу. До 1.04 2013 р. така ставка не поширюється на 
електроенергію, вироблену з біомаси нерослинного походження або біогазу. Ця ситуація 
змінилась з 01.04.2013 р. Зараз «зелений» тариф поширюється також на біомасу тваринного 
походження та біогаз. При цьому «зелений» тариф надається лише за умови, що біомаса 
(біогаз) утворені з відходів. Продукція, спеціально створена для енергетичних потреб 
(наприклад, рослин, що є технічними культурами), не надаватиме право на застосування 
«зеленого» тарифу. 

«Зелений» тариф не поширюється на електроенергію, для виробництва якої одночасно 
використовуються як відновлювані, так і традиційні джерела. Розмір «зеленого» тарифу на 
електроенергію, вироблену електростанціями, що будуть введені в експлуатацію або істотно 
модернізовані після 2014, 2020 і 2024 років, знижується на 10%, 20% і 30% відповідно. 
Електростанції вважаються істотно модернізованими, якщо вартість модернізації 
енергетичного обладнання перевищує 50% від його початкової вартості.  

Іншими важливими засобами стимулювання використання альтернативних джерел 
енергії є податкові пільги для: підприємств виробництва електроенергії з відновлювальних 
джерел енергії, виробників біопалива та метану вугільних пластів екстракторів (до 2020 
року), продаж енергозберігаючого обладнання власного виробництва (на 80% від доходу), 
реалізація енергозберігаючих проектів (на 50% від доходу). Важливе місце серед податкових 
пільг для виробників альтернативної енергії займає також зменшення суми земельного 
податку за користування земельними ділянками, які використовуються для виробництва 
електроенергії з альтернативних джерел енергії - тільки 25% від застосовного земельного 
податку сплачується до бюджету. Щорічні лізингові платежі для комунальної або державної 
землі, якщо вона орендується для виробництва електроенергії з альтернативних джерел 
енергії, не можуть перевищувати 3% від нормативної оцінки орендованої землі. Спеціальних 
процедур отримання таких пільг не існує. Однак, як показує практика, необхідно буде 
довести, що відповідні земельні ділянки дійсно були надані з метою розташування на них 
електростанції з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Таким чином, 
рекомендується (по можливості) включати відповідні положення ще в договір купівлі-
продажу земельної ділянки, а також у землевпорядну документацію [6, с.49].  

Крім того, діє така пільга як звільнення імпортованого обладнання, яке працює з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, обладнання та матеріалів 
для енергозбереження, обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних джерел 
енергії, якщо продукція використовується в своїх цілях виробництва та подібні товари не 
виробляються в Україні звільняються від ПДВ і митних зборів. Перелік такої продукції 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Також різновидом економічного стимулювання виробника є пільговий режим 
приєднання до електричної мережі. Відповідно до Закону про електроенергетику, 
енергопостачальники, які здійснюють передачу електричної енергії з використанням власних 
мереж, не мають права відмовити в доступі до цих мереж суб’єктам господарювання, які 
виробляють енергію з використанням альтернативних джерел. Наразі в Україні існує три 
різних процедури приєднання установок з виробництва відновлюваної електроенергії до 
електричних мереж: 

 приєднання когенераційних установок (врегульоване Правилами приєднання 
когенераційних установок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 
21.01.2006 р. № 47); 

 приєднання вітроелектростанцій (врегульоване Правилами приєднання 
вітроелектростанцій до електричних мереж, затвердженими наказом Міністерства палива та 
енергетики України від 28.10.2009 р. No 570) - регламентують лише підключення ВЕС 
потужністю не менше 100 МВт, будівництво яких передбачається в Миколаївській області; 
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 приєднання інших установок з виробництва відновлюваної електроенергії 
(врегульоване Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, 
затвердженими Постановою НКРЕ від 17.01.2013р. 

Після одержання заяви на приєднання електропередавальна організація безоплатно 
готує та видає замовнику підписаний проект договору про приєднання до електричних 
мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних 
джерел енергії. Так само безоплатно на протязі 15 днів замовнику видаються та 
погоджуються відповідні технічні умови. Також варто звернути увагу на те, що 
законодавством затверджено дві форми договорів на приєднання, які можуть бути 
використані у відносинах по приєднанню об’єктів відновлюваної енергетики. Причому 
обидві ці форми не відповідають сучасному правовому регулюванню відносин по 
приєднанню і тому потребують внесення змін сторонами. Першою є типова форма договору 
про приєднання до електричних мереж, яка викладена у додатку No1 до Правил  

приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою 
НКРЕ від  17.01.2013р. Крім того, постановою НКРЕ від 16.07.2009 р. No 838 затверджено 
Примірний договір про приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє 
електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії. Зазначений договір 
може застосовуватися лише у відносинах з власниками місцевих (локальних) електричних 
мереж. Також  варто пам’ятати, що, відповідно до статті 179 Господарського кодексу, 
сторони, які мають намір укласти договір на підставі примірного договору, рекомендованого 
органом управління, як у випадку зі згаданим Примірним договором, мають право за 
взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або 
доповнювати його зміст. 

Висновки. В проекті Національного плану дій з відновлювальної енергетики на період 
до 2020 р. визначено чітку мету – досягнення 11% частки "зеленої" енергії у обсязі 
енергоспоживання країни [7]. Беручи до уваги, що поточна частка альтернативних джерел 
енергії в балансі виробництва електроенергії залишається на рівні 2%, постає гостра 
необхідність у запровадженні додаткових стимулів щодо активізації розвитку сектору 
альтернативних джерел енергії країни, насамперед, шляхом вдосконалення на законодавчому 
рівні правового регулювання цієї сфери. Зокрема, це стосується вдосконалення правового 
регулювання економічного стимулювання сфери альтернативної енергетики, але не шляхом 
зменшення розміру «зеленого тарифу», оскільки це суперечитиме зобов’язаннями України, 
узятим на себе перед ЄС.  

Правове регулювання економічного стимулювання використання альтернативних 
джерел енергії в основному розроблене для сфери сонячної енергетики. Засобами такого 
стимулювання виступають державне субсидування виробників у вигляді «зеленого тарифу», 
ряд податкових пільг та пільгового режиму підключення до електричної мережі, який 
виражається у основному у безоплатності надання усіх пов’язаних із процесом підключення 
послуг.  

Проте законодавство у досліджуваній сфері, хоч і розроблене на вимогу ЄС та із 
врахуванням положень міжнародних угод - зобов’язань України, але все ще далеке від 
досконалості. Було б доцільним установити і закріпити у законодавстві можливість 
застосування фіксованих мінімальних ставок «зеленого» тарифу в разі одночасного 
використання традиційних і відновлюваних джерел енергії (тариф повинен застосовуватися 
пропорційно до використовуваної частки відновлюваних джерел); конкретизувати підстави 
для скасування «зеленого» тарифу та затвердити порядок адміністративного розгляду 
порушень, які можуть бути підставою для скасування «зеленого» тарифу; Затвердити 
порядок укладення договорів про продаж електроенергії з ДП «Енергоринок». Цей порядок 
може встановлювати особливі положення для виробників електроенергії з відновлюваних 
джерел.  
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Шулякова Г. Принцип спеціалізації в організації судової системи 

ПРИНЦИП СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ 
Шулякова А. 
( юрист) 

Анотація: Автор розглядає теоретичні і практичні проблеми впровадження у законодавчу практику 
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Ключові слова: судоустрій, принципи організації судів, принцип спеціалізації у судовій системі України. 
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законодательную практику Украины принципа специализации, обращается к принципу «инстанциооности», с 
которым наразрывно связан принцип специализации в организации судоустройства. 

Ключевые слова: судоустройство, принципы организации судов, принцип специализации судебной 
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Summary. The author analyzes theoretical and practical problems of the specialization principle implementation 
into the judicial system of Ukraine, appeals to the principle of instance structure, which is directly connected with the 
specialization principle in the justice organization. 

Keywords: judicature, principles of court organization, principle of specialization in the judicial system of 
Ukraine. 

В юридичній науці неодноразово наголошується на важливості диференціації в 
сучасних умовах судових процедур у контексті реалізації принципу спеціалізації судової 
діяльності[2; 3; 35]. У ряді робіт, присвячених осмисленню особливостей судово-правової 
реформи в Україні з врахування європейського досвіду, акцентується на тому, що реалізація 
згаданого принципу допомагає захистові прав людини, сприяє повнішій реалізації права 
громадян на судовий захист, поглибленню знань суддів з окремих галузей законодавства та 
практики його застосування, підвищенню їх професіоналізму[1; 4]. Відтак, “спеціалізація 
внутрішньо притаманна організації і діяльності судової системи як правозастосовчій 
інституції”[5].  

Завдяки реалізації даного принципу поліпшиться доступність правосуддя, оскільки 
зацікавлені особи зможуть звернутися до більшої кількості судових органів; зросте якість 
ухвалюваних судових рішень у зв’язку з тим, що справи розглядатимуть більш кваліфіковані 
судді, які спеціалізуватимуться на розгляді певного виду справ[6]. 

На думку Д.М. Притики, реалізація принципу спеціалізації призведе до посилення 
судової влади, яке дасть можливість не розпорошувати сили одного судового органу на всі 
проблеми правосуддя в державі, а зосередитися на конкретній судовій юрисдикції, за що 
відповідатиме конкретний вищий суд, і більш кваліфіковано здійснювати її: спеціалізація 
завжди супроводжувала професіоналізм. Тому з його точки зору, утворення судів загальної 
юрисдикції за принципом спеціалізації слід визнати  прогресивною формою організації 
діяльності судових влад, а вищі спеціалізовані суди варто розглядати як “конституційну 
гарантію демократизації судової влади”[7]. 

Отже, принцип спеціалізації в системі судоустрою сучасної держави є вагомою 
передумовою якісного судочинства, зменшення навантаження на суддів при одночасному 
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дотриманні вимоги про простоту, і, як наслідок, ефективність судової системи; допомагає 
зменшенню судових помилок і збільшенню кількості законних та справедливих судових 
рішень[8; 9; 10; 11]; забезпечує вирішення окремих категорій юридичних спорів найбільш 
компетентними фахівцями, що дозволяє дати їм адекватну правову оцінку та винести 
справедливе рішення[12]; пов’язується з необхідністю глибокого вивчення та правильного 
застосування суддями широкого масиву законодавчих актів, що використовуються для 
розгляду певної категорії справ у сфері управління[13]. 

Як відзначають О.В. Бурак та М.Й. Вільгушинський, принцип спеціалізації судової 
системи України означає, що в системі судів загальної юрисдикції діють певні підсистеми 
судових органів, уповноважені вирішувати справи тільки певної категорії, здійснюючи 
правосуддя за нормами спеціальних процесуальних кодексів, уніфікованих і максимально 
пристосованих до розгляду категорій справ, віднесених до їх компетенції[14; 15]. З точки 
зору М.Й. Вільгушинського, така система судів загальної юрисдикції цілком відповідає 
міжнародним стандартам у галузі організації судової системи, які передбачають необхідність 
створення в країні відповідного процесуального порядку розгляду спору, що визначається 
особливістю його предмета. Крім того, згаданий автор наголошує на тому, що спеціалізація 
судів та суддів є обов’язковою умовою підвищення якості судової діяльності[15]. 

Водночас О.В. Бурак наголошує на тому, що реалізація принципу спеціалізації 
вимагає утворення судів за видами судової юрисдикції, які відповідають основним галузям 
матеріального права та видам удового процесу. Відтак, реалізація такого принципу вимагає, 
щоб кожний різновид судової юрисдикції здійснювали відповідні суди (цивільні, 
кримінальні, адміністративні тощо), в яких на підставі суб’єктного критерію може існувати 
також спеціалізація суддів[14]. 

На думку І.Б. Факас, організація судів загальної юрисдикції за принципом 
спеціалізації полягає у поділі предмету діяльності судів на окремі сфери правосуддя та 
наступній диференціації за різними ознаками юрисдикцій. Така побудова системи судів 
сприяє поглибленому знанню суддями окремих галузей законодавства та практики його 
застосування, підвищенню професіоналізму суддів і, отже, більш надійному захисту прав і 
свобод людини і громадянина та юридичних осіб. При цьому спеціалізацію суддів ця 
дослідниця визначає як “розподіл праці в конкретній судовій установі, закріплення суддів за 
певними категоріями справ, віднесених до юрисдикції даного суду”[16; 17]. 

Городовенко В.В. обґрунтовує реалізацію принципу спеціалізації такими підходами: 
1) спеціалізація як елемент побудови системи судів; 2) спеціалізація як принцип організації
певної судової установи. Так, відповідно до першого підходу спеціалізація як принцип
побудови системи судів загальної юрисдикції означає організацію конкретних видів судів,
що є елементами цієї системи, які наділяються відповідними повноваження, наявність яких
дає можливість вирішувати справи, що є похідними від певного окремо взятого виду
правових відносин. Для другого підходу характерним є розуміння спеціалізації у конкретній
судовій установі, що означає визначення окремих суддів, які є спеціалістами або
спеціалізуються на розгляді певних категорій справ, що випливають із певного виду
правовідносин[18].

Смокович М.І. вважає, що саме принцип спеціалізації забезпечує функціонування 
системи судочинства як комплексної системи інститутів, стадій та проваджень, в яких 
процедури, процесуальні дії повинні вчинятися за чітко визначеною процесуальною формою 
і не повинні суперечити одна одній. При цьому, як зауважує дослідник, саме по собі 
створення системи спеціалізованих судів не є достатнім підтвердженням дотримання 
принципу спеціалізації у побудові системи судів загальної юрисдикції, оскільки ключовим у 
цьому питанні є чітке розмежування справ щодо їх належності до юрисдикцій відповідних 
спеціалізованих судів[19]. 

Глущенко С.В. вбачає призначення принципу судової спеціалізації у тому, щоб 
вирішити завдання організаційного наповнення судової системи. Він передбачає створення 
судових ланок з визначеною компетенцією у певних галузях матеріального права. Таким 
чином, сутність даного судоустрійного принципу полягає, на її думку, в тому, що в системі 
судів загальної юрисдикції створюються певні підсистеми судових органів, уповноважених 
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вирішувати справи певних категорій. Реалізація цього принципу: 1) дає підстави для 
створення окремих підсистем спеціалізованих судів у системі судів загальної юрисдикції; 
2) дозволяє при здійсненні судочинства максимально врахувати особливості справ, що
перебувають у провадженні відповідного суду; 3) надає додаткові гарантії справедливості
правосуддя[20].

Дослідниця також наголошує на тому, що принцип спеціалізації у побудові системи 
судів загальної юрисдикції може здійснюватися: 1) за її видами з утворенням систем 
спеціалізованих судів (галузева спеціалізація); 2) за суб’єктною ознакою; 3) у спосіб її 
визначення шляхом спеціалізації суддів у межах одного суду, в тому числі і вищого 
спеціалізованого суду. Тому спеціалізація судів і спеціалізація суддів з розгляду справ 
визначених категорій є поняттями нетотожними, оскільки останнє має продовження у 
побудові спеціалізованих судів за суб’єктним критерієм та використовується серед суддів, 
зокрема, і відповідного вищого спеціалізованого суду[20]. 

Як бачимо, науковці сходяться в тому, що основною формою реалізації принципу 
спеціалізації судової системи є формування саме спеціалізованих судів. Так, Л.І. Фесенко під 
спеціалізацією судів розуміє створення певних судових органів (виду судів або їх системи), 
до компетенції яких належить вирішення певних спорів (справ) у визначеній сфері 
правовідносин за правилами відповідних судових процедур[21]. Аналізуючи конституційний 
принцип спеціалізації судів України, він вважає, що саме відповідно до даного принципу в 
системі судів загальної юрисдикції діють певні організаційно окреслені підсистеми судових 
органів, уповноважені вирішувати справи окремих категорій, здійснюючи судочинство за 
нормами відповідних процесуальних законів. Реалізація принципу спеціалізації уможливлює 
утворення автономних судових ланок із спеціалізованою компетенцією у системі судів 
загальної юрисдикції[22].  

Водночас не варто, на наш погляд, ігнорувати і певні проблеми, що неминуче 
виникають за умов широкої зовнішньої спеціалізації судової системи: спрощення процедури 
призводить до послаблення гарантій захисту порушених прав; за умов комплексності 
сучасних правовідносин надто вузька спеціалізація є небажаною; виникають проблеми з 
розмежуванням компетенції між судами, що призводить до неможливості розгляду спору по 
суті або до його затягування; посилюються кадрові проблеми з наповненням спеціалізованих 
судів відповідними фахівцями; посилюється бюджетне навантаження за умов зростання 
кількості судів та збільшенням чисельності суддів; виникають суперечності суперечностей та 
конкуренція між окремими підсистемами судової системи держави, а також проблеми з 
визначенням підсудності конкретних судових спорів, що ускладнює судовий захист прав 
громадян[23; 6]. 

Отже, як ми переконалися принцип спеціалізації відіграє вагому роль в організації 
системи судової влади, безпосередньо впливаючи і на виникнення вищих спеціалізованих 
судів. Цей принцип є організаційним (судоустрійним) і діє у межах єдиної, цілісної 
взаємопов’язаної і взаємозалежної системи[24]. 

Разом з тим, на нашу думку, реалізація принцип спеціалізації, якому надано 
конституційного значення, є правовим імперативом, що повинен мати органічне втілення не 
лише в організації відповідних вищих спеціалізованих судів, що очолюють відповідні ланки 
спеціалізованих судів, але і в такій організації їхньої діяльності, яка забезпечуватиме 
досягнення цілей такої спеціалізації на практиці.   

Зокрема, така реалізація, на наш погляд, покликана, між іншим, слугувати втіленню в 
життя концепції “ефективного правосуддя” (Л.М. Москвич[25; 26], А.О. Селіванов[27]), яке, 
очевидно, повинне змінити неефективне, недоступне, неприйнятне судочинство і “вибіркове 
правосуддя”, яке викликало і продовжує викликати чимало нарікань як серед громадськості, 
так і серед представників самого суддівського корпусу сучасної України.  

Між тим, як відомо, “реалізація принципів судової влади у вітчизняному 
законодавстві й правозастосовній практиці ускладнюється їх новизною для правової системи 
України”[28]. Зазначене особливо стосується принципу спеціалізації, який уперше 
закріплений у Конституції України в 1996 р. і досі ще не отримав свого послідовного та 
системного розкриття в судоустрійному законодавстві.  
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Тут доречно сказати, що принципи організації правосуддя можуть реалізовуватися 
тільки у цілісній системі. Тому принцип спеціалізації варто розглядати паралельно із 
принципом «інстанційності» у системі судоустрою. Особливо зараз, коли розуміння 
інстанційності в контексті вибору оптимальної інстанційної моделі (три- чи чотириланкова 
модель судового устрою) далеке від свого остаточного розкриття[29]. Однак, це має бути 
предметом розгляду в окремій статті. 

Саме на “перетині” принципів спеціалізації та інстанційності, у їх взаємному зв’язку 
та правовій взаємообумовленості уможливлюється створення та функціонування вищих 
спеціалізованих судів: на основі принципу інстанційності – створення саме вищих судів (як 
судів касаційної інстанції), на основі принципу спеціалізації – саме вищих спеціалізованих 
судів, з чітким визначенням компетенції та розмежуванням судових юрисдикцій відповідно 
до законодавчо визначених критеріїв.  

Матеріальним втіленням принципу спеціалізації є на сьогодні створення в Україні 
трьох вищих спеціалізованих судів відповідно до галузевої ознаки (за галузями права), що 
дозволяє диференціювати і відповідні судові юрисдикції.  

Реалізація принципів спеціалізації та інстанційності обумовлює формування та 
діяльність вищих спеціалізованих судів як важливих елементів судової системи з огляду на 
роль останніх як обов’язкових елементів гарантування захисту прав і свобод фізичних і 
юридичних осіб, а також їх законних інтересів.  

Через призму втілення на практиці згаданих принципів реалізується призначення 
вищих спеціалізованих судів як гарантів забезпечення демократичної демонополізації 
судової влади. Їх формування у контексті згаданих принципів означає також більш повне, 
цілісне врахування передового зарубіжного досвіду у сфері судоустрою.  

Наявність кількох вищих судових інстанцій в державі, безумовно, породжує проблему 
урівноваження принципу спеціалізації принципом єдності судової влади та створення дієвих 
механізмів забезпечення реальності згаданого принципу. Між тим, обидва згадані принципи 
– спеціалізації та єдності судової системи перебувають між собою в діалектичному 
взаємозв’язку: принцип спеціалізації в діяльності вищих спеціалізованих судів дозволяє 
повніше враховувати специфіку конкретних видів правовідносин та відповідних категорій 
справ при їх розгляді на рівні касаційної інстанції, а принцип єдності судової системи 
запобігає надмірному сепаруванню окремих вищих спеціалізованих судів, протиставленню їх 
юрисдикцій, їх судової практики.  

Характерно, що в юридичній науці наголос робиться останнім часом на 
несуперечливості принципу спеціалізації принципові єдності судової системи, оскільки 
навіть за поліцентричної організації останньої всі суди повинні створюватися і 
функціонувати відповідно до законів, єдиних принципів організації тощо[30; 31; 32; 33; 23]. 
Вважаємо, що в перспективі принцип єдності судової влади також має допомагати 
уникненню конфліктів між різними видами спеціалізованих ланок єдиної судової системи 
держави.  

До того ж принцип єдності судової системи яскраво виявляється в єдності багатьох 
елементів правового статус вищих спеціалізованих судів, до яких відносять такі: 1) ці судові 
органи перебувають на чолі відповідних відносно самостійних систем спеціалізованих судів; 
2) вони мають однакові організаційні складові правового статусу; 3) вони наділені 
повноваженнями суду касаційної інстанції; 4) вони мають можливість видання підзаконних 
актів нормативного та ненормативного характеру[34]. 

Інстанційність та спеціалізація в діяльності вищих спеціалізованих судів є 
неодмінною умовою їх належного функціонування, виконання ними покладених на них 
чинним законодавством функцій та повноважень, зокрема і реалізації правозахисних 
функцій щодо прав та свобод фізичних і юридичних осіб тощо. 

Водночас різні способи та підходи щодо тлумачення вищезазначених судоустрійних 
принципів, їх багатоелементний склад здатні спричинятися до різних способів їхнього 
практичного втілення та, відповідно, до виникнення різних моделей організації вищих 
спеціалізованих судів, зокрема і різних підходів до організації діяльності касаційної інстанції 
в системі спеціалізованих адміністративних судів.  
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При цьому для коректного визначення оптимальної моделі такої організації слід, на 
нашу думку, вдатися до висвітлення конституційних підстав інституціалізації вищих 
спеціалізованих судів в Україні та спирати свій подальший аналіз на ґрунтовне дослідження 
відповідного зарубіжного досвіду.  
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Анотація. У статті встановлено існуючі наукові трактування терміну «електронний документ». 
Уточнено змістовну суть поняття електронний документ.  

Ключові слова: інформаційне суспільство, електронний документообіг, електронний документ. 
Аннотация. В статье установлены существующие научные трактовки термина «электронный 

документ». Уточнена содержательная сущность понятия электронный документ.  
Ключевые слова: информационное общество, электронный документооборот, электронный 

документ. 
Summary. The paper explains the existing scientific interpretations of the term «electronic document» and 

specifies the substantive essence of the concept of electronic document.  
Keywords: information society, electronic document management, electronic document. 

Постановка проблеми. В сучасному суспільстві інформаційні технології все міцніше 
закріплюються в повсякденному житті. Те, що раніше здавалося неможливим, зараз 
видається настільки буденним, що без нього вже ніяк не можна обійтися. Інформація стала 
накопичуватися не лише на паперових, але й на електронних носіях. У зв’язку з розвитком 
способів передачі інформації одиницею зберігання даних став не лише звичайний паперовий 
документ, а й електронний. 

Розвиток промислових технологій у світі та поява обчислювальної техніки обумовлює 
не лише зміну способу мислення, але й появу нових економічних та правових явищ. В 
науковому світі з’явився термін «електронний документ», який став об’єктом пильного 
вивчення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, які стосуються поняття 
електронного документа стали об’єктом уваги як в численних роботах науковців 
радянського періоду, так і в сучасному українському правознавстві, причому в новітніх 
дослідженнях, в основному, розробляється проблематика форм електронного документу та 
визначаються питання процедури його аутентифікації й ідентифікації.  

Значну увагу питанням сутності електронного документа приділяли та приділяють 
такі вчені, як: І.Л. Бачило, О.П. Вершинін, О.M. Кармінський, О.О. Косовець, М.В. Ларін, 
А.В. Чучковська, Є.Ю. Шишаєва та ін.  

Метою статті є дослідження поняття електронного документа та визначення на цій 
основі авторського бачення його змістовної характеристики. 

Основні результати дослідження. Аналізуючи наукові погляди щодо поняття 
електронний документ, на наш погляд, необхідно вказати, коли ж саме з’явився на світ цей 
термін. Вперше те, що в сучасному суспільстві розуміють під терміном «електронний 
документ» починає використовуватися з кінця 60-х років в СРСР і має назву 
«машинозчитуваний документ». Після винаходу в 1962 році на території СРСР ЕОМ «Наірі» 
термін «машинозчитувані документи» набув масового розповсюдження в наукових колах 
Радянського Союзу. У свою чергу, після отримання патентів в Англії, Італії, Франції та 
Японії на основні технічні та архітектурні рішення, які були застосовані в ЕОМ «Наірі», 
термін «машинозчитувані документи» поширився по світу.  

На законодавчому рівні факт наявності в документальному середовищі документації 
на нових носіях закріпив ГОСТ 6.10.4-84 («УСД. Надання юридичної сили документам на 
машинному носієві та машинограмі, створених засобами обчислювальної техніки») який був 
розроблений у 1984 році. У ГОСТ 6.10.4-84 під машинозчитуваним документом мався на 
увазі «документ, придатний для автоматичного зчитування інформації, яка в ньому 
міститься»[1]. Пізніше ГОСТ 2.001-93 («Міждержавний стандарт. Єдина система 
конструкторської документації») [2], розроблений у 1993 році, за прийняття якого 
проголосувала і Україна, замість терміну «машинозчитувані документи» вже використовує 
термін «електронний документ», під яким мається на увазі документ, виконаний як 
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структурований набір даних, створюваних програмно-технічним засобом. Таким чином, 
склалася ситуація, що, хоча формальне визначення електронного документу і було наявне, 
але суть його не була розкрита, що ускладнило нормативне закріплення правил його 
використання.  

Слід зазначити, що велика увага електронному документу приділялася не лише в 
нормативних документах. В науці багатьма авторами також були зроблені спроби дати 
визначення цьому поняттю.  

Розрізняють декілька точок зору щодо визначення терміна «електронний документ». 
Першу точку зору відстоюють вчені (О.О. Косовець, О.П. Вершинін, В.І. Тихонов та 

ін.), які виділяють електронний документ як підвид звичайного документа на традиційному 
носієві (на папері), достовірність якого може бути доведена шляхом його ідентифікації.  

О.О. Косовець визначає електронний документ як «набір даних, записаних в 
комп’ютерозчитуваному вигляді, для яких виконана наступна умова: існує визнана 
учасниками електронного документообігу або затверджена компетентним органом 
процедура, що дозволяє однозначно перетворювати ці дані в документ традиційного 
режиму» [3]. Здійснюючи подальше дослідження О.О. Косовець зазначає, що визнання 
вказаної процедури має бути підтверджене учасниками системи електронного обміну даними 
за допомогою традиційного (письмового) документу, або вона має бути санкціонована 
уповноваженим державним органом. Необхідність вказаних заходів для визнання процедури 
перетворення пояснюється можливістю виникнення ситуації з порочним логічним колом, 
коли питання визнання або невизнання юридичної сили електронного документу буде 
вирішуватися на підставі іншого електронного документу, силу якого також можливо 
оскаржити[4].  

Схожої точки зору дотримуються О.П. Вершинін та В.І. Тихонов.  
В.І. Тихонов визначає електронний документ як зафіксовану на електронному 

(машинному) носієві інформацію, яка записується, зберігається, передається і подається у 
прийнятній для людини формі за допомогою технологій, підтримуваних ЕОМ, і що містить 
реквізити, які дозволяють її ідентифікувати[5].  

У своїх публікаціях О.П. Вершинін визначає електронний документ як інформацію, 
зафіксовану на електронних носіях, яка містить реквізити, що дозволяють її 
ідентифікувати[6].  

При цьому, як зазначає вчений, якщо змістовна частина електронного документу не 
відрізняє його від документів на традиційному носієві (на папері), то форма електронного 
документу є його відмітною ознакою порівняно з іншими документами. В даній позиції О.П. 
Вершиніна підтримують учені-представники іншої точки зору щодо визначення 
електронного документу, які роблять основний наголос на його фізичному стані. Основним 
поборником цієї ідеї є С.О. Макаров, який під електронним документом розуміє інформацію, 
що має юридичне значення, та зберігається у формі, доступній для сприйняття людиною за 
допомогою технічних засобів, перш за все комп’ютера[7].  

Клименко С.В., Крохін І.В., Кущ B.M. та Лагутін Ю.Л. вважають, що електронний 
документ – це документ, носієм якого є електронне середовище (магнітний диск, стрічка, 
компакт-диск та ін.) [8]. Схожої точки зору дотримується М.Н. Костомаров. Електронний 
документ, на думку цього вченого, – це всього лише проміжний стан, тимчасова форма 
зберігання елементів, що становлять документ, у пам’яті комп’ютера[9]. 

Семілєтов С.І. визначає електронний документ як письмовий документ, виконаний 
або у вигляді об’єктивної форми запису цифрового машинного коду на матеріальному 
носієві, що входить до складу електронних технічних засобів, або у вигляді фізичного поля 
різного роду сигналів (електромагнітних, електричних, оптичних і акустичних), що 
передаються по телекомунікаційному каналу зв’язку в часі і просторі[10].  

Чучковська А.В. визначає електронний документ як документ, складений певними 
та компетентними установами, підприємствами, організаціями, посадовими особами, а 
також громадянами, зміст якого складають юридично значимі відомості про події та 
явища, що відбуваються в суспільстві, державі та навколишньому природному 
середовищі, що зафіксовані на електронному носієві (магнітний диск, лазерний диск, 
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тощо), який використовується для запису та зберігання інформації за допомогою 
електронно-обчислювальної техніки[11]. 

На наш погляд, ототожнювати електронний документ з фізичним носієм інформації 
недоцільно, оскільки один і той же електронний документ може існувати на різних носіях. 
Цінною є лише інформація, що міститься на матеріальному носієві. 

Третю точку зору відстоює Є.Ю. Шишаєва, яка стверджує, що для електронного 
документу не має особливого значення сам матеріальний носій, враховуючи те, що фізичне 
місце фіксації електронного документу є засобом тимчасового зберігання документу[12].  

На відміну від документа на традиційному носієві (на папері) у електронних 
документів відсутня жорстка прив’язка до конкретного матеріального носія, оскільки 
матеріальний носій в даному випадку практично не зберігає слідів, які ідентифікують творця 
документа.  

Також є вчені, які виділяють декілька груп або класифікацій електронних документів і 
дають кожній з них своє визначення. Одним із них є М.В. Ларін, який розкриває три основні 
групи визначень електронного документу: 

 електронний документ – це машинозчитуваний документ, документ на машинному 
носієві;  

 електронний документ – це особливий тип документу;  
 електронний документ – це електронна форма документу[13]. 
Залаєв Г.З., так само як і Ларін М.В., виділяє три групи електронних документів. При 

цьому вчений дає кожній із груп свою унікальну назву.  
Оцифровані електронні документи становлять першу групу. До неї входять 

документи, отримані в результаті конверсії паперових і технотронних документів у цифрову 
форму.  

Сучасні електронні документи утворюють другу групу. Це документи, які існують 
тільки в цифровому виді. Як стверджує Г.З. Залаєв, вони є інформаційним продуктом 
найновіших інформаційних технологій, таких як Інтернет і мультимедіа.  

Електронні документи – продукти безпаперових технологій – становлять останню 
групу. До неї входять документи, отримані при пересиланні повідомлень у вигляді файлів по 
телекомунікаційних каналах (електронна пошта) [14].  

І.Л. Бачило розрізняє чотири групи електронних документів. В якості ознаки 
розподілу вчений використовує цільове призначення електронного документу. 
Відштовхуючись від цього, І.Л. Бачило виділяє:  

 електронний документ як спосіб зберігання традиційного документу в 
електронній формі;  

 електронний документ як документ первинний, створений в електронній 
системі, що включається в інформаційно-комунікаційну систему безпаперової форми;  

 електронний документ як спосіб безпосереднього інформування користувача: 
дисплей, файл, телевізійні картотеки;  

 електронний документ як засіб вираження волі учасника електронної форми 
правовідносин – юридично значущий факт, правовий акт (засіб транспортування 
волевиявлення) при угодах, обміні науковою інформацією[15]. 

Окремі науковці намагаються дати визначення електронного документа здійснюючи 
ототожнення його з електронним повідомленням, або намагаючись замінити одне поняття 
іншим. Так, наприклад, В.Л. Горбачов і В.А. Язєв пропонують повністю відмовитися від 
використання терміну «електронний документ», замінивши його на термін «електронне 
повідомлення», який визначається як «текстова або інша інформація, призначена для 
передачі й отримання в електронному вигляді та використання із застосуванням 
комп’ютерних пристроїв» [16].  

Годін В.В. та Корнєєв І.К. під терміном «електронний документ» мають на увазі 
закодоване і передане в інформаційну систему електронне повідомлення, усі реквізити якого 
завірені і оформлені відповідно до нормативних вимог[17]. Аналогічної точки зору 
дотримуються О.M. Кармінський та П.В. Нестєров, які визначають термін «документ в 
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електронній формі» як закодоване і передане в інформаційну систему електронне 
повідомлення, усі реквізити якого завірені і оформлені відповідно до нормативних 
вимог[18]. 

Вєтров К.В., Комісаров В.Я., Хайруллін А.Н. також розглядають електронне 
повідомлення як електронний документ, що включає текстову або іншу інформацію, 
створену, відправлену, отриману або таку, що зберігається за допомогою електронних 
засобів зв’язку[19].  

Таким чином, проаналізувавши різні наукові підходи, можна дійти висновку, що, 
незважаючи на наявність схожих моментів, усі вони не мають однозначного тлумачення 
терміну «електронний документ». Це пов’язано не лише з поступовим розвитком 
інформаційного права, але також і з пропусками в законодавстві. Особливо слід відмітити, 
що використання терміну «електронний документ» не є типовим для міжнародних 
нормативних актів, спрямованих на врегулювання електронного документообігу.  

Запропоновані в різних країнах визначення поняття електронний документ 
розуміються і тлумачаться по-різному. На наш погляд, необхідно відзначити, що цей термін 
присутній в законах України, Російської Федерації та інших країн СНД, законах США, 
Фінляндії, Італії й законах більшості країн Азії. 

У США тлумачення поняття електронний документ зустрічається лише у 
Федеральному законі США «Про електронні підписи в міжнародних та 
внутрішньодержавних торговельних відносинах», де електронний документ розуміється як 
документ, створений, збережений, такий, що генерується, отриманий або відправлений за 
допомогою електронних засобів зв’язку[20] (переклад наш - ), в Модельному законі США 
«Про електронні угоди» [21], де використовується схоже тлумачення, а також у законі штату 
Нью-Йорк «Про електронні документи та електронні підписи» [22].  

В законах України і Російської Федерації електронний документ розуміється як 
документ, інформація в якому зафіксована у формі електронних даних, що включають 
обов’язкові реквізити документа, а також як документ, інформація в якому представлена в 
електронно-цифровій формі[23;24]. 

В Республіці Білорусь, Таджикистані й Туркменістані на законодавчому рівні під 
електронним документом розуміється інформація, зафіксована на машинному носієві і 
завірена електронним цифровим підписом відповідно до положень закону[25; 26; 27]. 

В Республіці Молдова під електронним документом розуміється будь-яке відтворення 
автоматизованими засобами цифрових даних, текстів, графіків, зображень, записів звуків і 
голосів, якщо їх відтворення здійснене з використанням технічних засобів, які 
унеможливлюють несанкціонований доступ і дозволяють зберігати документи в певних 
умовах[28]. 

У більшості країн світу термін «електронний документ» взагалі не використовується, 
а використовують інші терміни: «electronic message», «message» або «electronic data», які 
термінологічно є поняттями електронне повідомлення, повідомлення, електронні дані, тощо. 
Ідентична термінологія використовується в нормативних актах міжнародних організацій. 

На наш погляд, відсутність одноманітності в підходах до трактування поняття 
електронний документ в науковому середовищі і на законодавчому рівні, ускладнює 
використання електронних документів в електронному документообігові. Особливо слід 
вказати на виникнення пропусків в інформаційній безпеці електронного документообігу. Ці 
пропуски або, як їх ще називають «білі плями», враховуючи поширеність електронного 
документообігу на рівні державних органів, підривають економічну стабільність держави.  

Виходячи з цього, ми пропонуємо авторське визначення поняття електронний 
документ. Ефективне поняття, на наш погляд, повинне відображати обов’язкову наявність 
реквізитів і електронного підпису. Поняття електронного документу не повинне містити такі 
обороти, як «прийнятній для людини формі», «доступний для сприйняття людини», «засіб 
вираження волі» та ін. Отже, ми вважаємо, що електронний документ – це електронна форма 
вираження інформації, що обов’язково містить реквізити і кваліфікований електронний 
підпис.  
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Григорович Р.В. Питна вода як об’єкт правового регулювання екологічних правовідносин 

ПИТНА ВОДА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 
ПРАВОВІДНОСИН 
Григорович Р.В. 

(юрист) 
 
Анотація: У статті аналізуються нормативно-правові та теоретико-правові основи віднесення питної 

води до об’єктів правового регулювання. 
Ключові слова: питна вода, об’єкт правового регулювання, екологічні правовідносини. 
Аннотация: В статье анализируются нормативно-правовые ы теоретико-правовые вопросы отнесения 

питьевой воды к обьектам правового регулирования. 
Ключевые слова: питьевая вода, объект правового регулирования, , экологические правоотношения. 
Summary. The article deals with the legal and theoretical basis of classifying drinking water as an object of legal 

regulation. 
Keywords: drinking water, object of legal regulation, ecological relations. 

 
Суттєве наукове та методологічне значення для дослідження особливостей правового 

регулювання суспільних відносин, що виникають та реалізуються у зв’язку з використанням 
питної води та питним водопостачанням, має категорія питної води. Вона, по суті, виступає 
відправним пунктом, змістовним осердям, довкола якого розгортається та деталізується 
правове регулювання відповідних суспільних відносин. 

У зв’язку з цим, вагомим для подальшого наукового дослідження правового 
регулювання суспільних відносин у цій галузі є з’ясування питання щодо суті та змісту 
відповідної наукової та правової категорії, а також урахування чинного законодавства 
України та основних підходів науковців щодо визначення питної води як об’єкта правового 
регулювання екологічних відносин. 

При цьому слід зауважити, що нині поняття об’єкта водних відносин загалом 
нормативно не врегульовано у водному законодавстві України. Відомо, що об’єктами водних 
відносин в Україні виступають води (водні об’єкти або їх частини) в межах її території, 
однак таке положення чітко не визначене екологічним законодавством України. Так, статтею 
5 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” встановлено, що 
води належать до об’єктів правової охорони на території України. При цьому статтею 1 
Водного кодексу України визначено, що водний об’єкт – це природний або створений 
штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, 
ставок, канал, водоносний горизонт). Така нормативна невизначеність негативно впливає на 
усталення поняття питної води як об’єкта правового регулювання екологічних відносин у 
законодавстві України загалом, породжуючи різноманітні наукові підходи та дискусії щодо 
змістовного наповнення відповідного понятійно-категоріального апарату. 

Як слушно зауважує А.М. Мірошниченко, “невід’ємною ознакою мови, у тому числі 
юридичної, є багатозначність. Значення терміну обумовлюється виключно тим змістом, який 
вкладають у нього мовці... Тому автор вважає некоректними поширені дискусії щодо 
істинності або «правильності» визначення того чи іншого терміну. Навряд чи можна 
довести, що якийсь термін може визначатися лише певним чином. Разом із тим, 
розглядаючи застосування певної термінології, можна визначити більш чи менш усталене 
застосування певного терміну в певному контексті у певний період (адже цілком можливо, 
що в інший період розуміння того самого терміну буде іншим)”[1]. Зазначене цілком можна 
адресувати проблематиці уточнення змістовного наповнення поняття питної води та 
суміжних правових категорій, які останнім часом активно використовуються як у 
правотворчій, так і в право реалізаційній сферах. 

При цьому важливо зробити застереження, щоб коректне наукове тлумачення 
поняття питної води та з’ясування змістовного наповнення даного поняття, з його наступним 
уточненням, не ґрунтувалося “переважно на фрагментарних ознаках”[2], які характерні для 
категорії питної води переважно в контексті розгляду та аналізу даного явища як об’єкта 
господарського використання. 

В основному ж, з огляду на функціональні особливості питної води, її цільове 
призначення тощо, наголос робився переважно на еколого-правовому контексті, дещо менше 
уваги приділяється дослідженню здатності питної води бути об’єктом правового 
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регулювання іншими галузевими правовими комплексами, зокрема галуззю господарського 
права. Лише проведені в останні роки дослідження І.В. Померанського[3] дозволили підійти 
до поглибленого науково-правового аналізу специфіки господарсько-правового регулювання 
використання питної води та пов’язаної з цим людської діяльності.  

Тому нам, як видається, слід, виходити з концептуального бачення питної води як 
особливого природного ресурсу, який має свої, притаманні їй властивості, а також 
враховувати загальнотеоретичні засади розуміння об’єкта правового регулювання як такого.  

Питна вода як різновид природних ресурсів має, безумовно, статус матеріального 
блага, а відтак, свою споживну вартість, що об’єктивно зумовлює здійснення господарської 
діяльності суб’єктами права щодо використання питної води у формах централізованого та 
нецентралізованого водопостачання. 

Своєрідність питної води як окремого об’єкта правового регулювання можна 
відзначити і через специфіку складу суб’єктів, які вступають у правові відносини між собою 
з приводу використання питної води. Зазвичай, як зазначається в теорії права, суб’єктами 
правовідносин виступають індивідуальні чи колективні суб’єкти права, які реалізували свою 
правосуб’єктність і стали учасниками конкретних правовідносин[4; 16]. У Водному кодексі 
України, як відомо, суб’єкти водокористування прямо не визначені. 

Натомість відповідно до статті 4 Закону України “Про питну воду та питне 
водопостачання” суб'єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання є: 
органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать об'єкти питного 
водопостачання; органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать 
об'єкти питного водопостачання; підприємства питного водопостачання;  споживачі питної 
води[5]. Наявність серед суб’єктів відносин у сфері питної води та питного водопостачання 
підприємств, що здійснюють господарську діяльність у відповідній сфері, вказує на істотну 
“питому вагу” комплексу господарсько-правового регулювання відносин, що складаються 
довкола використання та охорони питної води.   

Характеризуючи своєрідність питної води як об’єкта правового регулювання, слід 
вести мову про питну воду саме як про комплексний об’єкт правового регулювання, зокрема, 
в контексті висунутої та обґрунтованої В.В. Петровим та В.І. Андрейцевим концепції 
природних ресурсів як комплексних об’єктів правового регулювання[2; 6]. Йдеться про те, 
що питна вода виступає в двох іпостасях – використовується в господарському обігові і 
водночас має призначення для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових 
та господарських потреб людини і суспільства. Отже, вона має “відповідну економічну 
оцінку та багатоманітне призначення задовольняти різні інтереси суб’єктів права...”[2].  

На користь такого висновку об’єктивно свідчить також і зміст Закону України “Про 
питну воду та питне водопостачання”, який, зокрема, “визначає правові, економічні та 
організаційні засади функціонування системи питного  водопостачання, спрямовані на 
гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною 
водою” (Преамбула Закону[5]). Разом з тим, відповідно до статті 5 цього ж Закону об'єктами 
правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання є досить широкий 
спектр суспільних відносин, а саме це відносини з питань господарської діяльності з 
централізованого та нецентралізованого водопостачання і водовідведення; формування 
тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення; нормування, 
стандартизації, ліцензування та сертифікації; моніторингу, обліку і контролю; інформування 
населення щодо якості питної  води та питного водопостачання; охорони джерел і систем 
питного водопостачання та пов'язаних з ними природних комплексів; забезпечення прав 
споживачів питної води”[5].  

Як випливає з аналізу даних об’єктів правового регулювання, суспільні відносини 
щодо використання питної води мають неоднорідну за своєю галузевою приналежністю, а 
відтак комплексну правову природу, де, зокрема, тісно пов’язані, переплетені та взаємодіють 
еколого-правові та господарсько-правові елементи. 

Не можна не погодитися з Л.О. Тимофєєвим щодо правомірності розгляду групи 
юридичних норм, що регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення населення 
питною водою та відзначаються певною своєрідністю, розгалуженістю і об’єктивно 
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зумовлюють належне правове регулювання, як матеріальний, міжгалузевий; складний 
(комплексний) і охоронний правовий інститут[7]. Зокрема, на тому етапі процесу 
забезпечення населення питною водою, коли природні запаси вод стають товарно-
матеріальними цінностями, у регулюванні відносин щодо забезпечення населення питною 
водою активно включаються цивільне, господарське, фінансове та інші галузі 
законодавства[7].  

Так само І.В. Померанський зробив висновок, що у структурі відносин, які виникають 
щодо використання питної води, виокремлюються відносини, що виникають у процесі 
забору (видобутку), переробки, транспортування і розподілу питної води між споживачами і 
які є за своєю галузевою приналежністю господарськими, а відтак регламентуються нормами 
господарського права[3]. 

Щоправда, з нашої точки зору, науковий висновок Л.О. Тимофєєва щодо предметно-
функціональної специфіки правового інституту питної води та питного водопостачання, 
зроблений на російському нормативному матеріалі, потребує істотного уточнення з 
урахуванням змістовної специфіки Закону України “Про питну воду та питне 
водопостачання”. Йдеться, зокрема, про те, що даний Закон уміщує у своєму змістові 
переважно регулятивні, а не охоронні правові норми. Так, значна увага в цьому Законі 
звертається на регулювання не охорони питної води як такої (а також її джерел), а на 
регулювання відносин з питного водопостачання, тобто діяльності, пов'язаної з 
виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, 
охороною джерел та систем питного водопостачання. При цьому питанням охорони джерел 
та систем питного водопостачання присвячені норми, зосереджені переважно в Розділі VII 
цього Закону «Санітарна охорона у сфері питної води та питного водопостачання” (статті 33-
38) [5]. Зазначене дає підстави для висновку, що правовий інститут питної води та питного 
водопостачання має комбіновану, змішану правову природу, тобто характеризується як 
регулятивно-охоронний, з виразним домінуванням регулятивного елементу в правовому 
регулюванні відповідних суспільних відносин. 

Саме з огляду на значення питомої ваги господарсько-правового елемента у 
регулюванні використання питної води істотне значення в Законі України "Про питну воду 
та питне водопостачання" приділяється питному водопостачанню, зокрема 
нецентралізованому водопостачанню (під яким розуміється забезпечення індивідуальних 
споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу 
води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води 
та постачання фасованої питної води), а також централізоване водопостачанню (під яким 
розуміється 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). 

Об’єднання юридичних норм у складний (міжгалузевий, матеріальний, регулятивно-
змішаний) правовий інститут питної води та питного водопостачання унаочнилося завдяки 
законодавчому оформленню та закріпленню цього процесу – шляхом предметного та 
функціонального об’єднання відповідної групи найбільш істотних правових приписів у 
рамках спеціального Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”. У такий 
спосіб відбулася не лише конкретизація приписів Водного кодексу України (зокрема, 
уміщених у статтях 58-61 цього Кодексу[8]) з відповідною деталізацією правового 
регулювання відносин, що складаються щодо використання питної води, а й відбулося 
істотне розгалуження нормативного змісту правового регулювання таких відносин з 
відповідним уточненням об’єктно-суб’єктної специфіки цих відносин.  

На наш погляд, специфікація такого регулювання відносин щодо використання питної 
води стала виявом спеціалізації правового регулювання[9; 10] як об’єктивного процесу 
розвитку в межах галузі екологічного права підгалузі водного права України[11; 12]. 
Водночас така специфікація, з одного боку, стала результатом інтеграції правових норм у 
рамках відповідного інституту водного права, а, з другого боку, активної взаємодії 
екологічних норм із нормами суміжних галузей права (передусім господарського права). 
Така взаємодія відбувалася в рамках трьох напрямів: 1) взаємодії в межах галузей 
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природоресурсового права (переважно водного та земельного); 2) взаємодії норм 
природоресурсного права з нормами природоохоронного права в системі екологічного права; 
3) взаємодії з нормами суміжних галузей законодавства (зокрема, санітарно-гігієнічного 
законодавства) [13]. 

Разом з тим, не можна також не помітити істотної внутрішньої суперечності щодо 
нормативного тлумачення питної води як складного, з точки зору галузевої визначеності, 
об’єкта правового регулювання. Справа в тому, що, як зауважує В.О. Джуган, “водним 
законодавством не регулюються відносини з приводу води, вилученої з природного 
середовища, яка міститься в резервуарах, інших ємностях, водопровідних трубах, 
побутовому посуді і використовується для повсякденних потреб зокрема і конкретно для 
питного використання”[14].  

До аналогічного, по суті, висновку доходять і автори Науково-практичного 
коментарю Водного кодексу України: оскільки питна вода є такою, що вилучена з 
природного стану, зокрема це і фасована питна вода (яка перебуває в герметичній тарі, а не в 
межах водних об’єктів), і вода, що подається споживача через водопровідні мережі, то вона, 
відповідно, не підпадає під дію водного законодавства, зокрема Водного кодексу України[8].  

Найбільш радикальним видається висновок, зроблений О.М. Шумілом та деякими 
іншими авторами: “у разі вилучення частини вод із навколишнього природного середовища, 
наприклад, шляхом забору для питного водопостачання, відразу припиняються і водні 
(екологічні) правовідносини, трансформуючись у господарсько- чи цивільно-правові. Це 
загальне правило, яке дозволяє відносити ресурс до екологічного об'єкта чи товарно-
матеріальних цінностей. Таким чином, основною ознакою водного об'єкта є його 
нерозривний зв'язок із навколишнім природним середовищем. При цьому не має значення 
природне або штучне його походження. Якщо вказаного зв'язку немає, то немає і, власне, 
водного об'єкта, передбаченого ВК України”[15]. 

На наш погляд, таке розмежування та тлумачення загального поняття води в межах дії 
Водного кодексу України не враховує антропогенного навантаження на питну воду як 
особливий різновид водних ресурсів та штучно обмежує сферу правового регулювання 
суспільних відносин щодо питної води, збіднюючи еколого-правову сферу такого 
регулювання та негативно впливаючи на системність правового регулювання відносин щодо 
питної води та питного водопостачання в цілому. 

Окрім того, саме в змісті Водного кодексу України розміщені відправні для 
спеціального Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” норми щодо вимог 
до якості вод, що використовуються для задоволення питних і господарсько-побутових 
потреб населення (стаття 58 Водного кодексу України), централізованого водопостачання 
населення (стаття 59 Водного кодексу України), нецентралізованого водопостачання 
населення (стаття 60 Водного кодексу України), використання підземних вод питної якості 
(стаття 61 Водного кодексу України)[8] тощо. Зазначені норми мають за своїм змістом 
переважно еколого-правову, а не господарсько-правову чи цивільно-правову  спрямованість.  

На основі аналізу даних наукових досліджень[2; 13; 3] щодо питної води як 
особливого різновиду водних природних ресурсів можна зробити висновки щодо таких 
характерних ознак, які характеризують своєрідність питної води як окремого об’єкта 
правового регулювання. 
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Community has interest in the protection of rights and interests of any person involved in the 
scope of the criminal justice system from illegal, unjustified prosecution, conviction, limiting their 
rights and freedoms. After all, the Constitution of Ukraine declares human life and health, his honor 
and dignity, inviolability and security as the highest social value. Guarantee the rights and freedoms 
recognized by the content and direction of the state. Therefore, the regulation, which has the highest 
legal force, recognized the humanitarian focus of the existence and functioning of the state as a 
whole and its individual institutions. In view of this, the implementation of legal reform in Ukraine 
as one of the most important aspects of government policy should be combined closely with a view 
to further humanization of law enforcement and judicial authorities. 

The criminal justice system should be effective not only because it affects the lawful, 
reasonable and fair resolution of criminal cases, but that the protection of the ideals and freedoms, 
democracy, law and justice, the rule of law and civil society depends precisely on these systems. 
That is why the most important result of legal reform in Ukraine should be competitive formation of 
the judicial system, typical for the rule of law with its elaborate public institutions of human rights 
protection. One of the main prerequisites of becoming competitive criminal justice system in 
Ukraine should be a process of harmonization of domestic and European law in general and 
criminal legal systems in particular. 

The process of reforming the criminal procedure law in Ukraine lasted nearly twenty years. 
April 13, 2012 the Verkhovna Rada of Ukraine adopted a new Criminal Procedure Codex of 
Ukraine. 

The current CPC also cancelled further investigation of the criminal case as a criminal 
procedure that tightens and prevents reparations. According to the experts, the new CPC should be 
directed to the protection of human and civil rights, in what situation he would not have stayed. 
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One of the stories that significantly affected the legal status of the victim is the introduction 
of special orders of criminal proceedings. In particular, the Codex of Ukraine provides for the 
following specific (differentiated) orders criminal proceedings (Section VI): 

- Criminal proceedings on the basis of agreements (Chapter35); 
- Criminal proceedings in the form of private prosecution (Chapter36); 
- Criminal proceedings against particular category of persons (Chapter37); 
- Criminal proceedings against juveniles (Chapter38); 
- Criminal proceedings for the application of compulsory medical measures (Hlava39); 
- Criminal proceedings, which contains information that constitutes a state secret 

(Chapter40); 
- Criminal proceedings in the territory of diplomatic missions, consular offices of Ukraine, 

by air, sea or river vessel that is outside Ukraine flag or identification mark of Ukraine, if the vessel 
is assigned to a port located in Ukraine(Chapter41). 

Consider those specific (differentiated) orders of criminal proceedings to that are directly 
related to the legal position of the victim: the criminal proceedings on the basis of agreements and 
criminal proceedings in the form of private prosecution. 

Before talking about a fairly new procedure for of criminal proceedings to Ukraine - 
agreements it would be right investigate the experience of other countries on the application of this 
legal institution. 

July 24, 2002Economicand Social Council of the United Nations adopted a resolution "On 
the basic principles of restorative justice programs in criminal matters", which encourages all 
countries to develop and implement program of restorative justice in domestic proceedings. There 
are several models of this judgment and its most common form is a program of reconciliation of 
victims and offenders (mediation) [1, c. 8]. 

In accordance with the Council Framework Decision of the European Union "On the 
situation of victims in criminal proceedings" on March 15, 2001 mediation in criminal cases- is a 
search process before or during the criminal procedure mutually agreed solution between the 
victim-offender mediation by a competent person-the mediator[2,c.66]. 

Based on this decision, all EU countries are obliged to distribute mediation in criminal cases 
and provide to the consideration of any agreement between the victim and the offender reached in 
mediation. 

In France, the prosecutor who decides whether to initiate publication is entitled at its 
discretion to assess the expediency of a criminal prosecution in every case. 

It is believed that mediation was born in the city called Balance (Valence). The local 
prosecutor, analyzing small crime, concluded that the traditional criminal justice "is not able to 
resolve minor conflicts; on the contrary, it only intensifies them"[3, c. 183]. The prosecutor may of 
course based on the principle of expediency of prosecution decide not to institute publication; 
however in this casein is "left unsatisfied victim and the offender cultivates a sense of 
irresponsibility." For this reason, President of the Tribunal court and the public prosecutor Valence 
tried to find a third, "non-standard" way to resolve criminal legal conflict. It became mediation that 
existed first as the enforcement procedure without legal regulation. The essence of mediationis as 
follows. 

1. A person has committed a prohibited act of criminal law, compensates damages under 
the settlement agreement that the parties enter into it, and the prosecutor refuses disturbance of 
publicaction. 

2.  To address the issue of reconciliation of the parties involve arbitrator. In Balance 
decided to invite for this authoritative neutral people who know local population and do not have 
the discretionary powers of the parties (a kind of "arbitrators"). In various city quarters via 
Community Crime Prevention Council was elected from 4 to 6 people as regularpublic "judges". 

3. The prosecutor decided that instead of the traditional criminal prosecution use 
conciliation, he selects two of these people and pass on the deal. If reconciliation themselves public 
arbitrators and monitor the conditions of the agreement. 

If the parties have not reconciled or do not fulfill the agreement, return the case to the 
prosecutor, who decides its fate as required by the CPC. 
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Later from 2 October 1992 in accordance with Circular of Minister of Justice of France, and 
then the Act of January 4, 1993 on introduction of amendments and additions to CPC mediation 
took legal regulation [4, c. 121]. 

In recent years intensified the movement for the implementation of programs of 
reconciliation in Eastern Europe, and in particular note is the experience of Poland. Among the 
countries of the former Soviet leader is Russia, where mediation programs operating for several 
years in 10 cities, including Moscow, Perm, Tyumen, Irkutsk. 

In the United States there is the institution of "recognition agreement". This American 
(Anglo-Saxon) Criminal Procedure institute is best known and most studied among national 
experts.The reason for the attention of our scientists to this institutionis that it is the most "contrast" 
compared to the national principle of the truth in every criminal case. 

"Recognition Agreement" received clearance procedure in the United States in the XIX 
century, where they originally existed as enforcement action (as well as mediation in France). 
Gradually, they were officially acknowledged by legislator. In particular, in the years 1968-1970 [5, 
c. 41] 

US Supreme Court in a number of its decisions in specific cases recognized the 
constitutionality of the practice of "plea agreements" is actually completely legitimate. 

The essence of the institute "plea agreement" can reveal through the following: 
1In the American criminal process task is to establish the objective (material) truth before 

the court. That is, finding out all the facts of the case; their legal qualifications; taking appropriate 
decision in the interest of abstract public order. 

In this way, the function of the American court is not unprejudiced independent 
investigation of the criminal case and unprejudiced resolution of disputes between the two parties 
competing. 

Of course, this does not mean that the court is indifferent to the truth. It seeks to establish 
the truth, but only to the extent that this is necessary to resolve the dispute. That is the American 
judge is not a "researcher" but "arbitrator". 

2Emulationrecognizedin the US process more value than an abstract desire for objective 
truth. 

Between the principle of objective truth and competition is inverse proportion: the less the 
court must formally seek the truth, the more the movement of criminal procedure and criminal 
investigation determined the fate of procedural position of the parties (their degree of activity). 

The court is passive in gathering evidence. Latest serve parties who convince the court of 
the correctness of their position. 

3In this approach, the refusal of either party to "contest" with its procedural opponent must 
bind the court when making its decision in fact (it is a certain similarity civil procedural denial of 
the claim and recognition of the claim). 

If the criminal prosecution refuses the prosecution, the court is not entitled to a guilty verdict 
even if it believes in its full justification. 

Conversely, if the accused admit guilt, the court, making sure voluntary recognition shall 
bring conviction and infliction of punishment without a judicial investigation (even at reduced 
volume). 

4This situations the content of the famous Anglo-Saxon institution "Ad guilty", as already 
mentioned. The vast number of convictions resulting decides not successful proof from the 
prosecution, but only because at trial the defendant answered "yes" to the question Presidency: "Do 
you acknowledge yourself guilty of charges against the counts?" 

5This interpretation of competition in general and the institution of "Ad guilty" and gave rise 
to the specific phenomenon of justice- "the recognition of agreement" [4, c. 123]. 

Since the recognition of individual fault completely eliminates the burden of proof to the 
prosecution and absolutely binding judgment, in the absence of strictly formalized prior 
proceedings (where the case is investigating judge, investigator, etc.) nothing prevents the 
prosecution and defense "negotiate" so that the defendant pleaded guilty and was subjected to 
criminal punishment in exchange for some "benefits", such as: exclusion from certain episodes 
indictment against him; softer (grace) of crime and so on. 
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Since the Court is not bound only confess guilt, but outside charged, the parties in the 
presence of «agreement" to guarantee certain procedural and substantive benefits, albeit in a 
"compromise" version. 

The negotiations between the parties involved the judge. Court to conclude an agreement 
should not call the defendant measure of punishment. Otherwise, the recognition of the fault be 
regarded as being made under pressure, and hence a legal void. 

In legal literature believe that "recognition agreement" is only a partial exemption from 
criminal prosecution for person legally dismissed from prosecution for committing other crimes 
(other than those for which it is pursued in a classical order). In addition, the defendant does not 
eliminate the harmful consequences of acts committed. A person only facilitates the prosecution 
bringing "self" responsible for committing certain crimes, for which he receives a sort of 
"indulgences" for other crimes [5, c. 43]. 

In the Criminal Procedure Codex of Ukraine provides several special orders of proceedings. 
They are united in the eighth section of the Codex. The first special order of proceedings, which is 
regulated by the Codex, is criminal proceedings on the basis of agreements. 

In criminal proceedings can be concluded the following types of transactions: 
1) The settlement between the victim and the suspect, accused, 
2) An agreement between the prosecutor and the suspect, accused of the recognition of guilt. 
Procedure for initiating and concluding an agreement is as follows. The settlement may be 

concluded on the initiative of the victim or suspect, the accused. Arrangements for conciliation 
agreement may be conducted independently by the victim and the suspect, accused, defense counsel 
and the representative or through another person agreed by the parties (other than the investigator, 
prosecutor or judge). Terms of reconciliation between the victim and the suspect, the accused may 
be in proceedings concerning criminal offenses, crimes of small and medium severity and criminal 
proceedings in the form of private prosecution. 

The agreement shall state the reconciliation of the parties, the wording of suspicion or 
accusation and its legal qualification indicating the article (part of the article) of the Law of Ukraine 
on criminal responsibility, are essential for proper criminal proceedings circumstances, the amount 
of damage caused by a criminal offense, the period of its benefit or for actions not towards 
reimbursement of damage, the suspect, the accused are required to act in favor of the victim, the 
term of their commission, consistent punishment and the parties consent to his appointment, the 
consequences of signing the agreement and approval, consequences of a breach agreement. 

The agreement states the date of its signing, the deal is sealed and signed by the parties. 
The consequence of making and approval of the settlement are: 
a) The suspect, accused-restrictions on the right appeal against the sentence 
b) The victim-restrictions on the right appeal against the sentence by deprivation of the right 

to request and in the future holding a person criminally liable for a criminal offense and the 
appropriate resize claims for damages. 

Before making a decision on approval of the settlement the court during the trial of the 
accused must determine whether it is clearly understood: 

1) The existence of his right to a fair trial, during which the prosecution must prove every 
fact of a criminal offense, the commission of which he is accused, and he has the following rights: 

•silence and the silence of fact for the court will haven evidentiary value; 
•have a defense counsel, including legal assistance free of charge in the manner and cases 

established by law, or to defend themselves; 
•interrogate during the trial the prosecution witnesses; submit a request to call witnesses and 

present evidence that indicate for his benefit; 
2) The impact of making and approval of transactions required by law; 
3) The nature of each charge; 
4) A form of punishment, as well as other measures that will be applied to it incase approval 

of the Agreement by the court. 
In addition, before making a decision on approval of the settlement, the court during the trial 

should ask the victim if he clearly understands the consequences of approval of the Agreement by 
the law. 
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According to statistics from the Supreme Court of Ukraine in 2009, in the manner of private 
proceedings (article Ukraine 27 CPC) considered 8736 complaints, 2010-10127, in 2011 -11045, 
indicating that the dynamics of their growth, and therefore need expansion of private foundations 
criminal proceedings [6]. 

Private prosecution was a long historical development; it is present in Pravda, Volinsky 
Statute of 1716, the Statute of criminal justice in 1864, and Code of Criminal Procedure that existed 
in Ukraine. Institute private prosecutions the oldest form of criminal proceedings and was inherent 
in all its historical forms - the indictment (competitive), inquisitorial (investigative) and mixed 
(continental). But with the development of economic, political and social relations of society and 
the state takes over the function of prosecution, a transformation- the transition from private to 
public foundations that dominate the laws of our country [7, c. 13]. 

Private prosecution(in the material sense)- is to provide victims appeal to the relevant 
authority(asking for prosecution) and information about the facts regarding the presence of a 
socially dangerous and illegal encroachment, which falls under the specific offense with the ability 
to resolve it on your own. In the procedural aspect of private prosecution is a regulated by law 
special kind of criminal procedure of the private prosecution, including appeal to the state with the 
statement about the guilt of a particular person, further keeping her charges in court, collecting 
evidence of guilt of the person and the right to refuse the presented charges[8, c. 149]. 

The Criminal Procedure Codex provides that in cases where the offenses not a danger to 
society criminal proceedings are instituted only at the request of the victim. The refusal of the 
victim and in the cases provided by law it is representative to the prosecution absolute grounds for 
terminating the criminal proceedings in the form of private prosecution. 

Criminal proceeding in the form of private prosecution is a proceeding which may be 
initiated by the investigator, the prosecutor only on the basis of complaints by victims of criminal 
offenses under: 

1)p.1 tbsp.art.122(intentional moderate bodily injury without aggravating circumstances), p. 
125(intentional minor bodily injury), p. 1.art.126 (assault with aggravating circumstances), p. 1 
art.129 (threat of murder without aggravating circumstances), p. 132 (disclosure of medical 
examination to detect infection with HIV or another incurable contagious disease), p.1 .art.133 
(infected with venereal disease without aggravating circumstances), p. 1 art.135 (leaving in danger 
without aggravating circumstances), p. 1 .art.136 (failure to provide assistance to a person who is in 
a condition dangerous to life, without aggravating circumstances), p. 1 .art.139(failure to assist a 
patient health worker without aggravating circumstances), p. 1art.142(unlawful conduct 
experiments on a person without aggravating circumstances), p. 145 (unlawful disclosure of 
confidential medical information), p.1 .art.152 (rape with aggravating circumstances), p. 154 
(coercion to sexual intercourse), p. 1 .art.161 (violation of equality of citizens regardless of their 
race, nationality or religion without aggravating circumstances), p. 1art.162(violation of the 
inviolability of the home without aggravating circumstances), p. 1.art.163 (violation of the secrecy 
of correspondence, telephone conversations, telegraph another correspondence or other personal 
correspondence transmitted via communications or computer, without aggravating circumstances), 
p. 1.art.164 (evasion of child support without aggravating circumstances), p. 1 .art.165 (evasion of 
funds for the maintenance of disabled parents without aggravating circumstances), p. 1.art.168 
(disclosure of adoption(adoption)without aggravating circumstances), p. 1.art.176 (infringement of 
copyright and related rights), p. 1.art.177 (infringement of an invention, utility model, industrial 
design, integrated circuit topography, plant varieties, innovative supply), p. 180 (obstruction of 
religious ceremonies), p. 182 (breach of privacy), p. 1 .art.194 (intentional destruction or damage of 
property without aggravating circumstances), p. 195 (threat of destruction of property), p. 197 
(breach of duty for the protection of property), p. 203-1(illegal circulation of disks for laser reading 
systems, equipment and raw materials for their production), p. 1 .art.206 (Obstruction of legitimate 
business activity without aggravating circumstances), p. 219 (bankruptcy -in respect of acts which 
have caused damage to creditors), p. 229 (illegal use of a trademark for goods and services, trade 
name, the qualified indication of origin), p. 231(unlawful assembly to use information that is 
commercial or bank secret), p. 232 (disclosure of commercial or banking secret), p. 232-1(illegal 
use of insider information -about the actions that caused harm to the rights, freedoms and interests 
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of individual citizens or interests of legal entities), p. 232-2(hiding information about the activities 
of the issuer), p. 1 .art.355 (coercion or failure to perform civil obligations without aggravating 
circumstances), p. 356 (arbitrariness -for actions that harmed the rights and interests of citizens or 
interests of the owner), p. 1 art.361(unauthorized interference with operation of computers(PCs), 
automated systems, computer networks or telecommunications networks, without aggravating 
circumstances), p. 1 .art.362 (unauthorized information that is processed in electronic 
computers(PCs), automated systems, computer networks or stored on carriers such information by a 
person who has the right of access to it, without aggravating circumstances), Article .364-1(abuse of 
authority by an official legal entity of private law, regardless of the legal form), p. 365-1(abuse of 
authority by an official legal entity of private law, regardless of the legal form), p. 365-2(abuse of 
authority by persons who provide public services) of the Criminal Codex of Ukraine; 

2)p.2 art122(intentional moderate bodily injury aggravated), p. 2 c.126 (beatings and torture 
by aggravating circumstances, except when such acts are committed by a group of people), p. 128 
(careless hard or moderate injury), p. 1 .art.130 (knowingly putting another person at risk of 
infection with HIV or any other incurable contagious disease that is dangerous to human life), p. 1 
.art.146(illegal confinement or kidnapping with aggravating circumstances)of thesecondcentury.152 
(rape committed repeatedly or by a person who has previously committed any of the crimes 
stipulated inArticles153-155of the Criminal Codex of Ukraine), p. 1 .art.153 (forcible sexual 
insults), p. 1 .art.286(violation of traffic safety or operation of transport persons who are driving 
without aggravating circumstances), p. 1 .art.296 (hooliganism without aggravating circumstances), 
p. 2 c.361(unauthorized interference with operation of computers(PCs), automated systems, 
computer networks or telecommunications networks, aggravated), p. 2 c.362 (unauthorized 
information that is processed in electronic computers(PCs), automated systems, computer networks 
or stored on carriers such information by a person who has the right of access to it) of the Criminal 
Codex of Ukraine- if they committed by husband(wife) of the victim; 

3)art.185(theft, other than theft committed by an organized group)art.186(robbery, except 
robbery, committed by an organized group), p. 189(extortion, in addition to extortion, committed by 
an organized group, and accompanied with violence dangerous for life or health of a 
person)art.190(fraud, in addition to fraud committed ban organized group), p. 191 
(misappropriation, embezzlement or taking them through abuse of office except by an organized 
group, or damage caused from what the public interest),art.192 (causing damage to property by 
fraud or breach of trust), hh.1,2 art289 (misappropriation of a vehicle without particularly 
aggravating circumstances), p. 357(theft, embezzlement, extortion, documents, stamps, seals, 
obtaining them by fraud or malpractice or injury) of the Criminal Codex of Ukraine-if committed 
by her husband(wife) of the victim, other close relative or family member of the victim, or if 
committed by a person on the victim was an employee and caused damage exclusively the property 
of the victim. 

The victim has the right to submit to the prosecutor, the other official authority competent 
by the beginning of pre-application for a criminal offense within the statute of limitations bringing 
to criminal responsibility for committing certain criminal offenses. 

Damage to the victim in criminal proceedings in the form of private prosecution may be 
based on an agreement of reconciliation or not. 

If the trial prosecutor reaches the conclusion that charges brought against the person are not 
confirmed, it must abandon the charges and failure to present reasons in its resolution, which is 
attached to the criminal proceedings. Copy of the order given to the accused, his defense counsel, 
victim, his representative and legal representatives. 

In case of failure of the prosecutor for the state accusation in court presiding advises the 
victim's right to support prosecutions. If the express consent of the victim in prosecutions chairman 
gives the victim the time needed to prepare for trial. The victim, who agreed to support the 
prosecution in court, uses all the rights of the prosecution during the trial. Criminal proceedings for 
appropriate charges acquire the status of private and procedures carried out by private prosecution. 

It should also be noted that in criminal proceedings in the form of private prosecution may 
be agreement on reconciliation between victim and suspect. 
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Today the idea is discussed in the scientific literature, the creation of the State Fund of 
assistance to victims of crime is an effective means of compensation for damage caused by criminal 
assault, even when the crime is solved or when the perpetrator cannot be done penalties of money. 
Implementation of submitted proposals in the creation of such a fund would contribute to its 
effective functioning, financing payments to victims of crime and the establishment of 
compensation, adequate criminal assault caused by injury. It can be created as a fund purpose, a 
legal entity that has an independent balance, settlement and other bank accounts, certain details and 
symbolism, territorial and internal organizational structure. As for the Ministry of Justice of 
Ukraine, other state agencies, supervisory and control powers which are fixed by law should 
provide for the control and distribution functions for the accumulation of earnings and use them to 
their destination. 

LITERATURE 
1. Mikhailov S. Attorney - a representative of the victim in the Crimea. when running: Author. Thesis. for 

obtainingsciences.degreecandidate.Legal.sciencesspecials.12.00.09"CriminalProcedure and Criminalistics;forensics; 
operatively-search activity "/S.Michael.- K.,2011- 18p. 

2.PrysyazhnyukT.Prerequisitesformation of the Instituteof the victimin criminal lawUkraineUkraine//right. - 
2005. - № 7. -S.65-68.  

1PismennyDPinvestigating authoritiespretrialinvestigation:problems of legal regulationin the 
draftCriminalProcedure Code ofUkraine/DPPismenny//Restructuringcriminal procedureandcriminal lawUkraine: 
MaterialsIntern.scientific-Pract. conf. (Kharkiv,Oct 14. 2011). -H.,2011- P.182-186.  

2BorodinoSVUholovnыyprocessnekotorыhrazvytыhzarubezhnыhcountries.- M.:Spark, 2003 - 304p. 
3Uholovnыyprocesszapadnыhstates/Ed.KFGutsenko. - M.:Mirror-M., 2001 - 480p. 
4On the Barandthe profession: Law //UkraineVerkhovna Rada of Ukraine; Lawfrom05.07.2012 №5076-VI 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17  
5UdalovLDsubjectsof criminal procedureproof: [teach. guidances.] / LDUdalov, A. Fisher. - KCST2012- 160p. 
6Criminal procedure: a textbook. / [Yu M.Grosheva, TN Miroshnichenko, DV Filin, S.Davydenko, V. 

Marino,V.Ishchenko, SB Fomin, VV Vapnyarchuk, A. Kaplin, OG Shilo]; Nat.Legal.Acad.them.J.Wise.- H.: Law, 2010 
-606p. 

 
 

Комісаров О.Г., Костроміна О.Г. Система державного управління охороною праці в Україні: сучасний стан та шляхи її вдосконалення 

УДК 351.74 
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Комісаров О.Г. 

(доктор юридичних наук, доцент) 
Костроміна О. Г. 

(кандидат юридичних наук) 
 
Анотація.У статті проаналізовано сучасний стан та актуальні проблеми розвитку системи 

державного управління охороною праці в Україні. Запропоновані шляхи вдосконалення даної системи в сучасних 
соціально-економічних умовах. 

Ключові слова: охорона праці, безпека праці, державне управління, система державного управління. 
Аннотация. В статье проанализированы современное положение и актуальные проблемы развития 

системы государственного управления охраной труда в Украине. Предложены пути усовершенствования 
данной системы в современных социально-экономических условиях. 

Ключевые слова: охрана труда, безопасность труда, государственное управление, система 
государственного управления. 

Summary. The given article deals with the analysis of the present-day condition and acute developmental 
problems of systematic occupational safety and health administration in Ukraine. The authors suggests certain ways as 
to how to improve such a system under modern social and economic circumstances. 

The state policy of Ukraine in the sphere of occupational safety and health administration is directed to 
creation of proper, safe and healthy-wise conditions of work, prevention of accidents at work and occupational diseases 
and the policy is based on the priority of employees’ life and health. 

In Ukraine there is a multilevel system of occupational safety and health administration functioning that 
consists of the appropriate executive departments of all the levels, managing structures of enterprises, employees, labor 
unions of workers, public organizations and occupational safety and health administration specialists. 

The functioning of occupational safety and health administration departments in Ukraine is aimed at person’s 
health and efficiency maintenance in the labor process, at complex occupational safety and health problem solution 
based on governmental programmes and achievements in the spheres of science and engineering, at prevention of 
accidents at work as well as industrial accidents, at distribution and popularization of safe and harmless manufacturing 
technologies. 
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The system of occupational safety and health administration at the governmental level is a compound part of 
the country’s social and economic developmental programme; at the sectoral, regional and manufacturing levels it is a 
target subsystem of general management systems according to the levels mentioned above. In the process of labor 
organization and functioning such a system should ensure preparation, adoption and implementation of decisions 
aimed at legal, social and economic, organizational and technical, sanitary and hygienical and medioprophylactic 
measures directed to person’s life, health and efficiency maintenance in the labor process.  

Key words: occupational protection, occupational safety, State management, State management system. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. Питання створення належних умов праці на робочому місці, 
безпека та охорона праці в Україні сьогодні є актуальними проблемами, оскільки рівень 
захворюваності та смертності осіб працездатного віку, виробничого й побутового 
травматизму, зокрема й з летальними наслідками, постійно зростає. Тому громадяни, які 
працюють, в сучасних умовах життєдіяльності вимагають належного соціального захисту та 
посиленої уваги на всіх рівнях управління. 

Зараз Україна знаходиться в стані фінансово-економічної кризи. Однак за будь-яких 
обставин конституційне право громадян на належні, безпечні та здорові умови праці повинно 
забезпечуватись роботодавцем і бути предметом особливого контролю з боку держави. На 
сьогодні актуальними питаннями в системі охорони праці, які потребують нагального 
вирішення, є посилення відповідальності організаторів (власників) виробництва за 
невиконання вимог безпеки праці, несвоєчасне визначення виробничих ризиків та вжиття 
запобіжних заходів, вирішення соціальних питань в умовах економічної кризи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми. Тема безпеки та охорони праці особливо актуальна останнім часом, оскільки на 
щороку на підприємствах і в організаціях зростає кількість аварій з людськими жертвами й 
значними матеріальними втратами. Серед науковців і практиків, які займаються 
дослідженням цих питань, варто виділити С. Богданова, Є. Желібо, Д. Зеркалова, 
Н. Заверуху, К. Ляпіну, С. Матвієнкова, Г. Скударя, С. Сторчака, В. Плєтньова. Водночас 
слід зазначити, що нині бракує досліджень, присвячених шляхам удосконалення системи 
державного управління охороною праці в Україні. 

Мета статті – проаналізувати сучасний стан системи державного управління 
охороною праці в Україні та запропонувати шляхи вдосконалення даної системи в сучасних 
соціально-економічних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державна політика України в галузі 
охорони праці спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, 
запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням і базується на пріоритеті 
життя й здоров’я працівників [1]. В сучасних умовах держава бере на себе управління 
охороною праці та є гарантом прав працівників на працю в умовах, що відповідають вимогам 
безпеки та гігієни, шляхом регулювання відносин між усіма учасниками трудового процесу – 
державою, роботодавцями та найманими працівниками. 

Закон України "Про охорону праці" (далі – Закон) визначає основні положення щодо 
системи державного управління охороною праці (СДУОП). Згідно ст. 31 Закону державне 
управління охороною праці здійснюють: 

- Кабінет Міністрів України; 
- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони праці; 
- міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 
- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування. 
Для розробки та реалізації цілісної системи державного управління охороною праці 

при Кабінеті Міністрів України створена Національна рада з питань безпечної 
життєдіяльності населення (далі - Національна рада). 

Національна рада: 
а) розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи державного 

управління охороною життя людей на виробництві та профілактики  побутового 
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травматизму, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про вдосконалення 
цієї системи; 

б) організує і забезпечує контроль за виконанням законодавчих актів і рішень Уряду 
України, опрацювання Національної програми і законопроектів, пов'язаних з реалізацією 
державної політики з питань безпечної життєдіяльності населення, подає Кабінету Міністрів 
України пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цих питань; 

в) координує діяльність центральних і місцевих органів державної виконавчої влади у 
галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму; 

г) організує перевірки діяльності центральних і місцевих органів державної 
виконавчої влади і заслуховує на своїх засіданнях або засіданнях бюро Національної ради 
звіти  керівників з питань, що входять до її компетенції; 

д) бере участь у міжнародному співробітництві, сприяє вивченню, узагальненню та 
поширенню досвіду у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики 
побутового травматизму, вирішує питання контролю за виконанням укладених договорів і 
угод у цій галузі [2]. 

Центральним органом виконавчої, що реалізує державну політику в сфері охорони 
праці, є Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 
(Держгірпромнагляд України), діяльність якої спрямовується та координується Кабінетом 
Міністрів України. 

Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади та 
забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного 
гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження 
з вибуховими матеріалами промислового призначення. 

Основними завданнями Держгірпромнагляду України є: реалізація державної 
політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого 
нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами 
промислового призначення, державного ринкового нагляду у межах сфери своєї 
відповідальності, а також внесення пропозицій щодо її формування; здійснення 
комплексного управління у сфері промислової безпеки, охорони праці, а також контролю за 
виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями та 
органами місцевого самоврядування. 

Держгірпромнагляд України в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє 
в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами та 
службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, 
відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також 
підприємствами, установами, організаціями [3]. 

Система управління охороною праці (СУОП), яка функціонує в Україні є 
багаторівневою та складається з відповідних органів виконавчої влади всіх рівнів, 
управлінських структур підприємств, трудових колективів, профспілок, громадських 
об’єднань, працівників і спеціалістів з охорони праці. Загалом СУОП – це сукупність 
взаємопов’язаних правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-
гігієнічних та лікувально-профілактичних рішень, направлених на попередження аварій, 
нещасних випадків, професійних захворювань, а також засобів, які забезпечують збереження 
життя, здоров’я та працездатність людини в процесі праці. 

Метою впровадження СУОП є безпечні та нешкідливі умови праці працівників на 
всіх виробничих процесах [4, с. 47]. 

Діяльність органів управління охороною праці в Україні спрямована на збереження 
здоров'я й працездатності людини в процесі праці, на комплексне вирішення завдань 
охорони праці на основі державних програм і досягнень в галузі науки й техніки, на 
запобігання нещасним випадкам і аваріям, на поширення й пропаганду безпечних і 
нешкідливих технологій виробництва. 

Основною метою управління охороною праці є вдосконалення організації роботи із 
забезпечення безпеки праці, зниження травматизму та аварійності на основі вирішення 
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комплексу завдань щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві, 
надання лікувально-профілактичного та санітарно-побутового обслуговування працюючих 
[4, с. 41]. 

Мета управління може бути досягнута шляхом виконання певних функцій управління. 
Функціями управління охороною праці на підприємстві є: 

- планування робіт з охорони праці; 
- організація та координація робіт в галузі охорони праці; 
- облік і аналіз стану охорони праці та функціонування СУОП; 
- контроль стану охорони праці та функціонування СУОП; 
- стимулювання роботи щодо вдосконалення охорони праці. 

Мета управління охороною праці на підприємстві може бути досягнута при розв'язанні 
наступних основних задач: 

- навчання безпечним методам праці; 
- забезпечення безпеки устаткування і виробничих процесів; 
- забезпечення належного утримання приміщень і споруд; 
- створення належних санітарно-гігієнічних умов праці; 
- забезпечення працівників засобами індивідуального і колективного захисту; 
- організації лікувально-профілактичного обслуговування працівників; 
- здійснення професійного добору [4, с. 48]. 
Необхідність вдосконалення системи управління охороною праці зумовлена змінами, 

що виникають в економічній і соціальній сферах країни. Розвиток різних форм власності та 
їх законодавче закріплення передбачає нові підходи до розв'язання низки питань у галузі 
охорони праці. 

Раніше держава виступала в особі єдиного власника. Сьогодні ж суб'єктами трудових 
відносин поряд з державою є власники недержавних організацій і безпосередньо працівники. 
Система управління охороною праці, що створювалася десятиріччями, розпалася. Вона 
базувалася на формуванні комплексних планів поліпшення умов охорони праці, плануванні 
санітарно-оздоровчих заходів для міністерств на п'ятирічку й мала управлінські зв'язки та 
інформаційні потоки на основі галузевих служб охорони праці, регіональних відділень 
галузевих служб і служб охорони праці підприємств, тобто носила галузевий характер [5]. 
Управління в сучасних умовах ґрунтується на економічній зацікавленості власника й 
працівників, координаційної діяльності Держгірпромнагляду України та іншими органами 
виконавчої влади, їх діяльності на підставі нормативних документів з метою виконання 
поставлених задач і заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці. 

Слід зазначити, що нормативно-правові акти вітчизняної системи безпеки та охорони 
праці недосконалі порівняно з розвинутими країнами світу. В Україні досить високий рівень 
нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві. 

Найбільша кількість нещасних випадків на виробництві зареєстрована в традиційно 
промислових регіонах – Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях, де кількість 
травмованих осіб становить більше половини від загальної кількості по Україні. Як показує 
аналіз виробничого травматизму в Україні [6], 78 % нещасних випадків на виробництві 
сталися через організаційні причини, недоліки й прогалини в роботі керівників підприємств 
та фахівців з охорони праці. До них належать: порушення виробничої і трудової дисципліни, 
вимог безпеки праці під час експлуатації обладнання, устаткування, механізмів, допуск до 
роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці, відсутність або недосконалість 
системи управління охороною праці, низький рівень відповідальності за безпеку праці як 
керівництва підприємств, так і працюючих. Ще 14% нещасних випадків відбулися через 
технічні причини (незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, засобів виробництва, 
транспортних засобів); 8% – через психофізіологічні причини (травмування внаслідок 
протиправних дій інших осіб тощо). 

До причин високого травматизму науковці також відносять наступні. Власник 
підприємства не несе фінансової відповідальності за стан промислової безпеки та охорони 
праці. Мають місце низькі розміри штрафу. Відповідно, простіше сплатити невеликий 
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штраф, ніж вкладати кошти в нове обладнання чи засоби індивідуального захисту для 
працівників. Наступна негативна тенденція притаманна здебільшого для новостворюваних 
підприємств, особливо суб’єктів малого підприємництва. Вони розглядають економію витрат 
на гарантування безпеки праці як резерв зниження витрат і собівартості продукції. При 
цьому роботодавці не замислюються про економічні втрати, які несе суспільство в цілому в 
зв’язку з виробничим травматизмом і профзахворюваннями [5]. 

Ще одна з причин підвищеного травматизму на робочому місці пов’язана з 
неформальною зайнятістю, тобто виконання роботи відбувається без підписання трудової 
угоди, що не гарантує соціальний захист працівнику. Даний вид зайнятості найбільш 
характерний для робіт, що не вимагають високої кваліфікації та стосуються переважно 
фізичної праці. Працюючи за умов високих виробничих ризиків та отримуючи травми, 
працівники залишаються соціально-незахищеними та не можуть офіційно отримати грошову 
компенсацію страхового випадку або відповідні види послуг. Непоодинокі випадки, коли 
приватні підприємства підвищеного ризику травматизму, зокрема, будівельного профілю, 
після отримання в Мінбуді України ліцензії на господарську діяльність, ухиляються від 
одержання в органах Держгірпромнагляду дозволу на початок ведення робіт. Виконання 
робіт здійснюється без наявності проектно-технічної документації на безпечне ведення 
будівельно-монтажних робіт [6]. 

Важливим чинником проблеми, що розглядається, також є й галузева структура 
економіки, оскільки наявність шкідливих впливів, що можуть призвести до виробничого 
травматизму або професійного захворювання, значною мірою визначається видом 
економічної діяльності. Яскравим прикладом є вугледобувна галузь. Державний бюджет 
України щорічно несе колосальне навантаження в зв’язку з ліквідаціями аварій, які 
трапляються на виробництвах, витрачаючи на це до 1 млрд грн. Отже, в галузях національної 
економіки продовжує зберігатися тенденція підвищеного ризику травмування працівників у 
порівнянні з розвинутими європейськими країнами [5]. 

Аналіз сучасного стану системи державного управління охороною праці в Україні, 
розгляд особливостей функціонування основних суб’єктів реалізації державної політики в 
сфері охорони праці, а також вивчення закордонного досвіду в цій сфері дозволили 
сформулювати шляхи вдосконалення системи державного управління охороню праці. 

Необхідно проаналізувати стан, переглянути й привести у відповідність чинні 
нормативно-правові акти з охорони праці з урахуванням сучасних умов, вимог 
законодавства України, міжнародних та європейських норм. 

В процесі реформування системи управління охороною праці одним із пріоритетних 
напрямів є підвищення рівня знань працівників з питань охорони праці, що має 
забезпечуватися в закладах освіти та безперервно шляхом навчання працівників у процесі їх 
трудової діяльності. 

Органи СУОП повинні здійснювати інформаційне забезпечення в галузі охорони 
праці на всіх рівнях і вдосконалювати його шляхом визначення та поширення міжнародного 
та вітчизняного досвіду щодо пропаганди безпечних методів і засобів праці, вирішення 
інших актуальних питань у цій сфері із залученням сучасних інформаційних технологій, 
засобів масової інформації, розповсюдження посібників, пам'яток, методик, листівок 
відповідного спрямування. 

Слід забезпечити впровадження єдиної державної статистичної звітності щодо обліку, 
аналізу та оцінки стану безпеки й умов праці. 

Шляхи вдосконалення системи державного управління охороною праці, що 
пропонуються, спрямовані змінити ставлення роботодавців і працівників до вирішення 
проблем охорони праці в усіх галузях економіки, на усунення або зменшення рівнів ризику 
для життя та здоров'я людей, поліпшення організації профілактики нещасних випадків і 
професійних захворювань. Подальші розробки полягають у дослідженні та моніторингу 
сучасних вітчизняних і світових тенденцій щодо охорони праці з метою вдосконалення в 
Україні державної політики в різних галузях економіки. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі.Система управління охороною праці на державному рівні є складовою частиною 
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програми соціально-економічного розвитку країни; на галузевому, регіональному та 
виробничому рівнях є цільовою підсистемою загальних систем управління галуззю, 
регіоном, виробництвом. Така система повинна забезпечувати в процесі організації та 
функціонування виробничого процесу підготовку, прийняття та реалізацію рішень щодо 
здійснення правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних 
і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення збереження життя, 
здоров'я та працездатності людини в процесі праці. 
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Анотація: У статті аналізуються організаційно-функціональні складові незалежності Національного 
банку України на засадах дослідження його структури, правового статусу та діяльності Ради НБУ у системі 
колегіальних органів. 

Ключові слова: правовий статус Національного банку України, незалежність НБУ, структура НБУ, 
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Аннотация: В статье анализируются организацтионно-функциональные составные независимости 
Национального банка Украины на основании исследования его структуры, правового статуса идекятельности 
Совета НБУ в системе коллегиальных органов. 

Ключевые слова: правовой статус Национального банка Украины, независимость НБУ, структура 
НБУ, Совет НБУ. 

Summary. Theoretical and legal difficulties of the independence of the National Bank of Ukraine are analyzed 
in the article on the basis of comparison of its legal status and the legal status of other governmental and self-
governmental bodies considering the principles of the Constitution of Ukraine. 

Keywords: legal status of the National Bank of Ukraine, independence of the National Bank of Ukraine.  
 
Функціонування Національного банку України (надалі НБУ)  охоплює систему 

взаємозв’язків структурно-організаційного характеру, наявність яких вказуєнате, що НБУ є 
організаційно оформленим колективом службовців, об’єднаним спільними цілями, 
завданнями, характером діяльності, предметною її специфікою тощо.  

У рамках своєї компетенції НБУ самостійний в організаційному та функціональному 
відношенні. Водночас він є відповідальним перед державою та суспільством за результати 
своєї діяльності. Ці взаємопов’язані чинники не виключають один одного, а, навпаки, 
взаємно зумовлюються та передбачаються законодавчо.  

Проте внутрішнє упорядкування діяльності НБУ, його організаційна цілісність, 
системна єдність включених до його структури компонентів (організаційних структур, 
підрозділів, що не мають самостійного значення, тобто жорстко інтегровані до системи НБУ) 
виступають і потужним чинником конституювання загальностатусної незалежності НБУ від 
інших органів влади. Тож рівень упорядкованості організаційної незалежності НБУ прямо 
впливає на визначення загального рівня його автономії.  



67 
 

Відповідно до статті 22 Закону визначається така структура НБУ: центральний апарат 
НБУ, його філії (територіальні управління), розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, 
фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, 
спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади й інші структурні одиниці і 
підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності НБУ[1]. При цьому слід мати на увазі, що 
структура НБУ будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.  

Зазначимо, що Закон не дає вичерпної характеристики внутрішньої структури НБУ, 
визначаючи лише всі обов’язкові компоненти та вказуючи на можливість існування 
факультативних його елементів. До числа останніх, зокрема, відносяться його філії 
(територіальні управління) та деякі інші структурні одиниці і підрозділи, необхідні для 
забезпечення діяльності НБУ. Їхнє формування та ліквідація – прерогатива самого НБУ, що 
вказує на істотну ступінь його автономії у сфері коригування власної структури, яка лише в 
загальних рисах визначається законодавчим шляхом.  

Якщо колегіальність у керівництві НБУ виконує роль гаранта обговорення та 
ухвалення найважливіших рішень, то єдиноначальність гарантує особисту відповідальність 
керівництва та одноосібне розпорядництво. Останнє виступає, по суті, додатковим 
елементом, що дозволяє врівноважувати колегіальність та динамізувати роботу керівництва 
НБУ і його в цілому. У такий спосіб поєднуються оперативність у прийнятті та реалізації 
рішень з їхньою якістю[2; 3; 4; 5].  

Важливо також зауважити, що Рада і Правління НБУ – повноцінні керівні органи в 
структурі НБУ, а не придатки до Голови НБУ і не дорадчі органи при ньому. Головним 
підтвердженням цього є обсяг компетенції, закріпленої в Законі за Радою та Правлінням 
НБУ. 

Характерно, що безпосередня вказівка у Конституції України на те, що правовий 
статус Ради НБУ має визначатися законом призвело до того, що свого часу на розгляд 
Верховної Ради України було подано законопроект “Про Раду Національного банку 
України”. Проте законодавці вирішили відхилити його, оскільки прийняття такого закону 
призвело б до подрібнення сфери правового регулювання: треба було б ще приймати 
окремий Закон України “Про Національний банк України”. До того ж не було правового 
сенсу окремо врегульовувати статус керівного органу НБУ, не врегулювавши статус самого 
НБУ. У разі прийняття закону про Раду НБУ йшлося б про створення фактично автономного 
органу в органі, що порушувало б засади законотворчості та принципи системності 
правового регулювання однопорядкових суспільних відносин[6].    

Наступна особливість організації управлінням НБУ полягає в тому, що функції і 
повноваження НБУ певним способом розподілені між трьома вищими керівними органами. 
Такий розподіл зафіксований у Законі і має власну логіку. Передусім, вона зумовлюється 
необхідністю поєднати високий професіоналізм та громадський контроль за діяльністю 
центробанку держави, чітке управління банківською системою та власне НБУ тощо.   

Стаття 9 Закону регулює сферу повноважень Ради НБУ[1]. Цей орган розробляє 
Основні засади грошово-кредитної політики, публікує їх в офіційних виданнях та подає 
щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування; здійснює контроль за 
проведенням грошово-кредитної політики; здійснює аналіз впливу грошово-кредитної 
політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє пропозиції 
щодо внесення відповідних змін до неї; затверджує щорічно до 15 вересня поточного року 
кошторис доходів та витрат НБУ на наступний рік і подає Президенту України, Верховній 
Раді України та Кабінету Міністрів України інформацію про розрахунок частини 
прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до 
Державного бюджету України; вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно 
впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної 
сфери України; подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорічно до 
1 квітня відомості про частину прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка 
підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України, для включення до проекту 
закону про Державний бюджет України на наступний рік. Важливими є повноваження Ради 
Банку щодо впорядкування його внутрішньої діяльності. Рада затверджує Регламент Ради 
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НБУ; приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу НБУ; затверджує за 
поданням Правління НБУ методику визначення заробітної плати Голови НБУ та його 
заступників; затверджує рішення Правління НБУ про участь Національного банку у 
міжнародних фінансових організаціях. При цьому Законом зазначено, що Рада НБУ не може 
надавати рекомендації  щодо доцільності призначення на посади чи звільнення з посад 
Голови НБУ, членів Правління НБУ (крім випадків погодження відповідно до цього Закону 
кандидатур на посади заступників Голови НБУ) або давати персональну оцінку діяльності 
окремих посадових осіб НБУ[1]. 

На Раду НБУ також покладено важливу функцію що прогнозування соціально-
економічного розвитку держави. Зокрема, цей орган НБУ вносить рекомендації Правлінню 
НБУ в межах розроблених Основних засад грошово-кредитної політики стосовно: методів та 
форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також 
грошово-кредитної політики; окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх 
впливу на економічний і соціальний розвиток України; політики курсоутворення та 
валютного регулювання. На Раду НБУ також покладено обов’язок розробки основних засад 
банківської політики та банківського регулювання. Так, Рада вносить рекомендації 
Правлінню НБУ щодо розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань 
банківської діяльності; вдосконалення платіжної системи; інших питань, віднесених законом 
до компетенції Ради НБУ;  

Порядок формування ради НБУ визначається  у статті 10 Закону України „Про 
Національний банк України” , відповідно до якої[1] до Ради входять члени Ради НБУ, 
призначені Президентом України та Верховною Радою України. Кожен з цих органів 
призначає по 7 членів Ради НБУ. Таким чином, установлений конституційний паритет у 
формуванні персонального складу Ради НБУ двома найвищими органами державної влади 
України, що сприяє збалансуванню впливу обох згаданих органів на формування 
центрального органу державного управління у фінансово-банківській сфері. Водночас такий 
паритет виступає додатковою конституційною і законодавчою гарантією унеможливлення 
домінування глави держави чи парламенту над НБУ, усуває можливості тиску цих органів 
через своїх представників на прийняття тих чи тих важливих рішень у рамках компетенції 
Ради НБУ. Це сприяє додержанню законодавчо визначених рамок незалежності НБУ, 
зокрема в ході виконання його функцій і повноважень.  

Спільна участь у формуванні керівництва НБУ є проявом реалізації системи 
стримувань і противаг у відносинах між главою держави та парламентом України: така 
участь засвідчує наявність спільної політичної волі для вирішення кадрового питання 
особливої державної і суспільної ваги, коли жоден із цих суб’єктів не може взяти на себе 
відповідальність за його одноосібне й остаточне вирішення[7; 8; 9].  

Однак, щодо порядку призначення членів Ради НБУ необхідно зробити і певні 
застереження. Так, за умови, коли парламент призначить хоча б одного прихильного главі 
держави члена Ради, Президент отримує, по суті, “контрольний пакет акцій” у впливі на 
діяльність Ради НБУ, що, звичайно, не може вважатися нормальним. Оптимальним за таких 
умов, при незмінності відповідних конституційних положень, слід вважати збереження 
неконфронтаційного стилю взаємовідносин між парламентом і Президентом України та, 
відповідно, персональну незалежність у діяльності самих членів Ради НБУ, домінування у 
їхній діяльності загальнодержавних інтересів над будь-якими іншими.  

Найвпливовішою посадовою особою у системі банківського регулювання є, 
безперечно, Голова НБУ. У його призначенні також задіяні обидва вищевказані органи – і 
парламент, і глава держави. Відповідно до Конституції та Закону Голова НБУ призначається 
на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України. Таким чином, 
встановлено змішаний порядок заміщення посади керівника українського центробанку. 
Такий порядок змушує парламент та Президента України вдаватися до взаємних поступок та 
пошуку компромісної фігури, яка одночасно влаштовувала б Президента держави і 
парламент.  

Закон також висуває певні кваліфікаційні вимоги, без дотримання яких не можна 
обійняти посаду члена Ради НБУ. Це зроблено з метою забезпечення професіоналізму в 
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організації роботи НБУ, для забезпечення надійного і професійного керівництва головним 
банком країни.  

Закон установлює, що Голова НБУ відповідно до Закону входить до складу Ради НБУ 
за посадою. Одночасно встановлено, що членом Ради НБУ може бути громадянин України, 
який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи 
права або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів чи права і при цьому має не менше 
10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах 
державної влади та державних органах, які забезпечують проведення та реалізацію 
державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у 
міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи 
за фінансовою, економічною чи правовою тематикою та має бездоганну ділову репутацію, 
зокрема, не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку. Таким 
чином, Закон у даному питанні не висуває вікового цензу. Водночас неможливо обійняти 
посаду члена Ради НБУ, не будучи економістом, фінансистом чи юристом та не маючи 
досвіду виконавчої або банківської діяльності. Установлення Законом певних, доволі 
тривалих строків заняття відповідним видом діяльності покликане гарантувати заповнення 
Ради НБУ не лише кваліфікованими, але і досвідченими фахівцями у галузі економіки, 
фінансів чи права.  

Так само звертає на себе увагу наявність обов’язкової вимоги щодо призначення на 
посаду виключно громадян, які мають бездоганну ділову репутацію. Зміст цього поняття 
даним Законом повністю не розкривається, а виокремлюється через таку вагому деталь, як 
відсутність судимості, погашеної і знятої в установленому законом порядку. Нагадаємо, що 
для багатьох посад у вищих органах державної влади така вимога є обов’язковою (зокрема, 
для народного депутата України чи Президента України[10]). Водночас зазначимо, що всі 
вимоги для заняття посади члена Ради НБУ містяться в Законі, а не в Конституції України, 
що дозволяє коригувати їхній зміст шляхом внесення звичайних змін або доповнень до 
тексту цього Закону.   

Особа не може бути членом Ради НБУ, якщо вона має представницький мандат або 
обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади та іншого державного органу 
(якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади), або є керівником політичної 
партії чи членом керівних органів політичної партії, є керівником або входить до складу 
керівного органу юридичної особи, яка має на меті отримання прибутку, установ, які 
надають фінансові послуги, є прямим або опосередкованим власником будь-якої кількості 
акцій банку. Водночас для свого призначення членом Ради НБУ кандидат на цю посаду 
подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам, установленим 
законом.  

Слід також мати на увазі, що згідно з частиною 4 статті 10 Закону одна й та сама 
особа не може бути членом Ради НБУ більше ніж два строки[1]. Таким чином, Закон 
уможливлює одноразове повторне призначення однієї і тієї ж особи на посаду члена Ради 
НБУ. Неважко помітити, що у разі відсутності прямого законодавчого обмеження такого 
права відповідна особа буде більш лояльно ставитися до органу, що її призначив, що навряд 
чи це сприятиме незалежності НБУ в цілому. 

Отже Закон регламентує і процедурні питання процесу призначення членів Ради НБУ, 
розмежовуючи їх на дві категорії: ті, які призначаються главою держави, та ті, які 
призначаються парламентом.  

Президент та парламент України реалізують передбачені Конституцією України 
владні повноваження шляхом прийняття відповідних індивідуальних правових актів про 
призначення членів Ради НБУ. Такі акти глави держави та парламенту мають конституційно-
правову природу. 

Перш ніж бути винесеними на голосування в парламенті, кандидатури  осіб для 
призначення Верховною Радою України членами Ради НБУ проходять обговорення на 
спеціальному відкритому засіданні профільного Комітету Верховної Ради України, який 
вносить свої рекомендації парламенту з даного питання. На сьогодні таким комітетом є 
Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, утворений 
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згідно з Постановою Верховної Ради України “Про внесення змін до деяких постанов 
Верховної Ради України” від 3.03.2011 р. [11].  

Відомо, що однією з основних функцій комітетів парламенту якраз і є попереднє 
обговорення відповідно до предметів їх відання кандидатур посадових осіб, яких згідно з 
Конституцією України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає  
згоду на їхнє призначення, підготовка до розгляду Верховною Радою України відповідних 
висновків щодо цих кандидатур (пункт 3 частини 1 статті 13 Закону України „Про комітети 
Верховної Ради України” від 4.04.1995 р., у редакції Закону від 22.12.2005р.[12]).  

Профільний комітет може прийняти рішення рекомендувати або не рекомендувати 
парламентові призначити того чи того кандидата членом Ради НБУ з урахуванням його 
професійних, ділових, моральних якостей, досвіду роботи тощо. Та в будь-якому з цих 
випадків останнє слово все ж належить парламентові, який відповідно до Закону України 
“Про Регламент Верховної Ради України” від 10.02.2010 р. за процедурою відкритого 
поіменного голосування на своєму пленарному засіданні визначається з кандидатурами 
відповідних осіб[13]. З цього питання видається відповідна Постанова Верховної Ради 
України, яка приймається більшістю від конституційного складу парламенту (стаття 91 
Конституції України) [10].  

Водночас Президент видає з даного кадрового питання Указ. Щодо нього закон не 
висуває якихось додаткових вимог, полишаючи питання затвердження відповідних 
кандидатур на розсуд Президента України. Така кадрова самостійність Президента має 
навіть конституційний рівень закріплення: відповідно до статті 106 Конституції України 
відповідний Указ Президента України не підлягає контрасигнації з боку Прем’єр-міністра 
України та міністра, відповідального за виконання відповідного указу[10]. 

Формування керівного складу НБУ парламентом і Президентом України суттєво 
вирізняє цю процедуру від способу формування центральних органів виконавчої влади. Це 
свідчить про конституційне виведення НБУ за межі сфери системи виконавчої влади 
України, до якої він належав до 1996 р. та зміцнення його автономного статусу.     

Можливість призначення членів Ради НБУ до закінчення строку повноважень 
діючого складу Ради порушує проблему чіткого визначення початку та закінчення строків 
повноважень членів Ради НБУ. Очевидно, що оскільки юридичним фактом, з яким закон 
пов’язує набуття повноважень члена Ради НБУ, є не прийняття ним присяги, а видання 
відповідного індивідуального правового акту (указу чи постанови, коли йдеться відповідно 
про Президента та Верховну Раду України), то саме з ним і слід пов’язувати вступ члена 
Ради НБУ на посаду. Строк повноважень членів Ради НБУ складає 7 років, крім Голови НБУ, 
який входить до складу Ради НБУ на строк здійснення ним повноважень за посадою. Це 
означає, що ці 7 років мають відраховуватися від моменту призначення даної особи членом 
Ради НБУ. Водночас, якщо йдеться про членів Ради НБУ призначених до закінчення строку 
повноважень попереднього складу Ради НБУ, то вони вступають на посаду з моменту 
закінчення 7-річного строку перебування на відповідних посадах їхніх попередників.   

Характерно, що Закон установлює строк повноважень не Ради НБУ, а членів Ради 
НБУ, що побічно вказує на можливості ротації складу Ради. Зокрема, у відповідності з цим 
принципом припинення повноважень членів Ради  НБУ відбувається у зв’язку із закінченням 
строку їх повноважень або ж у таких випадках: а) подання письмової заяви про припинення 
повноважень за власним бажанням; б) визнання його судом недієздатним; в) невідповідності 
діяльності члена Ради НБУ вимогам закону або втрати бездоганної ділової репутації; г) 
відсутності без поважних причин на двох засіданнях Ради НБУ підряд; д) невиконання 
обов’язків члена Ради НБУ (в тому числі за станом здоров'я) більше чотирьох місяців підряд; 
е) встановлення  факту  надання  недостовірної інформації для призначення на посаду члена 
Ради НБУ; є) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути членом Ради 
Національного банку (відповідно до частин другої і третьої статті 10 цього Закону[1]). У цих 
випадках допускається призначення нового члена Ради НБУ до закінчення одного року з дня 
призначення вибулого члена Ради. 
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Можливість звільнення членів Ради НБУ органами, що їх призначили, не означає 
повну безвідповідальність та безкарність цих осіб. Цілком логічно, що Закон повинен чітко 
визначати, за яких підстав особа втрачає повноваження члена Ради. 

Зауважимо, що нині Закон не визначає можливості дострокового припинення 
повноважень всього складу Ради НБУ, тоді як раніше вони достроково припиняються у разі 
оголошення Раді НБУ недовіри Президентом України або Верховною Радою України у 
зв’язку з тим, що виконання Основних засад грошово-кредитної політики за підсумками року 
не забезпечило стабільність грошової одиниці України. Нині ж зміна організаційних засад 
функціонування Ради НБУ покликана зробити більш незалежною діяльність цього органу 
державного управління від глави держави та від парламенту України.  

Закон також установлює, що члени Ради НБУ здійснюють свої функції на 
громадських засадах (частина 14 статті 10[1]). Їм оплачуються витрати, понесені у зв’язку із 
виконанням ними повноважень відповідно до Регламенту Ради НБУ.  

Проте, як ми бачимо, громадський характер виконання повноважень членів Ради НБУ 
поєднується з необхідністю додержання членами Ради НБУ вимог щодо несумісності цього 
виду діяльності з наявністю в такої особи представницького мандату, зайняття посади 
керівника органу державної влади та іншого державного органу (якщо не минув один рік з 
дня її звільнення з такої посади), наявності статусу керівника політичної партії чи члена 
керівних органів політичної партії, керівника або входження до складу керівного органу 
юридичної особи, яка має на меті отримання прибутку, установ, які надають фінансові 
послуги, статусу прямого або опосередкованого власника будь-якої кількості акцій банку. У 
такий спосіб членам Ради НБУ має бути гарантовано максимально можливий незалежний 
статус від бізнесових, корпоративних чи політичних впливів на їх діяльність. Такі новели в 
законодавстві про НБУ сприяють додержанню засад незалежності НБУ та зміцненню 
гарантій щодо невтручання органів законодавчої і виконавчої влади у його оперативну 
діяльність[14].   

Відповідно до Закону внутрішні питання організації діяльності Ради НБУ, порядок 
діловодства та інші питання визначаються Регламентом, який затверджується на її засіданні. 
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення Ради НБУ здійснюються самим НБУ 
за рахунок його кошторисних витрат (частини 15-16 статті 10 Закону[1]). 

Стаття 11 Закону встановлює періодичність скликання Ради НБУ[1]. Вони 
проводяться не рідше одного разу на квартал. Періодичність скликання Ради НБУ, 
безпосередньо зафіксована в Законі, є гарантією постійності його роботи з виконання 
важливих завдань і функцій, поставлених перед Радою законом.  

Разом з тим, можливе також скликання позачергових засідань Ради НБУ. Вони, 
зокрема, скликаються Головою Ради НБУ його власною ініціативою або Радою НБУ за 
наполяганням не менше однієї третини від загальної кількості її членів (тобто не менше 5 
чоловік), а також за вимогою Голови НБУ. Члени Ради НБУ при цьому сповіщаються про 
засідання не пізніш як за п’ять календарних днів до дня його проведення. Порядок 
підготовки позачергових засідань Ради НБУ визначається її Регламентом. Таким чином, 
законодавчі положення не ставлять можливість скликання позачергових засідань Ради НБУ 
від волі Голови Ради, зменшуючи рівень його впливу на організацію та підготовку питань до 
розгляду на засіданнях.  

Встановлено вимоги щодо кворуму засідань Ради НБУ. Такі засідання є 
правомочними за наявності не менше десяти членів Ради НБУ. Ці засідання веде Голова Ради 
НБУ, а у разі відсутності – його заступник, відповідно до Регламенту. Рішення приймаються 
простою більшістю голосів від загальної кількості  присутніх на засіданні членів Ради НБУ. 
При цьому встановлено формальну рівність членів Ради НБУ: кожен з них має один голос. 

Закон визначає можливість запрошення на засідання Ради НБУ керівників 
центральних органів влади, представників суб’єктів підприємницької діяльності, науковців 
та інші фахівців. Це вказує, що обговорення важливих для урядовців питань та прийняття по 
ним рішення Радою НБУ може відбуватися за участі зацікавлених осіб, які, щоправда, не 
мають права втручатися у прийняття таких рішень. Водночас для членів Правління НБУ 
зарезервоване право брати участь у роботі Ради НБУ з правом дорадчого голосу.  
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Характерно, що закон розмежував повноваження Голови НБУ та Голови Ради НБУ: 
ним не може бути одна і та ж особа. Це випливає зі статті 12 Закону, в якій йдеться про те, 
що Голова Ради НБУ обирається самою Радою НБУ строком на три роки[1]. Певним чином, 
розмежування посад Голови Ради НБУ та Голови НБУ протиставляє згаданих осіб в 
оперативній діяльності з виконання функцій Ради НБУ та самого НБУ. Водночас це також 
дещо усамостійнює саму Раду НБУ.  

Голова Ради НБУ організовує засідання Ради НБУ і головує на них; скликає 
позачергові засідання за своєю ініціативою або за наполяганням не менше однієї третини від 
загальної кількості членів Ради НБУ, а також на вимогу Голови НБУ; здійснює інші 
повноваження і функції відповідно до Регламенту Ради НБУ.  

Також Голова Ради НБУ має одного заступника, який обирається Радою НБУ зі свого 
складу строком на три роки. Заступник заміщає Голову Ради у разі його відсутності або 
неможливості ним здійснювати свої повноваження та здійснює інші повноваження і функції 
відповідно до рішень Ради НБУ. 

Звільнення Голови Ради НБУ або його заступника протягом строку його повноважень 
здійснюється у таких випадках: у зв’язку із закінченням строку його повноважень; за 
власним бажанням, за умови подання письмової заяви; у разі систематичного невиконання 
своїх обов’язків за станом здоров’я протягом чотирьох місяців. У разі припинення 
повноважень Голови Ради НБУ або його заступника вибори на цю посаду здійснюються у 
порядку, передбаченому Законом (частини 6-7 статті 12 Закону[1]). 

Законодавчо визначені й засади взаємовідносин Ради НБУ з його Правлінням. 
Відповідні норми вміщені в статтях 9, 13 і 15 Закону[1]. Так, Рада НБУ не може надавати 
рекомендації щодо доцільності призначення на  посади чи звільнення з посад Голови НБУ, 
членів Правління НБУ або давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб 
НБУ. Водночас Рада НБУ дає оцінку діяльності Правління НБУ щодо виконання Основних 
засад грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення з яких є обов’язковими для 
Правління НБУ. У разі неодноразового невиконання або неналежного виконання Правлінням 
НБУ рішень Ради НБУ, які є обов’язковими згідно з цим Законом, Рада НБУ має право 
звернутися  до Голови НБУ або до Верховної Ради України та Президента України з 
викладенням своїх позицій. 

Відповідно до статті 13 Закону рішення Ради НБУ щодо Основних засад грошово-
кредитної політики та з питань, визначених пунктами 5-7, 9-11 статті 9 цього Закону є 
обов’язковими для виконання Правлінням НБУ[1]. 

Рекомендації ж Ради НБУ розглядаються Правлінням НБУ протягом п’яти робочих 
днів. За результатами такого розгляду Правління зобов’язане надіслати Раді НБУ 
вмотивовану відповідь. 

Водночас Закон забороняє Раді НБУ втручатися в оперативну діяльність Правління. 
Закон з 2010 р. позбавив Раду НБУ права застосовувати вето щодо рішення Правління. До 
цього ж роді рішення Правління НБУ набирало чинності лише при його підтвердженні двома 
третинами від загальної кількості членів Правління не пізніше п’ятиденного строку від дня 
застосування вето. Якщо ж рішення своєчасно не підтверджувалося двома третинами від 
загальної кількості членів Правління НБУ, то воно вважається таким, що не набрало 
чинності.  

Все це дає змогу зробити висновок, що загалом, за винятком кількох проблемних 
положень Закону та неврегульованості окремих спірних питань, організація керівництва 
НБУ відповідає засадам його незалежності, а стан правового регулювання такого 
керівництва дає змогу орієнтувати роботу НБУ на якісне та ефективне виконання його 
колективом поставлених перед цим органом державного управління завдань і функцій.  

Список використаних джерел 
1. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. - №679 – XIV // Відомості 

Верховної Ради 1999. - № 29. - Ст. 238. 
2. Власов В. А.Советский государственный аппарат. – М.: Госюриздат, 1959. – С. 275-279. 
3. Козлов Ю.М. Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении. – М.: 

Госюриздат, М. – 1956. - С. 3-5. 
4. Шорина Е.В.Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении. – М.: 

Госюриздат, 1959. – С. 7-12. 



73 
 

5. Козлов Ю.М. Соотношение коллегиальности и единоначалия в советском государственном управлении 
на современном этапе // Советское государство и право. - 1964. - №4. - С. 24. 

6. Кротюк В.Л. Конституційно-правове регулювання статусу Національного банку України і гарантії його 
незалежності // Право України. – 1999. - №4. – С. 21-26. 

7. Долежан В.В. Дія системи стримувань і противаг у відносинах між законодавчою і президентською 
владами в Україні // Парламентаризм в Україні: Теорія і практика. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. / К.: Ін-т 
законодавства Верховної Ради України, 2001. – С. 172. 

8. Карпенко О.Д. Деякі перспективи правового врегулювання взаємовідносин конституційних інституцій 
в Україні та питання вдосконалення парламентаризму в нашій державі // Парламентаризм в Україні: Теорія і 
практика. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. / К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. – С. 200. 

9. Кикоть П.В. Роль парламенту в організації діяльності органів виконавчої влади України // 
Парламентаризм в Україні: Теорія і практика. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. / К.: Ін-т законодавства 
Верховної Ради України, 2001. – С. 207.  

10. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – 
№30. – Ст. 141. 

11. Постанова Верховної Ради України “Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України” 
від 3.03.2011 р.// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.203. 

12. Закон України “Про комітети Верховної Ради України” від 4.04.1995 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1995. - №19. – Ст. 134.  

13. Закон України “Про Регламент Верховної Ради України” від 10.02.2010 р. // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2010, N 14-15, N 16-17, ст. 133. 

14. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 
С. 100.  

 
 

Литвин О.В., Литвин Н.А. Органи Державної фіскальної служби України як суб’єкти надання адміністративних послуг 

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ 
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Литвин О.В.  
(кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри організації оперативно-розшукової 

діяльності Національного університету державної податкової служби України) 
Литвин Н.А.  

(кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри  управління 
адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності Національного 

університету державної податкової служби України) 
 
Анотація. У статті розглянуто ознаки адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої 

влади та визначено роль і місце органів Державної фіскальної служби України у наданні адміністративних 
послуг юридичним та фізичним особам.  

Ключові слова: адміністративна послуга, органи виконавчої влади, ознаки адміністративних послуг, 
фіскальні органи. 

Аннотация. В статье рассмотрены признаки административных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти и определены роль и место органов Государственной фискальной службыУкраины в 
предоставлении административных услуг юридическим и физическим лицам. 

Ключевые слова: административная услуга, органы исполнительной власти, признаки 
административных услуг, фискальные органы. 

Summary. The article describes the features of the administrative services provided by the executive 
authorities and the role and place of the State Fiscal Service of Ukraine in providing administrative services to 
businesses and individuals. 

Keywords: administrative services, executive bodies, signs of administrative services, fiscal authorities. 
 
Постановка проблеми. Євроінтеграційний шлях України та людиноцентристська 

ідеологія держави передбачає впровадження адміністративних послуг у діяльність публічної 
адміністрації, без якої не можуть нормально розвиватися підприємницька, наукова і 
громадська діяльність, інші форми суспільної активності громадян..  

Вивченню питання надання адміністративних послуг органами державної влади 
приділяли увагу такі науковці, як В. Тимощук, В. Сороко, А. Кірмач, С. Дубенко, В. 
Мельниченко, Н. Плахотнюк, Н. Ходорівська, Н. Дмитрук та ін. Різні аспекти визначення 
поняття «адміністративної послуги» були предметом досліджень багатьох науковців, зокрема: 
В.Б Авер’янова, І.І. Бригілевича, Н.А. Буличевої, С.І. Ванька, Н.Т. Гончарук, Ю.В. 
Даньшиної, О.В. Курінного, Ю.І. Пивовар, Л.Л. Прокопенка та ін. Серед учених, які 
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досліджували проблеми правового регулювання діяльності фіскальних органів України 
потрібно виділити роботи О. Бандурки, В. Білоуса, Л. Воронової, Л. Касьяненко, 
М. Кучерявенка, І. Мордвіна, В. Поповича, Т. Проценка, В. Полюховича, Л. Савченко, 
О. Угровецького та інших. Проте, незважаючи на численні дослідження з цієї проблематики, 
вищезазначені питання й досі залишаються актуальними. 

Мета статті полягає у визначенні ознак адміністративних послуг та ролі і місця 
органів Державної фіскальної служби України у наданні адміністративних послуг 
юридичним та фізичним особам.  

Виклад основного матеріалу. Надання якісних адміністративних послуг населенню 
органами Державної фіскальної служби України є пріоритетним вектором їх діяльності, що є 
одним із напрямів демократизації діяльності фіскальних органів держави. 

Для визначення місця і ролі фіскальних органів держави у наданні адміністративних 
послуг проаналізуємо поняття та ознаки зазначених послуг.  

На нашу думку, на сьогодні існує реальна потреба вивчати проблематику 
адміністративних послуг саме для потреб практики. По-перше, термін «послуги» в 
публічному праві вже досить часто зустрічається, і не лише в програмних документах з 
адміністративної реформи [1], а й у чинних нормативно-правових актах, таких як Закон 
України «Про адміністративні послуги». 

Для запровадження справжньої теорії послуг в діяльності держави необхідно 
керуватись єдиними теоретичними засадами, в тому числі щодо розуміння понять видів та 
ознак послуг. Взагалі, будь-які послуги – це діяльність щодо задоволення певних потреб 
особи, яка здійснюється за її зверненням (або вид діяльності, який задовольняє певну 
людську потребу) [2, с. 13]. 

Дослідники Центру політико-правових реформ визначають адміністративні послуги 
як публічні послуги, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
і надання яких пов’язане з реалізацією владних повноважень. Вони зазначають, що 
прикметник «адміністративні» вказує на суб’єкта, який надає послуги (адміністрацію) та 
владну (адміністративну) природу діяльності щодо надання цих послуг [3, с. 54]. 

Виокремлення відносин щодо надання адміністративних послуг дозволяє змінювати 
характер відносин між адміністративними органами та приватними особами; відмежовувати 
публічно-службову діяльність адміністративних органів від їх господарської діяльності; 
може використовуватися для розмежування діяльності органів влади щодо вироблення 
політики (розробки політичних програм, нормативних актів) та поточного адміністрування 
(вирішення конкретних життєвих ситуацій). 

Взаємовідносини осіб з органами влади передбачають здійснення останніми 
різноманітних процедурних дій, які, до речі, існували і раніше (наприклад, реєстрація 
суб’єктів підприємницької діяльності, легалізація об’єднань громадян, призначення 
субсидій, пенсій), однак на концептуальному рівні майже не розглядалися, а на 
нормативному розглядалися фрагментарно, що, у свою чергу, сприяло появі зловживань з 
боку посадових осіб і обмеженню прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб 
[4, с. 140]. 

Щодо визначення самого поняття «адміністративна послуга», то заслуговує на увагу 
позиція вчених В. Колпакова, О. Кузьменко, Ю. Іщенка та В. Чабана, які тлумачать дане 
поняття у широкому та вузькому розуміннях, а саме: «адміністративна послуга це: 1) 
юридичне оформлення суб’єктом публічної адміністрації результатів розгляду справи, яка 
виникла за зверненням фізичної, юридичної або іншої колективної особи щодо реалізації 
своїх прав, свобод, законних інтересів; 2) результат здійснення владних повноважень 
уповноваженим суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов 
реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою 
(видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо)» [5, с. 6]. 

У свою чергу, І. Коліушко застосовує поняття не «адміністративна», а «управлінська 
послуга», пропонуючи наступну класифікацію послуг, що надаються різними державними 
органами: «державні послуги», які надаються органами виконавчої влади та державними  
установами і організаціями; «комунальні послуги», що надаються комунальними установами 
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та організаціями [6, 30–31]. На думку Г.М. Писаренко, адміністративна послуга – це 
правовідносини, що виникають при реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної 
особи (за їх заявою) в процесі публічної діяльності адміністративного органу для отримання 
певного результату [7, с. 60]. 

У свою чергу, законодавець надає своє бачення даного поняття. Так, відповідно до 
Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р, 
адміністративна послуга є результатом здійснення владних повноважень уповноваженим 
суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації 
фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача 
дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо) [8]. Відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи упорядкування 
державних, у тому числі адміністративних послуг» адміністративна послуга – це державна 
послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття згідно з 
нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи 
адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів 
та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), 
сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо) [9]. 

Таким чином, в адміністративно-правовій науці адміністративні послуги 
розглядаються в двох аспектах:  

а) як публічна діяльність адміністративного органу, спрямована на забезпечення 
(юридичне оформлення) умов для реалізації прав фізичної або юридичної особи, яка 
здійснюється за заявою цієї особи;  

б) як результат публічної діяльності адміністративного органу, спрямованої на 
забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації суб’єктивних прав фізичної або 
юридичної особи, яка здійснювалась за заявою особи [10, с. 14].  

Для з’ясування змісту категорії, що аналізується, розглянемо ознаки адміністративних 
послуг, які надано в науковій літературі. Так, ідентифікувати діяльність суб’єктів надання 
адміністративних послуг можна завдяки ознакам, які мають адміністративні послуги, а саме: 

1. Адміністративні послуги надаються лише за безпосередньою ініціативою 
(заявою) фізичних та юридичних осіб, незалежно від самої форми заяви особи (усна чи 
письмова) та порядку її отримання органом влади.  

2. Необхідність і можливість отримання конкретної адміністративної послуги 
передбачена законом. Надання адміністративної послуги можливе лише у разі, коли є 
спеціальне правове регулювання порядку надання такої послуги. Вимога особи до органу 
влади вчинити якісь дії на її користь може розглядатися як адміністративна послуга лише 
тоді, коли порядок розгляду цієї заяви є чітко регламентованим [11, с. 5]. Не можна вимагати 
від органу влади надати адміністративну послугу, якщо її надання не передбачено законом. 

3. Закон наділяє повноваженнями щодо надання кожної адміністративної послуги 
відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. За загальним 
правилом, за конкретною адміністративною послугою можна звернутися лише до певного 
(тільки одного) органу влади, визначеного законом, на відміну від інших видів звернень, які 
можуть бути розглянуті та вирішені більш широким колом суб’єктів. 

4. Для отримання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам 
необхідно виконати певні вимоги, визначені законом. Отримати адміністративну послугу 
можна лише за умови дотримання встановлених законом вимог. З точки зору процедури 
немає різниці, чи виконає, чи ні особа певні вимоги, необхідні для отримання певної ліцензії 
або реєстрації її як суб’єкта підприємницької діяльності, результат буде однаковий – відмова 
органу надати послугу. 

5. Адміністративна послуга має кінцеву форму індивідуального 
адміністративного акта, в якому вказано його адресата [12, с. 105-106]. При задоволенні 
заяви особи цей акт має типову форму (свідоцтво, ліцензія), хоча власне адміністративним 
актом може вважатися лише саме рішення органу про реєстрацію чи видачу свідоцтва. 
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Крім того, на думку В.Б. Авер’янова, до обов’язкових ознак адміністративних послуг 
необхідно додати: а) надання цих послуг спрямоване на створення належних умов для 
повноцінної реалізації приватними особами належних їм прав та виконання покладених на 
них обов’язків; б) приватні особи мають право на свій розсуд (окрім вчинення 
неправомірних дій) користуватися результатами наданих їм адміністративних послуг [13, 
с. 150] 

У свою чергу, В. Тимощук як другорядну ознаку адміністративних послуг виділяє їх 
типовість, або ординарність. Ця ознака є особливо актуальною для адміністративних послуг, 
які можуть надаватися через «універсами послуг», «єдині офіси», де спілкування між 
адміністративним органом і особою фактично є «документальним» і, як правило, не вимагає 
особистого контакту з особою [14, с. 120]. 

Основою ефективного механізму надання адміністративних послуг повинна стати 
нова система взаємовідносин влади і громадян, що має базуватися на принципах прозорості 
та ефективності, сприяти наданню компетентних та зрозумілих для громадян роз’яснень 
щодо застосування законодавства, підвищити рівень виконавчої дисципліни та ділової 
культури державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які 
безпосередньо співпрацюють із громадянами у напрямі надання їм адміністративних послуг, 
зобов’язати чиновників мотивувати прийняті рішення і надати можливість громадянам брати 
участь у підготовці та прийнятті рішень, що безпосередньо стосуються інтересів громадян. 
Зазначимо, що запровадження інституту адміністративних послуг є основною метою 
адміністративної реформи – змінити ідеологію діяльності держави із владарювання на 
служіння. 

На сьогодні на реалізацію положень Концепції розвитку системи надання 
адміністративних послуг органами виконавчої влади були спрямовані такі законодавчі акти, 
як постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 724 «Деякі питання 
надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру» [15], постанова 
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 року № 915 «Деякі питання надання 
адміністративних послуг» [16], розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2011 року № 1076-р «Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання 
адміністративних послуг» [17] тощо.  

Окремим питанням створення національної системи адміністративних послуг є 
створення Реєстру адміністративних послуг, яке було ініційоване у 2009 році Головним 
управлінням державної служби України. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 
травня 2009 року № 532 було затверджено «Положення про Реєстр державних та 
адміністративних послуг» [18]. Передбачалося, що Реєстр буде єдиною комп’ютерною базою 
даних про державні та адміністративні послуги, які надаються органами виконавчої влади, 
державними підприємствами, установами та організаціями, а також органами місцевого 
самоврядування у процесі виконання ними делегованих державою повноважень.  

Безумовно, всі перераховані органи є суб’єктами надання адміністративних послуг. 
Взагалі, згідно з п. 3 ст. 1 Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI«Про 
адміністративні послуги» суб’єктами надання адміністративних послуг є органи виконавчої 
влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати 
адміністративні послуги [19]. 

Оскільки Державна фіскальна служба України є органом виконавчої влади та однією з 
трьох гілок державної влади, яка відповідно до конституційного принципу поділу державної 
влади покликана розробляти і втілювати державну політику щодо забезпечення виконання 
законів, управління сферами суспільного життя, насамперед державним сектором економіки, 
то, насамперед, необхідно визначити зміст поняття «орган виконавчої влади», що дозволить 
виокремити характерні ознаки фіскальних органів, як суб’єктів надання адміністративних 
послуг в Україні. 

Науковці-адміністративісти надають своє тлумачення поняття «орган виконавчої 
влади». Так, В. Малиновський визначає органи виконавчої влади як самостійний вид органів 
державної влади, які у відповідності з конституційним принципом поділу державної влади 
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покликані здійснювати функції, покладені на виконавчу гілку влади та наділені для цього 
відповідною компетенцією [20, с. 381]. У свою чергу, Н. Нижник наголошує на тому, що 
органи виконавчої влади – це сукупність, хоча в цілому й однорідних державних органів, але 
таких, що суттєво відрізняються один від одного характером компетенції та організаційної 
структури, специфікою форм діяльності [21, с. 168]. Таким чином, в адміністративно-
правовій науці під органом виконавчої влади розуміється організація, яка є частиною 
державного апарату, має визначену компетенцію, структуру, територіальний масштаб 
діяльності, створюється у порядку, встановленому законом чи іншим правовим актом, 
наділена певними методами роботи, має повноваженнями виступати від імені і за 
дорученням держави і покликана в порядку виконавчої діяльності здійснювати керівництво 
економікою, соціально-культурним будівництвом і адміністративно-політичною діяльністю.  

Отже, фіскальні органи України є суб’єктами надання адміністративних послуг. Тому 
визначення їх місця у системі суб’єктів надання адміністративних послуг в Україні є вельми 
актуальним питанням, оскільки удосконалення механізму надання ними адміністративних 
послуг є одним із пріоритетних напрямів реформування державного управління, яке має 
відповідати як принципам державного управління так і європейським стандартам.  

До характерних ознак органів Державної фіскальної служби України, як суб’єктів 
надання адміністративних послуг в Україні можна віднести:  

1) повноваження щодо надання фізичним і юридичним особам адміністративних 
послуг; 

2) можливість самостійно встановлювати підзаконний загальнообов’язковий порядок 
надання адміністративних послуг;  

3) правомочність надавати лише ті адміністративні послуги, які чітко визначені в 
нормативно-правових актах;  

4) діяльність фіскальних органів має вторинний, похідний характер стосовно 
діяльності центрального органу виконавчої влади – Державної фіскальної служби України; 

5) сфера надання фіскальними органами України адміністративних послуг 
обумовлюється специфікою їхньої діяльності, а саме: забезпеченням формування єдиної 
державної податкової політики в частині адміністрування податків і зборів; забезпечення 
формування та реалізації законодавства з питань сплати єдиного внеску; забезпечення 
формування та реалізації законодавства з питань обліку фізичних осіб та юридичних осіб – 
платників податків тощо. 

Повноваження органів Державної фіскальної служби України у сфері надання 
адміністративних послуг визначаються розгалуженою та різнорівневою системою 
нормативно-правових актів, наприклад, Законом України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI 
«Про адміністративні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 
року № 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 
44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 57 «Про затвердження 
Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг», розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 14 вересня 2011 року № 870-р «Про затвердження переліку платних 
адміністративних послуг, які надаються  Державною податковою службою» тощо.  

Отже, місце фіскальних органів у системі суб’єктів надання адміністративних послуг 
в Україні визначається колом тих завдань та функцій, що покладаються на них у сфері 
надання адміністративних послуг чинним законодавством.Так, органи Державної фіскальної 
служби є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань: 
забезпечення формування та реалізації єдиної державної податкової та митної політики в 
частині адміністрування податків і зборів та митних платежів; забезпечення формування та 
реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок); забезпечення формування та 
реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні 
податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного 
внеску. 
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Удосконалення механізму надання податковими органами України адміністративних 
послуг є одним із пріоритетних напрямів діяльності Державної фіскальної служби України, 
яке має відповідати принципам державного управління, принципам системи надання 
адміністративних  послуг, а також європейським стандартам до яких прагне приєднатися й 
Україна [22].  
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Анотація. У статті розглядаються особливості цивільно-правового регулювання договору на 

туристичне обслуговування. Автором визначається договір на туристичне обслуговування як непоіменований 
договір, досліджуються джерела цивільно-правового регулювання з надання туристичних послуг. 
Зазначається, що договір на туристичне обслуговування характеризується родовими ознаками договорів про 
надання послуг і до нього застосовуватимуться загальні положення про послуги та про цивільний договір. 

Ключові слова: цивільно-правове регулювання, непойменований договір, аналогія закону, договір на 
туристичне обслуговування, туристичні  послуги. 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности гражданско-правового регулирования договора 
на туристическое обслуживание. Автор рассматривает договор на туристическое обслуживание как 
непоименованный договор, исследуются источники гражданско-правового регулирования деятельности по 
оказанию туристических услуг. Обосновывается, что договор на туристическое обслуживание 
характеризуется родовыми признаками договоров о предоставлении услуг и к нему применяться общие 
положения об услугах о гражданском договоре. 

Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование, непоименованный договор, аналогия закона, 
договор на туристическое обслуживание, туристические услуги. 

Annotation. In the article the features of civil regulation contract for tourism services. The author considers a 
contract for tourism services as no name contract investigated the source of civil regulation of the provision of tourism 
services. Substantiated that a contract for tourism services characterized by generic service contracts and apply it to 
the general provisions on services and general provisions of the civil contract. 

Key words: civil regulation , unnamed contract , the contract for travel services , travel services. 
 
Постановка проблеми. Туристична індустрія – це одна з найбільш динамічних 

галузей, що швидко розвиваються в світовому господарстві. Туризм входить до трьох 
найбільш експортних галузей, поступаючись нафтовидобувній промисловості й 
автомобілебудуванню. На даний час туризм є найрентабельнішою сферою світового 
господарства. За даними Центру туристичної документації ВТО, кожен чотирнадцятий 
трудящий у світі зайнятий у сфері, що надає послуги, в тому числі й послуги на 
підприємствах національного і міжнародного туристичного бізнесу. В даний час на частку 
туризму припадає більше ніж 2 трлн доларів США. Це приблизно 5 % світових продажів 
товарів і 15 % наданих послуг щорічно. Крім того, учасниками національного і міжнародного 
туристичного бізнесу для галузі "гостинності" закуповується товарів і послуг на суму понад 
1 трлн доларів США. [1].  

Динамічне зростання сфери туристичних послуг є однією з головних закономірностей 
розвитку людської діяльності, спрямованих на задоволення особистих потреб громадян та 
потреб суспільства. Туристична сфера  є однією з із значущих галузей у сфері послуг і 
зачіпає інтереси значної частини населення країни. У зв’язку з цим виникає необхідність 
встановлення особливостей цивільно-правового правового регулювання надання 
туристичних  послуг. Однак, договірні конструкції, які слід застосувати для регулювання 
таких відносин, ЦК України та іншими актами цивільного законодавства не передбачені. Це 
призводить до появи договорів на туристичне обслуговування, які в законодавстві не 
передбачені.  

Такий стан речей дає підстави говорити про необхідність розгляду актуальних питань 
цивільно-правового регулювання договору на туристичне обслуговування, що має не лише 
наукову, але й практичну цінність і потребує обов’язкового вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти зазначеної проблеми 
досліджувались в роботах таких учених-цивілістів як Е. Батлер, Т. Боднар, С.Бервено, 
О.Дзера, В.Луць, А. Карапетов, Р.Лідовець, Л.Мигалюк, І. Новицький, К. Осакве, 
І. Покровський,  А. Савельєв  тощо. Безперечно, наукові праці названих учених мають 
важливу наукову і практичну цінність. Разом з тим, питання, пов'язані з цивільно-правовим 
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регулювання договору на туристичне обслуговування, залишаються дискусійними і тому 
вимагають нових досліджень. 

Саме тому, на основі системного підходу та теоретичних узагальнень метою даної 
статті є визначити та оцінити цивільно-правове регулювання договору на туристичне 
обслуговування. 

Виклад основного матеріалу. Нормативне регулювання правовідносин щодо надання 
послуг на підставі цивільно-правового договору закріплене у главі 63 ЦК України. Зокрема, 
у ст. 901 ЦК України законодавцем сформульоване поняття договору про надання послуг. 
Так, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням 
другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії 
або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену 
послугу, якщо інше не встановлено договором. Водночас у главах 64-75 ЦК України хоч і 
закріплено перелік договорів про надання послуг [2], але не передбачено договору на 
туристичне обслуговування, який в суспільстві має важливе значення.  

Варто зазначити, що питанню надання туристичних послуг присвячено Закон України 
«Про туризм» від 15 вересня 1995 року [3], «Про курорти» від 5 жовтня 2000 року [4], Указ 
Президента «Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні» [5], Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 
2002—2010 роки» від 29 квітня 2002р. № 583 [6] та інші акти, якими визначається загальні 
правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної туристичної 
політики країни і регулювання відносин, пов’язаних з організацією та провадженням 
туристичної діяльності на території України. А також завдання державного регулювання, 

пріоритетні напрями державної політики у галузі туризму. 
Незважаючи на нормативно-правові акти, які спрямовані на визначення правових та 

організаційних засад туристичної діяльності та надання туристичних послуг, неможливо 
визначити підхід законодавця до питання поняття договору на туристичне обслуговування 
(чинне законодавство не містить такого поняття), істотних умов договору на туристичне 
обслуговування, форми, прав та обов’язків сторін за договором та порядку його укладання 
тощо. Відсутність законодавчого регулювання договору на туристичне обслуговування дає 
підстави говорити, що даний договір відноситься до категорії непоіменованих договорів у 
цивільному законодавстві України. Згідно зі статтею 6 ЦК України, затверджений принцип 
свободи договору, згідно з яким сторони мають право укласти договір, який не передбачений 
актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного 
законодавства.  

В юридичній літературі науковцями зазначається, що непоіменовані договори – це 
такі договори, які не передбачена у чинному  законодавстві. У непоіменованих договорах 
сторони самі повинні формулювати зміст договору і зобов’язань, при цьому вони можуть 
використовувати аналогію закону і загальні норми зобов’язального права, а також аналогію 
права, виходячи із загальних начал і сенсу цивільного законодавства, вимог сумлінності, 
розумності та справедливості [7, с. 396-397]. Непоіменовані договори безпосередньо 
законодавством не регулюються, але сторонами на практиці застосовуються [8, с. 213]. На 
думку Р.Б. Шишки, «непойменованість договорів не означає, що вони взагалі опинилися поза 
правовим регулюванням і впливом права» [9, с. 9]. 

Розглядаючи непоіменовані договори, науковці-цивілісти використовують різну 
термінологію. Такі договори називають як нетипові, аномальні, несамостійні, безіменні, 
договори з незвичайним змістом, непоіменовані [10, с. 624]. 

Необхідно відмітити, що ані в законодавстві, ані в наукових працях не визначені 
основні ознаки непоіменованих договорів, за якими їх можна відмежувати від інших 
правочинів, а стаття 6 ЦК України називає лише одну ознаку – непередбаченість таких 
договорів актами цивільного законодавства.  

Можливість укладення договору на туристичне обслуговування зазначається в статті 
15 та  інших статтях  Закону України «Про туризм» [3], що дає підстави стверджувати про 
його поіменованість. Але в даному законі не міститься визначення поняття договору на 
туристичне обслуговування, а також нечітко сформульовано поняття самих туристичних 
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послуг. Тому, відсутність в законі вказівки на предмет, істотні умови, зміст договору, форму 
даного договору, дозволяє нам зробити висновок про його непоіменованість незалежно від 
того, визначена його назва в чинному законодавстві чи ні. 

Відсутність у законодавстві прямої вказівки на те, якими нормами слід керуватись під 
час вирішення спірних питань або створення тексту договору на туристичне обслуговування, 
предмет, зміст, форма, права та обов’язки сторін якого не визначені ЦК України чи іншими 
нормативно-правовими актами, дає підстави шукати відповідне рішення в усій сукупності 
цивільно-правових актів, а  виходом є застосування в таких випадках аналогії закону. 
Іншими словами, до непоіменованих договорів застосовуються загальні норми ЦК України, 
потім норми подібного поіменованого договору, а за відсутності потрібних норм 
використовується аналогія права. 

Потрібно зазначити, що цивілістичній літературі існує наукова дискусія щодо 
можливості називати договір непоіменованим, якщо законом визначається відповідний тип 
договору, до якого він належить. Тож, стосовно договору на туристичне обслуговування, 
можна зауважити, що в ЦК України передбачені загальні положення про послуги та договір 
про надання послуг. Виникає логічне запитання, чи доцільно наголошувати на 
непойменованість договору на туристичне обслуговування, коли законодавство регулює 
договір про надання послуг. В юридичній науці є думка, що якщо в ЦК України міститься 
окрема глава, присвячена  тому чи іншому договору, то всі договори цього типу є 
поіменованими. 

Зокрема, таку позицію займає М.И. Брагінський, О.С. Йоффе [10, с. 626]. 
Інші автори стверджують, що непоіменованим може бути окремий вид поіменованого 

законом договірного типу (Ю.В. Романець [11], Є.А. Батлер [12]). Отже, непойменованим 
буде вважатись і договір, якщо його родовий договір прописаний в законодавстві. Стосовно 
договору на туристичне обслуговування, ми підтримуємо дану позицію, адже такі висновки 
цивілістів базуються на класифікації договірних зобов’язань на типи, роди, види. Так, за 
типами, всі цивільно-правові договори розподіляються на такі типи: договори на передачу 
майна, виконання робіт, надання послуг. Типи договорів розподіляються на роди, а потім на 
види. Наприклад, тип договору – послуги, рід – позикові та кредитні зобов’язання, вид – 
договір позики [12, с.81-92]. Виходячи з наведеної класифікації цивільних договорів, Ю.В. 
Романець зазначає, що уніфіковані норми, обумовлені типовою системною ознакою, 
підлягають застосуванню до нового зобов’язання, яке, в свою чергу, маючи ознаки 
передбаченого ЦК України типу договору, є «непоіменованим видом даного поіменованого 
типу». Іншими словами, за наявності відповідних умов, непоіменованим можна вважати 
договір будь-якого рівня класифікації, незважаючи на те, що його попередник, договір більш 
високого рівня, є законодавчо закріпленим [11, с. 91-93]. 

Підтримуючи позицію зазначених вище  авторів вважаємо, що із розвитком 
суспільних відносин змінюються взаємозв’язки сторін договору. Між ними можуть 
виникають нові зобов’язання, а новий договір має власні особливі ознаки, які дозволяють 
винести його за межі існуючого в чинному законодавстві роду договору, внаслідок чого  
новий договір потребує  власної правової регламентації. Тому, є  неправильним автоматичне 
припущення поіменованості договору на підставі закріплення в законодавстві роду (типу) 
договорів, до яких він належить. 

Також, невірним буде і застосування до нового договору всіх правових норм, 
присвячених регулюванню його договірного типу. Тому, можна сформулювати певний 
порядок застосування правових норм різного ступеню узагальнення до непоіменованого ЦК 
України договору на туристичне обслуговування. Перш за все зазначені правовідносини 
характеризуються родовими ознаками зобов’язань. Оскільки, договір на туристичне 
обслуговування характеризується родовими ознаками договорів про надання послуг, 
застосовуватимуться загальні положення про послуги та загальні положення цивільного 
договору, тобто використовується аналогія закону. 

Також, потрібно звернути увагу на те, що на практиці мають місце різні види 
правового регулювання, залежно від того, яким суб'єктом воно здійснюється. Так, існує 
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нормативне регулювання, що здійснюють державні органи, та індивідуальне регулювання, 
яке здійснюється сторонами самостійно при укладанні договору. 

Поняття договору як джерела правового регулювання відносин міститься 
Господарському кодексі України, а також прямо передбачено в Цивільному кодексі України. 

Однак у той же час у законодавстві закріплено і суттєве обмеження у використанні 
договору як самостійного джерела регулювання відносин, він не може суперечити діючому 
законодавству, з чого випливає, що сторони не мають права відступити від закону і 
врегулювати свої відносини договором на власний розсуд, якщо ці відносини законом 
врегульовані [13 с. 114]. 

Отже, договір на туристичне обслуговування є самостійним договором серед типу 
договорів про надання послуг. Йому притаманні всі риси, які традиційно має цивільно-
правовий договір. На основі аналізу загальних положень нормативного регулювання 
правовідносин щодо надання послуг, цивільно-правового договору та закону України «Про 
туризм», під договором на туристичне обслуговування нами розуміється такий   договір, за 
яким одна сторона (туроператор, який укладає договір безпосередньо або через турагента) 
зобов’язується надати за замовленням іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг 
(туристичний продукт), а турист зобов'язується прийняти та оплатити оплатити його.   

Договір на туристичне обслуговування слід віднести до непоіменованих договорів 
незважаючи на те, що в законодавстві договір на туристичне обслуговування згадується, але, 
не визначається в законі поняття договору про надання туристичних послуг, не чітко 
визначений предмет, істотні умови, зміст такої домовленості. 

Висновки. Отже, розвиток  правового регулювання відносин з надання послуг в 
Україні відстає від темпів розвитку сфери туристичних послуг, адже відсутня єдина 
нормативна база з надання туристичних послуг, не вирішена проблема необхідності 
правового регулювання питань, пов’язаних з наданням туристичних послуг. Вирішення цих 
проблеми, на нашу думку, можливо лише шляхом удосконалювання законодавства, 
враховування міжнародного досвіду у діяльності з надання туристичних послуг. Законодавче 
регулювання цієї діяльності у світі не відзначається одноманітністю, а тому особливого 
значення набуває договірне  регулювання відносин з надання туристичних послуг. 
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Анотація. В статті розглянуто правовий статус саморегулівних організацій арбітражних 
керуючих, сучасний стан їх нормативно-правового забезпечення, можливі перспективи подальшого розвитку 
саморегулювання у сфері банкрутства з урахуванням європейського досвіду. 
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Аннотация. В статье рассмотрены правовой статус саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, современное состояние их нормативно-правового обеспечения, возможные перспективы 
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Annotation. The article deals with the legal status of self-regulating organizations of arbitration managers, 
the current state of their legal support, the possible prospects of further development of self-regulation in the field of 
bankruptcy, taking into account European experience. 
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Постановка проблеми. В умовах економічної нестабільності, в контексті світових 
тенденцій і необхідності реформування процесів регулювання та забезпечення діяльності 
арбітражних керуючих посилену роль відведено саморегулівним організаціям арбітражних 
керуючих. Правовий статус саморегулівних організацій, їх функціональна природа й обсяг 
повноважень, співвідношення із системою державного забезпечення діяльності арбітражних 
керуючих та особливості правового регулювання їх відносин із своїми членами, не стали 
об'єктом комплексних наукових досліджень. Бракує і окремих наукових публікацій, 
присвячених цій проблематиці. Ми переконані, що діяльність цих організацій, особливо в 
умовах сучасної економічної кризи, є важливою необхідною і своєчасною, саме тому варто 
звернути увагу на належний правовий фундамент їх розвитку та побудову стандартів цієї 
діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль саморегулівних організацій, як 
суб’єктів адміністративно-правового забезпечення є предметом аналізу вітчизняних вчених 
та практиків А.І. Берлача, В.В. Битяка, В.В. Богуцького, В.Н. Гаращука, І.П. Голосніченка, 
В.В. Джуня, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Л.Г. Талана, та інш. Проте 
сучасному стану та перспективам розвитку саморегулівних організацій арбітражних 
керуючих у вітчизняній правовій доктрині присвячено надзвичайно мало наукових 
досліджень. На даний час ця система в Україні є недостатньо вивченою, та такою, що 
потребує належного правового, кадрового та методичного забезпечення. Для того, щоб вона 
зорганізувалася та ефективно запрацювала має минути певний час. 

Викладене свідчить про актуальність даного дослідження і вирішення проблем, які 
виникають у процесі діяльності саморегулівних організацій арбітражних керуючих.  

Формування цілей статті. На основі досліджених матеріалів, поставлено задачу 
висвітлити сучасний стан саморегулівних організацій арбітражних керуючих, як цілісної 
системи адміністративно-правового забезпечення діяльності арбітражних керуючих, їх 
правовий статус та перспективи подальшого розвитку у сфері банкрутства з урахуванням 
європейського досвіду . 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кожен новий етап розвитку правової 
системи незалежної України супроводжується щоразу новими ініціативами щодо 
впровадження певних інститутів, механізмів і засобів регулювання. Найчастіше такі 
ініціативи зводяться до спроби адаптувати успішний досвід розвинутих зарубіжних країн до 
тих умов, які існують в економіко-правовій сфері сучасної України. Не стала виключенням у 
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цьому напрямку і спроба ввести інститут саморегулівних організацій арбітражних керуючих 
у сферу банкрутства.  

З набранням чинності нової редакції Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом» від 19.01.2013.р., згідно із 
Законом України від 22 грудня 2011 року №4312, вперше на тернах українського 
законодавства було введено поняття «саморегулівна організація арбітражних керуючих»[1].  

Введення відповідного інституту свідчить про об’єктивну необхідність гармонізації 
інтересів, як держави, так і професійної діяльності арбітражних керуючих в процесі 
здійснення ними своїх повноважень. 

У сучасній правовій доктрині виділяються дві основні моделі саморегулювання: 
американська модель (характерна для США) і європейська (характерна для країн 
Європейського Союзу). Американська модель саморегулювання заснована, в більшій мірі, на 
індивідуальній свободі і найменшому державному втручанні. Як наслідок, саморегулювання 
має більшу вагу. Воно є автономним і майже не передбачає додаткового контролю над діями 
саморегулівних організацій з боку держави. Європейську модель саморегулювання в західній 
правовій науці іменують моделлю сорегулювання, в якій саморегулювання є доповненням 
державного регулювання і навпаки. 

Саме європейська модель саморегулювання, як найбільш вдала для адаптації в 
українські реалії, на нашу думку, і має бути прийнятою за основу вітчизняними 
парламентарями і урядовцями, та знайти своє закріплення в правовому просторі.  

З огляду на це, зупинимося більш детальніше на законодавчому регулюванні даного 
інституту. Правовою основою створення та діяльності саморегулівних організацій 
арбітражних керуючих стали: Конституція України [2], Цивільний кодекс України [3], 
Господарський кодекс  України [4], Закон України «Про громадські об’єднання» [5], Закон 
України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом» [1], 
Постанова КМ України «Про затвердження Порядку визнання статусу Всеукраїнської 
саморегулівної організації арбітражних керуючих» [6], а також Наказ Мін’юсту України 
«Про затвердження Порядку здійснення контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних 
організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 
ліквідаторів) [7]. 

Саморегулівна організація арбітражних керуючих є юридичною особою, яка діє на 
засадах самоврядування і діяльність якої не має на меті отримання прибутку [1]. 

Нині в Україні діє чотири саморегулівних організацій арбітражних керуючих: 
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація антикризового менеджменту» (створена 
Наказом МЮ України № 405/5 від 11.03.2013 р., Всеукраїнська громадська організація); 
Всеукраїнська громадська організація «Національна саморегулівна організація арбітражних 
керуючих» (Наказ МЮ України № 406/5 від 11.03.2013 р.); Громадська організація 
«Всеукраїнська асоціація фахівців з питань відновлення платоспроможності та банкрутства»  
(Наказ МЮ України № 1305/5 від 02.07.2013 р.); Всеукраїнська громадська організація 
«Українська палата арбітражних керуючих» (Наказ МЮ України № 1698/5 від 14.08.2013 р.). 
Перелік організацій, що відповідають вимогам закону та мають право на здійснення 
відповідної діяльності, розміщуватиметься на офіційному веб-сайті Мін’юсту[8].  

Важливим питанням щодо здійснення діяльності саморегулівних організацій 
арбітражних керуючих є визначення їх організаційно-правової форми, в якій вони мають 
бути створені, адже від цього багато в чому залежить ефективність їх функціонування, 
управління, відповідальність, а також ліквідація.  

Відповідно до статті 117 Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника, або визнання його банкрутом», саморегулівною організацією арбітражних 
керуючих є всеукраїнська громадська організація, що об’єднує арбітражних керуючих, які 
отримали свій статус відповідно до вимог даного Закону, та здійснює повноваження з 
громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих. Утворення та порядок 
діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих регулюється законодавством 
про об’єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим же Законом [1]. 
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Як зауважує професор А.І. Берлач об’єднанням громадян властиві характерні ознаки, 
що виокремлюють їх з-поміж державних інституцій [9]. На думку вітчизняних 
адміністративістів, є загальні ознаки, які властиві всім видам об’єднань громадян, зокрема: 

– добровільність об’єднань, що відображається у добровільності вступу та виходу з 
об’єднання громадян, методах роботи, суттю яких є досягнення певної мети внутрішньо 
організаційними методами, особливих формах примусу, з яких найвищою є виключення із 
членів об’єднання громадян; 

– організаційні заходи, якими в діяльності об’єднань громадян виступають 
самоврядування та саморегуляція; 

– відсутність в об’єднань громадян внаслідок їх природи державно-владних 
повноважень (за винятком випадків, коли держава делегує окремі повноваження такого роду 
і закріплює їх законодавчо).  

Тоді як окремими ознаками, характерними для окремих об’єднань громадян, є: 
– членство в об’єднанні та відносини членства, що випливають звідси; 
– обов’язковість участі членів об’єднання громадян в його роботі та створенні 

матеріальної бази об’єднання шляхом внесення членських внесків; 
– наявність статуту об’єднань громадян.  
Таким чином, адміністративно-правові відносини об’єднань громадян з державою 

свідчать, що їх виникнення, функціонування, як і зміна та/або припинення, пов’язані 
виключно правовими нормами, що містяться здебільшого в адміністративному 
законодавстві [10]. 

У зв’язку з наведеним вище, доцільно звернути увагу саме на правові норми, що 
визначають організаційно-правову форму створення саморегулівних організацій арбітражних 
керуючих. Зважаючи на те, що Закон України «Про об’єднання громадян» втратив чинність 
на підставі Закону № 4572-VI, а в Законі України «Про громадські об’єднання» [3]. у п. 2, ст. 
2 чітко зазначено, що сфера дії Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері 
утворення, реєстрації, діяльності та припинення саморегулівних організацій, які здійснюють 
професійне самоврядування, виникає запитання, яким все ж таки чином, регулюється 
утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій арбітражних керуючих, 
враховуючи особливості, встановлені у Законі України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»? 

Порядок визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних 
керуючих встановлюється Кабінетом Міністрів України [6].  

Діяльність Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих повинна 
відповідати таким критеріям: 

- кількісний склад налічує не менше ста арбітражних керуючих; 
- участь її членів не менше ніж в ста (у сукупності) процедурах, що 

застосовуються у справах про банкрутство; 
- наявність розроблених відповідно до вимог Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» правил професійної діяльності 
арбітражних керуючих, що є обов’язковими для виконання членами саморегулівної 
організації арбітражних керуючих; 

- створення органів управління і спеціалізованих органів саморегулівної 
організації арбітражних керуючих, функції і повноваження яких відповідають вимогам цього 
Закону [1, 6]. 

Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або 
визнання його банкрутом», саморегулівна організація арбітражних керуючих здійснює такі 
функції та повноваження щодо громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих: 
контроль за виконанням положень даного Закону та інших нормативно-правових актів у 
діяльності арбітражних керуючих – її членів; участь у розробленні нормативно-правових 
актів та заходах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом; участь у професійній підготовці арбітражних керуючих та підвищенні їх 
професійного рівня; участь у складі кваліфікаційної та дисциплінарної комісій; захист 
інтересів членів саморегулівної організації арбітражних керуючих в органах державної влади 
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та органах місцевого самоврядування; інформування суспільства про практику та проблемні 
питання у процедурах відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом та інш. [1]. 

Контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих 
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), покладено на головний орган у 
системі формування та забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства - 
Міністерство юстиції України [7], якому відповідно до Указу Президента України надано 
статус державного органу з питань банкрутства [12]. 

Згідно наказу Мін’юсту порядок здійснення контролю (нагляду) за діяльністю 
саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів) поширюється на всі всеукраїнські громадські організації, що 
об’єднують арбітражних керуючих, та здійснюють відповідно до статутних документів 
повноваження з громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих. Предметом 
контролю (нагляду) Мін’юсту є дотримання вимог Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»  та інших нормативно-правових 
актів України [7].   

Представники саморегулівних організацій арбітражних керуючих мають право брати 
участь у складі кваліфікаційної та дисциплінарної комісій.  

До складу Комісій входять сім осіб, три з яких призначаються з числа працівників 
Мін’юсту, а чотири обираються саморегулівними організаціями арбітражних керуючих з 
числа їх членів.  

Представники саморегулівних організацій арбітражних керуючих, які входять до 
складу Комісій, повинні мати досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом не менше п’яти років. 

Основними завданнями дисциплінарної Комісії є здійснення контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), перевірка 
організації їх роботи, дотримання ними вимог законодавства з питань банкрутства та правил 
професійної етики арбітражного керуючого [13]. 

Щодо покладених на кваліфікаційну комісію основних завдань, то ними є перевірка 
спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) [14]. 

Отже саморегулівні організації, особливо якщо їм делеговано право застосовувати 
окремі засоби державного контролю за рахунок поєднання інтересів учасників таких 
організацій і публічних інтересів, уособлюють в собі окремий тип функціонування правового 
господарського порядку. Контроль, який здійснюється саморегулівними організаціями над 
діями своїх членів, на нашу думку, є більш жорстким і ефективним. Як свідчить практика, 
саморегулівні організації максимально наближені до діяльності арбітражних керуючих і 
можуть оперативно реагувати на всі зміни та швидко пристосовувати свої правила й методи 
моніторингу до них, тоді як реакція державного регулятора на фактичні зміни у цій сфері 
може істотно запізнюватися, особливо в умовах кризи. Членами аналізованих нами 
добровільних об’єднань є арбітражні керуючі, які набагато краще обізнані зі специфікою цієї 
діяльності ніж державні чиновники, а тому спроможні належним чином запроваджувати 
ефективні регуляторні програми, вносити дієві пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства у даній сфері. Як правило члени саморегулівних організацій арбітражних 
керуючих, більш зацікавлені в нормальному забезпеченні їх діяльності, ніж державні 
чиновники. Крім того посилення ролі саморегулівних організацій арбітражних керуючих 
сприятиме можливості звільнення урядових структур від додаткового тягаря контролю 
(нагляду) за діяльністю арбітражних керуючих та економії державних коштів шляхом 
скорочення апарату управління. 

Висновоки. Отже діяльність саморегулівних організацій арбітражних керуючих у 
сфері банкрутства набуває особливого значення і має бути спрямована на свій подальший 
розвиток. Саме тому з метою посилення їх ролі варто вжити такі заходи: 

– розробити і прийняти базовий закон про саморегулівні організації арбітражних 
керуючих, у якому мають бути закріплені основні принципи їх діяльності; 
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– запровадити єдині підходи до створення й функціонування саморегулівних 
організацій арбітражних керуючих; 

– передати право саморегулівним організаціям пропонувати кандидатури на 
призначення арбітражного керуючого; 

– уникати «подвійного регулювання» як з боку державного регулятора, так і з 
боку саморегулівних організацій арбітражних керуючих; 

– саморегулівним організаціям арбітражних керуючих створити робочу групу із 
найфаховіших арбітражних керуючих та експертів у сфері банкрутства для розроблення й 
удосконалення законодавства у цій сфері; 

– налагодити фаховий діалог між саморегулівними організаціями арбітражних 
керуючих, Державним органом з питань банкрутства та судовими органами задля 
вироблення та внесення до законодавства спільних пропозицій, щодо вдосконалення 
діяльності арбітражних керуючих в Україні та відносин у сфері банкрутства в цілому;  

– надати право всеукраїнським саморегулівним організаціям арбітражних 
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) проводити підвищення 
кваліфікації арбітражних керуючих; 

– сприяти створенню за участі саморегулівних організацій арбітражних 
керуючих страхових і гарантійних фондів, які б забезпечували додатковий захист прав 
арбітражних керуючих.  

Cаморегулівні організації арбітражних керуючих, мають бути гармонізаторами 
реалізації як державної політики так й інтересів арбітражних керуючих, що передбачає 
механізм здійснення їх діяльності. 
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Анотація. У статті досліджуються роль держави у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності, 
визначаються особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, формулюється поняття 
«публічного адміністрування у сфері зовнішньоекономічної діяльності». 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, державне регулювання, публічне адміністрування. 
Аннотация. В статье исследуются роль государства в регулировании внешнеэкономической 

деятельности, определяются особенности государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, формулируется понятие «публичного администрирования в сфере внешнеэкономической 
деятельности».  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, государственное регулирование, публичное 
администрирование. 

Summary. This article investigates the role of government in regulating foreign trade, features of state 
regulation of foreign trade are defined, the concept of “public administration in foreign economic activity” is 
formulated. 

Keywords: foreign trade, government regulation, public administration. 

Постановка проблеми. На даний час вважається загальновизнаною необхідність 
державного втручання у зовнішньоекономічну діяльність. Таке «втручання» здійснюється у 
формі державного регулювання та публічного адміністрування. Разом з тим, попри увагу 
наукової спільноти до дослідження поняття «державне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності» розкриття змісту категорії «публічне адміністрування у сфері зовнішньо-
економічної діяльності»  залишилось поза сферою активних наукових пошуків. Особливої 
значущості дослідження публічного адміністрування у даній царині набуває  у зв’язку із 
необхідністю реалізації політичної стратегії України, яка передбачає інтеграцію до євро-
пейських структур, а відтак лібералізацію відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі питання державного управління у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності постійно перебувають у центрі уваги вітчизняних та 
зарубіжних вчених: В.Бедратого, А.Бояра, Д.Дайнена, Ю.Макогона, Т.Мельник, Н.Мусіса, 
Л.Пісьмаченко, І.Софіщенко, А.Тамма, С.Ратушного, А.Філіпенка тощо. Методологічні 
засади управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності дослідженні в працях І.Грицяка, 
Ю.Сурміна, А.Філіна, А.Яковлевата інших науковців. Загальні підходи до формування 
публічного адміністрування аналізували такі науковці, як А. Авер’янов, В. Бакуменко, 
І. Грицяк, В. Загорський, А. Колодій, І. Коліушко, М. Лахижа, В. Малиновський, 
В. Мартиненко, П. Надолішний, Н. Нижник тощо. Проте багато питань з теорії і практики 
публічного адміністрування у сфері зовнішньоекономічної діяльності у вітчизняній науковій 
літературі розроблені не досить повно. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз змісту поняття «державне 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності» розкриття ключових ознак публічного 
адміністрування у сфері зовнішньоекономічної діяльності та формулювання поняття 
«публічне адміністрування у сфері зовнішньоекономічної діяльності». Для досягнення мети 
необхідно здійснити дослідження ролі держави у регулюванні зовнішньоекономічної 
діяльності, визначити особливості державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, встановити змістовні характеристики публічного адміністрування як загалом так і 
щодо сфери зовнішньоекономічної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції розвитку України свідчать про 
посилення ролі економічних інтеграційних процесів. Наша держава з кожним днем все 
більше і більше утверджується у якості повноцінної структурної одиниці глобального світу. 
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Посилення взаємодії з іншими країнами змінює масштаб та видову різноманітність 
економічної діяльності вітчизняних підприємств. Національні економіки все тісніше 
«переплітаються» одна з одною. З одного боку взаємопроникнення економічних систем 
створює цілу низку переваг, що зумовлено нарощенням мультиплікаційного ефекту, який 
пов’язаний із підсиленням ланцюгового зв'язку між окремими галузями національних 
економік. З іншого боку, порушення нормального функціонування окремих економічних 
секторів в рамках однієї країни, за умови глобальної взаємозалежності, може автоматично 
призвести до негативних наслідків для відповідних економічних секторів інших країн. Все це 
створює загрозу порушення природних економічних циклів у міжнародному масштабі, може 
призвести до падіння виробництва, закриття підприємств та зубожіння значної маси 
населення. 

Окрім того, не виключена ситуація коли інші держави, митні союзи або економічні 
угруповання захищаючи власні ринки недружніми та явно дискримінаційними заходами 
можуть вдатися до встановлення обмежень щодо реалізації законних прав та інтересів 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України 

Зазначені обставини ставлять на порядок денний необхідність формування державою 
якісного правового інструментарію який би якщо не унеможливив повністю наслідки 
негативних процесів зовнішньоекономічної діяльності в глобальному світі то хоча б 
принаймні їх мінімізував. 

Як зазначає Г.С. Коршунова «ставлення до державного впливу на економіку було 
різним на різних етапах розвитку країн. У період формування ринкових відносин в XVІІ-
XVІІІ століттях пануюча економічна доктрина –меркантилізм – ґрунтувалась на визнанні 
безумовної необхідності державного регулювання для розвитку в країні торгівлі й 
промисловості [1, с.10]».  

Подібної позиції щодо ролі держави в економічних процесах притримувалися 
представники німецької історичної школи (В. Зомбарт, Г.Шмоллер, Б. Гільдебранд, та ін.) 
Активна фаза діяльності яких припала на кінець XІX cт. 

Інституціоналісти Т. Веблен, У. Мітчелл також розглядали державу як один із 
найважливіших економічних інститутів визнаючи за нею право на активне втручання в 
господарське життя суспільства з метою забезпечення більш рівномірного та адекватного 
розподілу матеріальних ресурсів. 

Однак, з розвитком капіталізму настанови прибічників меркантелізму залишилися «в 
тіні» концепцій, які обгрунтовували необхідність свободи ринку і волі вибору.  

Так, багато провідних економістів XІX – початку XX століття, серед яких слід 
відмітити Давида Рікардо, Джона Стюарта Мілля, Альфреда Маршалла сприймали 
капіталізм як саморегулюючу систему. Активне втручання держави в економічні процеси 
вважалося недоречним та зайвим.  

Разом з тим, на початку XX століття на ринку відбувся повний переворот в наслідок 
появи й розвитку мезоекономіки. Для всього XX століття стало характерно панування у 
виробництві й обігу великого корпоративного й фінансового капіталу. На зміну вільній 
конкуренції прийшло домінуюче положення монополій й олігополій [2, с.166]. Монополія, як 
відомо, обмежує конкуренцію, а відтак, і свободу дії ринкового механізму, зумовлює 
розширене відтворення усіх суперечностей і негативних явищ, побічних ефектів ринкової 
економіки, котрі продукуються пануванням монополій (надлишкове безробіття, глибокі 
економічні кризи, неефективний попит, масові банкрутства дрібних фірм, “диктат” цін 
тощо). З появою монополій держава починає застосовувати антимонопольне регулювання, 
ширше втручатись у процеси суспільного відтворення[3, с. 11]. 

Виникає необхідність посилення ролі державного фактора у ринковому механізмі для 
досягнення макроекономічної рівноваги, яка постійно порушувалася. А жахлива світова 
економічна криза 30-х – 40-х рр. переконливо продемонструвала необхідність і 
невідворотність посилення державного впливу на економіку. Державне регулювання не 
підмінює, а посилює, доповнює ринковий механізм, держава бере на себе лише ті функції, 
які непідвладні даному механізмові[3, с. 11]. 
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Так, попри широкі можливості вільного ринку існує ціла низка проблем, які не 
можуть бути ефективно вирішенні без адекватного втручання держави. Для наочності слід 
виокремити деякі із них:  

- забезпечення реалізації монетарної політики держави;
- гарантування дотримання учасниками ринку антимонопольного законодавства;
- створення умов для економії невідтворюваних ресурсів та дотримання стандартів

екологічної безпеки; 
- вжиття заходів для захисту національного ринку тощо.
Відповіддю на недостатність ринкового механізму у справі регулювання економіки

стала концепція відомого англійський економіста Джона Мейнарда Кейнса, який 
обгрунтував необхідність активного залучення держави як регулюючого агента по цілій 
низці економічних напрямів. На практиці таке регулювання вперше було втілено в життя в 
США починаючи із 1933 у рамках програми президента ФранклінаРузвельта „Новий курс”. 

Кейсіанське бачення ролі і місця держави в економічному житті суспільства базується 
на ключових принципахзапропонованої ним нової економічної парадигми. Основними із 
принципів є наступні: 

а) основним регулятором економіки є держава, а не ринок; 
б) прогнозування та планування економічних показників є обов'язкою складовою 

діяльності держави; 
в) використанняполітики „ефективного попиту”. 
Варто відмітити, що державне регулювання, спрямоване на якісну та кількісну зміну 

параметрів певного соціально-економічного явища, на зміну поведінки і мотивацій суб'єктів 
певної сфери суспільних відносин, може досягти трансформації у заздалегідь визначеному 
напрямі певних факторів і системних суспільних процесів. Головним теоретичним 
підґрунтям державного регулювання є наукове дослідження об'єктів майбутнього 
регулювання, вивчення їх внутрішньої природи, взаємозв'язків і внутрішніх суперечностей. 
Лише їх об’єктивне знання дає можливість правильно обирати і хронологічно відбудовувати 
необхідні засоби регуляторного впливу[3, с. 15-16] 

У сучасній науці відсутні уніфіковані підходи до визначення поняття “державне 
регулювання економіки”. Це обумовлено як змістовною багатоаспектністю даного поняття 
так і великим об’ємом матерії, яка складає його зміст. 

Так, на думку С. Чистова, А. Никифорова та Т. Куценко державне управління 
економікою – це організаційний і регулюючий вплив держави на економічну діяльність 
суб’єктів ринку з метою її впорядкування та підвищення результативності [4, с. 65].  

У свою чергу, В. Покровська дефініює механізм державного регулювання як 
втручання адміністративних органів у підприємницьку діяльність шляхом використання 
різних форм і методів переважно економічного характеру [5, с. 277]. 

В. Орешин при визначенні державного регулювання відзначає, що державне 
регулювання економіки в умовах ринкового господарства є системою державних заходів 
законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, що здійснюються правомочними 
державними установами й громадськими організаціями з метою стабілізації та розвитку 
економіки, пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються 
[6, с. 26]. 

Згідно із іншою позицією державне регулювання є одним із напрямів державного 
впливу на розвиток економічних процесів [7, с.39]. 

Із урахуванням викладеного вище, на нашу думку, державне регулювання економіки є 
реалізацією сукупності державно-владних та організаційних-правових заходів, що 
здійснюються державними органами, а також іншими особами у випадку делегування їм 
державно - владних повноважень з метою впливу на економічні процеси. 

У свою чергу, зовнішньоекономічна діяльність  – одна зі сфер економічної діяльності 
держави, підприємств, фірм, тісно пов'язана із зовнішньою торгівлею, експортом й імпортом 
товарів, іноземними кредитами й інвестиціями, здійсненням спільних з іншими країнами 
проектів [8, c.43]. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначає 
зовнішньоекономічну діяльність як діяльність суб'єктів господарської діяльності України та 
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іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що 
має місце як на території України, так і за її межами [9]. 

На підставі зазначеного ми доходимо вісновку, що державне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності є реалізацією сукупності державно-владних та 
організаційних-правових заходів, що здійснюються державними органами, а також іншими 
особами у випадку делегування їм державно - владних повноважень з метою впливу на 
діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської 
діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території 
України, так і за її межами. 

Як попередньо зазначалося, у процесі регулюючого впливу на зовнішньоекономічну 
діяльність держава вдається до цілої низки заходів державно-владного та організаційних-
правового характеру. Наприклад до них можна віднести ліцензування окремих видів 
діяльності; встановлення експортних тарифів, квотування; забезпечення обов’язкового 
продажу частини валютної виручки від експортної діяльності; встановлення процедур 
митного оформлення й валютного контролю; забезпечення бюджетного фінансування робіт 
та надання пільгових кредитів; використання податку на додану вартість, податку на 
прибуток; створення умов для страхування експортних кредитів тощо. 

Метою державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є забезпечення 
максимально можливої реалізації на світовому ринку вітчизняних товарів та послуг. Зокрема 
зовнішньоекономічною діяльністю охоплюється експорт і імпорт товарів, капіталу і робочої 
сили; надання виробничих, транспортних, експедиційних, страхових, консультаційних, 
маркетингових, брокерських, агентських, управлінських, бухгалтерських, аудиторських і 
інших послуг;наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, освітня і інші 
форми кооперації з іноземними суб'єктами;здійснення міжнародних фінансових операцій з 
цінними паперами, розрахункових і кредитних операцій, сумісна підприємницька діяльність 
із закордонними партнерами;підприємницька діяльність, пов'язана з наданням ліцензій, 
патентів, "ноу-хау", торгових марок і іншими видами нематеріальних об'єктів 
власності;організація і здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів торгів, 
конференцій, симпозіумів, семінарів і інших подібних заходів, що проводяться на 
комерційній основі;проведення бартерних, лізингових операцій, операцій по придбанню, 
продажу і обміну валюти тощо. 

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності має забезпечувати: 
 - захист економічних інтересів України та законних інтересів суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; 
 - створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 

розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями 
використання доходів і здійснення інвестицій; 

 - заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної 
діяльності. [9]. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» органами 
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є Верховна Рада, Кабінет 
Міністрів України, Нацбанк України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України, органи доходів і зборів, Антимонопольний комітет України та Міжвідомча комісія з 
міжнародної торгівлі 

 Згідно із ст. 10 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» до органів 
місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю належать: 

 - місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі і розпорядчі органи; 
 - територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності України.  
На нашу думку, класифікація органів управління зовнішньоекономічною діяльністю 

запропонована законодавцем у ст. 9 та 10 Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» на органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та органи 
місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю є не зовсім коректною оскільки 
допускає змішання різних класифікаційних критеріїв, що призводить до «накладання» 
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результатів класифікації. Так, територіальні підрозділи(відділення) органів державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності України за своєю правовою природою 
одночасно відносяться до органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
та до органів місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю. Тому, для уникнення 
зазначеної ситуації законодавцю за доцільне було б використати співмірні класифікаційні 
критерії. Наприклад, якщо в ст. 9 зазначеного закону мова ведеться про органи державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності то в ст. 10 їм мають кореспондувати органи 
місцевого самоврядування. І навпаки якщо в ст. 10 зазначеного закону згадуються органи 
місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю то в ст. 9 мова має вестися про 
загальнодержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Звертаючи увагу на загальні засади та усталену практику організації державного 
регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності вважаємо за доцільне відмітити, що в 
зарубіжних країнах основним органом державного регулювання та координації 
зовнішньоекономічної діяльності є міністерство торгівлі або його аналоги за 
функціональним спрямуванням.  

В Україні спеціальним галузевим органом державного регулювання та координації 
зовнішньоекономічної діяльності є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.  

Основними завданнями Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що 
визначенні чинним Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» є: 

- забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні 
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок, координацію їх 
зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі відповідно до міжнародних договорів 
України; 

- здійснення контролю за додержанням всіма суб'єктами зовнішньоекономічної 
діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України;  

- проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань у 
порядку, визначеному законами України. 

Визначивши поняття «державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності» та 
встановивши суб’єктів, які здійснюють державне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності вважаємо за можливе перейти до встановлення змісту та формулювання поняття 
«публічного адміністрування у сфері зовнішньоекономічної діяльності». 

За період розвитку України як незалежної країни адміністративне право акумулювало 
і ввело до наукового обігу нові поняття одним із яких є «публічне адміністрування». 
Незважаючи на постійні спроби аналізу даного поняття, на думку багатьох науковців, 
сьогодні єдиний уніфікований підхід до розуміння його змісту відсутній.  

Поняття «публічне адміністрування» складається із двох слів публічне і 
адміністрування. Словник Мюллера визначає англійський аналог слова публічний “public” 
як: суспільний, державний; народний, загальнонародний; публічний, загальнодоступний; 
комунальний; відкритий, гласний [10], а професійний онлайн-словник Мультітран 
ототожнює дане поняття із прикметниками: суспільний, народний, загальнонародний, 
комунальний публічний, загальнодоступний, відкритий, державний, загальний, казенний, 
суспільного користування, колективний, гласний, несекретний, об’єднаний [11]. 

У свою чергу, категорія “адміністрування” походить від лат. аdministro – керую і 
означає керівництво, управління, завідування [12]. 

Розглянувши деякі із прикладів тлумачення змісту складових поняття «публічне 
адміністрування» доцільно перейти до його загальної характеристики. У юридичній науці 
превалюють два підходи до розуміння його змісту – широкий та вузький. Відповідно до 
широкого підходу публічне адміністрування асоціюється із управлінською діяльністю 
держави в цілому (включно із усіма гілками влади), а згідно із вузьким публічне 
адміністрування є прерогативою органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування. Також у рамках вузького підходу публічним адмініструванням охоплюється 
діяльність інших суб’єктів в частині реалізації ними делегованих державою управлінських 
виконавчо-розпорядчих повноважень. 
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Прикладом застосування широкого підходу до аналізу сутнісних характеристик 
поняття «публічне адміністрування» є позиція Л. Любохинця та А. Мейш, які зазначають, що 
предметом публічного адміністрування є процес досягнення національних цілей та інтересів 
шляхом організації діяльності суб’єктів публічної сфери, у тому числі законодавчих, 
виконавчих і судових органів та органів місцевого самоврядування. В умовах зміни поняття 
“правова держава” та поступового зникнення жорстких меж міждержавою та суспільством, 
на публічне адміністрування дедалі більшою мірою припадає завдання оформлення 
суспільних та державних процесів [13]. 

Іншим прикладом широкого підходу є позиція американських вчених Д. Шуман та 
Дік В. Олуф , які стверджують, що зміст феномену «публічне адміністрування» постійно 
еволюціонує і на сьогодні, його характеристиками є наступні: 

– охоплює всі три сфери влади: виконавчу, законодавчу та судову та їх 
взаємовідносини; 
– відіграє важливу роль у формуванні публічної політики і таким чином є складовою 

політичного процесу; 
– суттєво відрізняється від приватного адміністрування; 
– взаємодіє з численними приватними групами та індивідами у наданні послуг 

суспільству [14, c. 21]. 
Прибічником вузького підходу є О. Кілієвич, який пропонує під публічним 

адмініструванням розуміти державне управління або впровадження державної політики 
переважно виконавчою гілкою влади [15, c. 38]. 

У свою чергу, система публічного адміністрування визначається прибічниками 
вузького підходу через формування та реалізацію системи виконавчих органів 
демократичного врядування – публічних адміністрацій, на всіх рівнях соціальної 
структуризації суспільства [16, с. 21]. 

Формулюючи поняття публічного адміністрування у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності ми будемо виходити із вузького підходу, який прив’язує здійснення публічного 
адміністрування до діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 
та інших суб’єктів в частині реалізації ними делегованих державою управлінських 
виконавчо-розпорядчих повноважень. Наш вибір в даному випадку обумовлений як 
максимальним «наближенням» суб’єкта управління до об’єкту управління так і 
безпосередньо управлінським впливом на суспільні відносини, який здійснюється відносно 
на постійній основі. Дана специфіка пов’язана із правовою природою управлінських 
виконавчо-розпорядчих відносин. 

Висновок. Враховуючи зазначене на нашу думку публічне адміністрування у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності є реалізацією сукупності державно-владних управлінських 
виконавчо-розпорядчих та пов’язаних з ними організаційних заходів, що здійснюються 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими особами у 
випадку делегування їм державно - владних повноважень з метою впливу на діяльність 
суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, 
яка побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за 
її межами. 
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Новицька Н.Б. Законодавче обмеження свободи слова: європейський досвід 

ЗАКОНОДАВЧЕ ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ СЛОВА:  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

Новицька Н.Б. 
(кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри цивільно-

правових дисциплін Національного університету ДПС України) 

Анотація. Різносторонньо проаналізовано документи Ради Європи (декларації, рекомендації, 
конвенції) щодо обмеження свободи слова з метою захисту суспільної моралі та здійснено аналіз їх 
імплементації в законодавство України. Визначено шляхи утвердження правових стандартів Європейського 
Союзу щодо законного обмеження свободи слова в українському інформаційному просторі. 

Ключові слова: свобода слова, суспільна мораль, національні інтереси, Рада Європи, Європейський 
Союз.  

Аннотация. Разносторонне проанализированы документы Совета Европы (декларации, 
рекомендации, конвенции) по ограничению свободы слова в целях защиты общественной морали и осуществлен 
анализ их имплементации в законодательство Украины. Определены пути утверждения правовых стандартов 
Европейського Союза относительно законного ограничения свободы слова в украинском информационном 
пространстве. 

Ключевые слова: свобода слова, общественная мораль, национальные интересы, Совет Европы, 
Европейский Союз. 

Annotation. Analyzed the documents of Council of Europe  (declarations, recommendations, conventions) 
about limitations on freedom of speech in order to protect public morality and analyzed their implementation in the 
legislation of Ukraine. Determined the ways of implementation of the European Union legal standards to legitimate 
limitations on freedom of speech in the Ukrainian information space. 

Keywords: freedom of speech, public morality, national interests, the Council of Europe, the European Union. 

Сьогодні вже відбулося чітке визначення орієнтирів української зовнішньої політики 
та, як наслідок, розмірений поступ нашої держави до європейських структур, питання 
дотримання пріоритетів і цінностей ЄС постало чи не в кожній зі сфер суспільної 
життєдіяльності. Наша держава почала керуватися Європейською конвенцією про захист 
прав людини та основоположних свобод, яка є не лише одним із найпопулярніших 
документів в Європі, а й найдієвішим інструментом із захисту прав людини в світі. 

Однією з основних проблем що перешкоджає входженню України в європейський 
простір є неналежне виконання зобов’язань перед Радою Європи в сфері реалізації 
інформаційних прав людини.  

Серед ґрунтовних досліджень, в яких аналізувалися європейські стандарти та норми 
державного регулювання інформаційної сфери варто зазначити праці таких науковців, як М. 
Литвин, В. Павлик, І. Припхан, В. Ліпкан, І. Сопілко, А. Новицький. 
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Особливої уваги заслуговують праці В.В. Костицького, який розкриває проблеми 
правового регулювання захисту суспільної моралі в Україні та світі, а також аналізує 
практику застосування нормативно-правових актів у сфері захисту суспільної моралі і 
обґрунтовує тезу, що захист суспільної моралі є функцією сучасної демократичної 
держави[1]. 

Разом з тим зазначені вчені цю проблему розглядали так би мовити однобоко, тобто 
піднімаючи питання свободи слова, свободи журналістської діяльності зовсім не приділяли 
уваги праву громадян на безпечний інформаційний простір, на захист людини від 
інформаційної продукції яка шкодить суспільній моралі.  

Право на свободу думки і слова виникло як інструмент забезпечення можливості 
вільної самореалізації людини та її інформованості.  

З юридичної точки зору конституційне право кожного на свободу думки і слова та на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань полягає в можливості кожної особистості 
самостійно визначати для себе систему моральних, духовних та інших цінностей та вільно, 
без будь-якого ідеологічного чи іншого контролю оприлюднювати свої думки шляхом 
використання будь-яких засобів їх вираження, у тому числі через поширення інформації у 
формі поглядів і переконань щодо різних питань політичного, економічного, культурного, 
духовного життя суспільства і держави [2, с. 64-71].  

Сьогодні розуміння права на свободу слова у теорії конституційного права дещо 
змінилося. Зокрема, більшість вітчизняних правознавців відносять свободу думки і слова до 
громадянських (особистих прав і свобод),а не як виключну політичну можливість 
громадянина. [2, с. 64]. 

Свободу слова слід відрізняти від уседозволеності, яка своє ідеологічне 
обґрунтування отримала у філософії анархізму. Ознакою вседозволеності є відсутність у 
соціальній свідомості пріоритету національних інтересів. Таке суспільство не захищено від 
деструктивних комунікативних впливів. У результаті воно управляється ззовні, що 
виражається у відсутності самостійної політики. При цьому комунікативна залежність є 
результатом економічної та політичної залежності [3, с.98]. 

Право на свободу слова є складовою інформаційної безпеки держави. У свою чергу, 
система інформаційної безпеки будь-якої країни є невід’ємною частиною загальної 
національної системи безпеки [4, с. 725]. Тобто, забезпечуючи право на свободу думки і 
слова на рівні Конституції України для усіх і кожного, втім її можна у визначених законом 
випадках обмежити в національних інтересах і, як правило, це стосується інформації, що 
пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства 
конституційного ладу або територіальної цілісності України; пропагує фашизм та 
неофашизм; принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою; пропагує 
бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь; принижує 
особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх 
людей; пропагує невігластво, неповагу до батьків; пропагує наркоманію, токсикоманію, 
алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички тобто всьому що загрожує суспільній 
моралі та забороняється до розповсюдження[5]. Дана норма не є новацією виключно 
українського законодавства.  

Одним із вагомих документів сучасності, де великий акцент ставився на правах 
людини і громадянина, серед яких міститься право на свободу думки і слова стала Загальна 
декларація прав людини і громадянина[6]. Що ж стосується обмежень свободи слова, то цей 
документ містить лише загальну норму у статті 29 наголошуючи, що при здійсненні своїх 
прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені 
законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та 
забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в 
демократичному суспільстві. 

У 1966 році ООН був ухвалений Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права, який являється основоположним міжнародно-правовим документом у галузі 
міжнародного захисту прав і свобод людини та громадянина. В статті 19 було проголошено 
право кожної людини на вільне вираження свого погляду, разом з тим реалізація цього права 
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накладає особливі обов'язки і особливу відповідальність. Крім того чітко визначалися 
обмеження свободи слова: для поважання прав і репутації інших осіб; для охорони державної 
безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності населення. Необхідно зазначити, що 
Міжнародний пакт встановив і заборону пропаганди війни, виступів на користь 
національної, расової чи релігійної ненависті, що являє собою підбурювання до 
дискримінації, ворожнечі або насильства[7]. 

Право на інформацію - одне з основоположних прав, якому надається велике значення 
в практиці Європейсько комісії та Європейського суду з прав людини крім того воно 
закріплено в усіх демократичних конституціях. Власником права є громадянин, котрий 
також має право вимагати, щоб інформація, яку він одержує, подавалася правдиво, якщо 
мова йде про повідомлення, та чесно, якщо йдеться про міркування. Реалізація зазначеного 
права пов’язана, відповідно до статті 10 Європейської конвенції з обов’язками і 
відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, 
що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах 
національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав 
інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання 
авторитету і безсторонності суду[8]. 

Реалізовуючи своє конституційне право на свободу слова особа, навіть не маючи за 
мету, особа може порушити право інших осіб та заподіяти їм моральної шкоди. 
Найяскравіше це ілюструється під час висвітлення надзвичайних новин коли робляться 
репортажі і показуються реальні картини понівечених тіл, жорстокі вбивства та ін. що, як 
доведено вченими, негативно впливає на дітей та молодь. Звичайно, виробники 
інформаційної продукції мають право, і зобов’язані інформувати громадян про актуальні 
події, що відбуваються в житті суспільства, але чи втратить свою інформативну цінність 
матеріал у якому не буде сюжетів, які можуть завдати моральної шкоди іншим громадянам, а 
особливо дітям.  

На 70 сесії Ради Європи було ухвалено Декларацію Про свободу вираження поглядів 
та інформації[9] в якій свобода вираження поглядів та інформації визначена 
основоположним елементом принципів справжньої демократії, верховенства права й поваги 
прав людини. Крім того відзначено як позитив, на нашу думку, що, на додаток до статутних 
заходів, про які йдеться в пункті 2 статті 10 Європейської конвенції з прав людини, 
професійні організації в сфері ЗМІ повинні добровільно розробити та застосовувати етичні 
кодекси. Зазначимо, що незважаючи на досить широкий спектр завдань у цій Декларації 
майже зовсім не приділено уваги захисту від інформаційної продукції, яка може завдати 
шкоди суспільній моралі.  

У 1984 році Рада Європи ухвалює Рекомендацію Про принципи телевізійної 
реклами[10] в якій визначає загальним принципом підготовки реклами - почуття 
відповідальності перед суспільством, звертаючи особливу увагу на моральні цінності, які 
становлять підвалини кожного демократичного суспільства та є спільними для всіх держав-
членів. Крім того визначено, що найголовнішу увагу слід приділяти можливим шкідливим 
наслідкам, що можуть з'явитися після реклами тютюну, алкоголю, фармакологічних 
препаратів і медичного лікування та можливості обмежити або навіть заборонити рекламу в 
цих сферах. Особливі вимоги висуваються до змісту реклами що, спрямована на дітей, або 
реклама, в якій беруть участь діти. Зокрема, вона має уникати всього того, що може 
зашкодити інтересам дітей, поважати їхню фізичну, розумову й моральну індивідуальність. 

Привертає увагу і те, що Рада Європи не полишає поза увагою необхідність 
підготовки людини до сприйняття інформації пропонуючи у Рекомендації Про культурний 
вимір мовлення в Європі впровадити шкільні курси з навчання критичному ставленню до 
ЗМІ й аудіовізуальної продукції, а також інформувати дорослих (і не лише батьків) щодо 
досягнень у сфері ЗМІ як позитивних так і тих що можуть завдати шкоди моральному 
здоров’ю суспільства. Крім того у даному документі Раді міністрів Європи було 
рекомендовано пришвидшити й інтенсифікувати роботу щодо розроблення на основі 
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національного законодавства керівних принципів, спрямованих на зменшення насильства, 
жорстокості та порнографії не тільки у відео-програмах, а й у всій сфері мовлення. 

Незважаючи на свою відданість принципу свободи вираження поглядів і 
безперешкодного поширення інформації та ідей Рада Європи ухвалює Рекомендацію Про 
принципи поширення відеозаписів насильницького, жорстокого чи порнографічного 
змісту[12] головною метою якої була консолідація дій, спрямованих проти поширення 
відеозаписів насильницького, жорстокого й порнографічного змісту, а також проти вживання 
наркотиків, зокрема з метою захисту неповнолітніх. Ще однією особливістю цього 
нормативно-правового акта є те, що держави-члени мають заохочувати створення систем 
класифікації й контролю за відеозаписами відповідними професійними секторами в рамках 
систем саморегуляції або за допомогою органів державної влади.  

Основним джерелом одержання інформації громадянами є засоби масової інформації. 
Саме через ЗМІ відбувається формування суспільної думки щодо тих чи інших подій або 
фактів, тому громадяни вправі вимагати, щоб інформація, яку надають журналісти, 
подавалася правдиво, якщо мова йде про повідомлення, та чесно, якщо йдеться про 
міркування. Рада Європи не залишає поза своєю увагою діяльність ЗМІ і регулярно 
проводить Конференції міністрів з питань політики в галузі ЗМІ постійно наголошуючи на 
тому, що свобода вираження поглядів, у т.ч. свобода ЗМІ, є однією з найсуттєвіших засад 
справжнього демократичного суспільства і кожного разу наголошуючи на неприпустимості 
зловживання свободою слова та встановлюючи певні застереження та обмеження свободи 
слова.  

У 1993 році було схвалено Резолюцію Про етичні принципи журналістики[12] де 
відзначено, що журналісти мають моральну відповідальність перед громадянами й 
суспільством, тому ЗМІ мають взяти на себе зобов'язання підкоритися жорстким етичним 
нормам, які гарантують свободу вираження поглядів і здійснення основного права громадян 
на одержання правдивої інформації та чесних міркувань. Крім того ЗМІ мають моральне 
зобов'язання - захищати демократичні цінності, поважати людської гідність, пропагувати 
розв'язання проблем мирними засобами й у дусі терпимості та, відповідно, протистояти 
насильству і мові ненависті й конфронтації, а також знищувати всі форми дискримінації, що 
ґрунтуються на питаннях культури, статі або релігії. Доволі цікавою, як для України є норма 
щодо утворення органів або механізмів саморегулювання, до яких необхідно залучити 
видавців, журналістів, об'єднання користувачів ЗМІ, експертів із академічних кіл і суддів з 
метою проведення моніторингу за дотриманням етичних принципів журналістами. Саме на 
них покладено відповідальність за видання резолюцій щодо поваги правил етики в 
журналістиці, заручившись попереднім зобов'язанням ЗМІ публікувати відповідні резолюції. 
Це допоможе громадянинові, який має право на одержання інформації, робити або 
позитивні, або негативні висновки про роботу журналіста й рівень довіри до неї. 

У 1994 році відбувається четверта Європейська конференція міністрів з питань 
політики в галузі ЗМІ «ЗМІ в демократичному суспільстві», де було схвалено Резолюцію 
Свободи журналістів і права людини. Одним і принципів задекларованих цим нормативно-
правовим актом є принцип несприяння будь-якому насильству, ненависті, нетерпимості або 
дискримінації, що ґрунтуються, зокрема, на підставі раси, статі, сексуальної орієнтації, мови, 
релігії, політики чи інших поглядів, національного, релігійного або соціального походження.  

Надзвичайно цікавою в рамках дослідження обмеження свободи слова з метою 
захисту норм суспільної моралі, на нашу думку, є Рекомендація «Про силу візуальних 
образів»[13]. Зокрема Радою Європи визнано, що хвиля візуальної образності настільки 
могутня, що нині ми зіткнулися з явищем «віртуальної реальності», яке породжує ризик 
маніпулювання образами, що ілюструють новини, та інформацією, що їх супроводжує.  

На відміну від інших резолюцій прийняти Радою Європи щодо свободи слова у цій 
чітко і навіть жорстко вказано, що свободу вираження поглядів слід забезпечувати разом із 
відповідальністю, з якою воно пов'язане. У певних випадках обмеження свободи вираження 
поглядів може бути виправдане з метою його узгодження з потребою захисту інших прав і 
свобод, зокрема прав дітей. Асамблея також закликала Комітет міністрів прослідкувати за 
впровадженням заходів, спрямованих проти показу насильства на телебаченні, а також 
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заходів освітнього характеру в сфері обізнаності щодо ЗМІ. Нажаль більшість з цих вимог в 
Україні не виконуються і є надзвичайно актуальними. Отже, ще двадцять років назад Рада 
Європи підняла таке важливе, для сучасної України, питання, як маніпулювання свідомістю, 
та визнала серйозність загрози моральному здоров’ю суспільства через нав’язування 
візуальних образів.  

Глобалізаційні процеси в інформаційній сфері, збільшення кількості електронних ЗМІ 
спонукали Раду Європи до прийняття Рекомендації «Про показ насильства електронними 
ЗМІ»[14]. Рекомендація стосується необґрунтованого показу насильства різними 
електронними ЗМІ на національному й міжнародному рівнях.  

Члени Ради Європи висловивши переконання в тому, що подальший розвиток 
інформаційних та комунікаційних технологій повинен сприяти здійсненню, незалежно від 
кордонів, права виражати, шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї незалежно 
від їхнього джерела схвалили Європейську конвенцію про транскордонне телебачення[16]. 
Хоч ця конвенція і стосується програмних послуг, які здійснюються через трансляції, а її 
метою є спрощення транскордонної трансляції та ретрансляції телевізійних програмних 
послуг в ній міститься чітка вимога до телемовників, яка обмежує свободу слова з метою 
захисту норм суспільної моралі.  

Донедавна Інтернет не міг розглядатися у якості загальнодоступного засобу масової 
інформації на зразок традиційних радіо, телебачення чи друкованих ЗМІ. Проте, нині 
Інтернет-журналістика стала вагомою складовою інформаційної індустрії в світі, а Інтернет-
ЗМІ для користувачів – впливовим джерелом інформації. В 2011 році Організація 
Об’єднаних Націй (ООН), внесла право на доступ до Інтернету до списку невід’ємних прав 
особистості. Необґрунтоване позбавлення людини права шукати, отримувати та поширювати 
інформацію через мережу є порушенням даного права [16]. 

Декларація про свободу комунікацій в Інтернет встановлює ряд принципів у яких 
держави-члени зобов’язуються підтримувати зусилля постачальників послуг співпрацювати 
з правоохоронними органами в питаннях, що виникають у зв'язку з незаконним змістом 
(контентом) в Інтернет.  

Українське суспільство сьогодні потерпає від впливу неякісної та шкідливої 
інформації, яка розповсюджується і трактується під егідою свободи слова. Засоби масової 
інформації впливають як на життя суспільства, так і кожного громадянина окремо. Сьогодні 
ЗМІ нав’язують стандарти життя, даючи постійно якісь настанови, визначаючи, що погано, а 
що добре. Рівень критичності українських громадян надто низький, а рівень відповідальності 
ЗМІ взагалі відсутній.  

Україні варто орієнтуватися на міжнародні документи Європейського Союзу, що 
також зобов’язують дбати про інформаційну безпеку малолітніх і неповнолітніх. Ст. 22 
Директиви „Телебачення без кордонів” Європейського Союзу зобов’язує створити 
національний орган, покликаний гарантувати захист неповнолітніх від зловживання 
свободою ЗМІ. Якщо Україна прагне стати членом Європейського Союзу, в нас також 
повинна діяти така Рада[17;18]. 

Враховуючи той факт, що свободу слова в Україні захищають понад сто нормативно-
правових документів, вітчизняні ЗМІ повинні й самі стояти на варті професіоналізму та 
порядності членів свого журналістського «цеху». Значною мірою саме від цього залежить 
розвиток громадського телебачення, збільшення кількості справді незалежних газет, 
журналів та інтернет-видань як невід’ємні умови реалізації прав громадян на всебічну, 
об’єктивну й неупереджену інформацію, що унеможливлює використання ЗМІ в боротьбі за 
корисливі корпоративні інтереси, яке значно знижує рівень довіри до них як до джерел 
достовірних даних. Разом з тим, питання саморегуляції галузі на доволі низькому рівні. 
Сьогодні відсутня консолідована позиція представників ЗМІ щодо етики та стандартів навіть 
що стосується висвітлення гарячих подій в Україні. Свобода слова не має дозволяти як 
аморальне вільнодумство, так і можливість публічних утисків будь-яких проявів суспільного 
життя держави. Повинні існувати межі допустимого не лише з етичних позицій, а й з огляду 
на складні процеси державо- та націєтворення. В такому випадку, на нашу думку, необхідна 
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законодавча ініціатива, яка чітко визначить відносини між власниками ЗМІ, редакційними 
колективами та споживачами інформації. 

Ще одним важливим завданням для України є виховання адекватного споживача 
інформації, рівень інформаційної культури якого дозволяв би йому протистояти усім 
маніпуляціям та впливам. Це означає, що разом із реформами у сфері медіа має відбуватися 
паралельно впровадження медіаосвіти у школах. 
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Анотація. У статі проведено аналіз та узагальнення теоретичних підходів та законодавчої практики 
оцінки вартості земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування. Обґрунтовано можливі 
шляхів вирішення питання щодо розробки ефективної методики оцінки землі для цілей оподаткування. 

Ключові слова: плата за землю, землі сільськогосподарського призначення, економічна оцінка земель, 
нормативно-грошова оцінка земель. 

Аннотация. В статье проведен анализ и обобщение теоретических подходов и законодательной 
практики оценки стоимости земель сельскохозяйственного назначения для целей налогообложения. 
Обоснованно возможные пути решения вопроса по разработке эффективной методики оценки земли для целей 
налогообложения.  

Ключевые слова: плата за землю, земли сельскохозяйственного назначения, экономическая оценка 
земель, нормативно-денежная оценка земель. 

Summary. The article analyzes and unites theoretical approaches and legislative practice of valuation of the 
agricultural land for tax purposes. Reasonably possible solutions to the issue of developing an effective methodology 
for assessing land for tax purposes are proposed.  

Keywords: payment for land, agricultural land, land valuation, regulatory and land evaluation. 
 

(Дослідження виконується в рамках виконання НДР за темою «Міжнародний досвід 
оподаткування земельних ділянок різних категорій і можливість його впровадження у вітчизняне 
законодавство», держ. Реєстр. Номер 0114U002357) 

 
Актуальність проблеми. На сьогодні в Україні оцінка земель є складовою Державного 

земельного кадастру і важливим фактором при здійсненні землеустрою. Однак, проблеми які 
виникають під час оцінки земель в Україні стали одними із центральних як для економістів-
аграрників, так і для інших фахівців, пов’язаних прямо чи опосередковано з визначенням 
вартості земельних ділянок. Сучасна система оцінки земельних ділянок містить велику 
кількість недоліків, які притаманні як бонітуванню ґрунтів, так і економічній та грошовій 
оцінці земель. 

Останнім часом з наявних видів оцінки бонітування (оцінка якості ґрунтів, їх 
родючості), грошової та економічної спостерігається тенденція до відмови від механізму 
економічної оцінки земель та водночас заміни діючої системи нормативної грошової оцінки, 
тому потребує відпрацювання методичний інструментарій визначення грошової оцінки 
земельних ділянок. 

Так, принципи проведення економічної оцінки, що є основою нормативної грошової 
оцінки сільгоспземель, були закладені ще в 1988 році. В основу такої оцінки було покладено 
метод використання доходів і витрат радгоспів і колгоспів. Проте, він є досить складним та 
недоцільним, ураховуючи відсутність достатньої інформації про діяльність агропідприємств. 
З іншого боку, він є досить витратним, оскільки повинен проводитися одночасно на всій 
території України. Норматив оцінки земель був визначений у 1995–1997 роках і індексується 
щороку. 

За період після проведення нормативної грошової оцінки земель відбулися значні 
зміни в аграрному секторі економіки нашої держави. Суттєво змінилися структура 
виробництва й форми господарювання на землі, тому Державне агентство земельних 
ресурсів пропонує переглянути підходи до оцінки земель сільськогосподарського 
призначення.  

Протягом останніх п'яти років аграрний бізнес суттєво зміцнив свої позиції. 
Сільгоспактиви стали розглядатися як бізнес, що генерує прибуток, а не актив, що вимагає 
постійного фінансування  Сума основних засобів, що витрачаються на 1 гектар компаніями-
лідерами перевищує 1 тис. дол.  У результаті власники почали відмовлятися від земель, на 
яких важко побудувати успішно працюючий бізнес. 

Ще однією тенденцією при розвитку агрохолдингів стало зміщення у бік центру 
України. Так, на даний момент, вкрай важке становище у холдингу Sintal Agriculture, банк 
землі якого перевищує 150000 га, розташованих в основному в Харківській і Херсонській 
областях [1]. 

При цьому на сьогодні землі в південних регіонах (Миколаївській та Херсонській 
областях) оцінені дорожче, ніж в інших регіонах за рахунок того, що активно зрошувалися. 
Це, в свою чергу, призводить до того, що їх оцінка є більшою, ніж в тих областях, де, 
наприклад, кращі чорноземи у світі (Черкаська та Полтавська). Водночас, додатковим 
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фіскальним навантаженням є плата за інфраструктуру, що нараховується окремо від плати за 
землю. Так, наприклад, на Полтавщині вона сягає 6-8 % від нормативної оцінки землі, а в 
Херсонській – 20-3%, відповідно. При цьому в першому випадку середній показник 
врожайності складає приблизно 50 т/га, а в другому – 17 т/га в рік [2]. 

Ще однією перешкодою щодо визначення справедливої вартості землі є відсутність 
вільного ринку землі через існуючий мораторій на продаж сільгоспземель. 

Перехід до ринкових відносин у землекористуванні вимагав запровадження приватної 
власності на землю, законодавчого врегулювання оренди землі та вільного переходу прав 
власності на землю від одного суб’єкта ринку до іншого на основі купівлі-продажу. У ході 
земельної реформи у приватну власність передано понад 70% сільськогосподарських угідь, у 
тому числі майже 81% ріллі для використання за цільовим призначенням – 
сільськогосподарське виробництво. 

Приватизація землі відбулася шляхом розподілу земельних масивів колишніх 
колективних сільськогосподарських підприємств між їхніми працівниками. Право на 
земельну частку (пай) отримали 6,9 млн. громадян України, які її обробляли, що при 
середньому розмірі земельного паю 4 га становить приблизно 26,7 млн. га. Водночас, 
загальна площа землекористування в корпоративному та індивідуальному секторах у 2001 р. 
становила 38,1 млн. га, а на 1.01.2011 р. – 36,5 млн. га. Зменшення на 1,6 млн. га відбулося за 
рахунок перерозподілу земель по-перше, між сільськогосподарськими та іншими 
землекористувачами, по друге, між різними групами сільськогосподарських виробників. За 
даними спеціального дослідження, лише 12% власників земельних паїв працює у сільському 
господарстві, водночас, майже 40% нинішніх власників земельних паїв – це люди пенсійного 
віку. Як наслідок, земельні паї використовуються неефективно, унеможливлюючи 
виробництво для ринку і збут сільськогосподарської продукції без посередників [3]. При 
цьому, за даними досліджень,  за останні 2 десятки років загальних земельних ресурсів 
сільськогосподарських підприємств України зменшувались на 40,16 га щороку [4, с. 75- 78]. 
А тому,  враховуючи таку невтішну тенденцію та окреслений стан справ з розподілом та 
використанням земель в сучасному агропромисловому комплексі, постає питання про 
подальший шлях розвитку системи оподаткування землі сільськогосподарського 
призначення.  

Аналіз  наукових досліджень і публікацій: окремі аспекти щодо  впливу чинників на 
вартість земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств тематики були висвітлені в 
працях В. Г. Андрійчука [5], В. Зайця [6], К. Гривнака [7], А. В. Дивнича [8], В. М. Кілочка 
[9], М. М. Федорова [10], О. В. Тіпакової [11]. 

Проте, враховуючи окреслену проблематику у сфері використання земельних 
ресурсів, пропонуємо зосередити науковий пошук не тільки в напрямку підвищення 
фіскальної ефективності плати за землю шляхом перегляду діючих методів оцінки землі, а й 
пошуку прогалин державного регулювання сфери землекористування з метою налагодження 
найбільш оптимального режиму оподаткування, враховуючи стан соціально-економічного 
розвитку в Україні.  

А тому, метою даної статті є аналіз діючої системи оцінки землі 
сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування та пропозиція можливих 
шляхів вирішення питання щодо розробки ефективної методики оцінки землі для цілей 
оподаткування. 

Основні результати дослідження:  
Якщо звернутися до історії окресленого питання, то за радянської школи економічної 

науки  земля розглядалася в контексті трудової теорії вартості в якості матеріальної 
складової процесу праці та основний засіб виробництва, що не має вартості [12, с. 460]. 

Проте, із появою ринкових та інструментів державного управління та відповідного 
нормативно-правового забезпечення, земля набуває статусу повноцінного товару, що має 
свою вартість.  

Серед вітчизняних вчених, стан методичних засад удосконалення грошової оцінки 
земель, проблемних питань і можливих шляхів їх вирішення досліджувались у працях 
учених так, М. М. Федоров у своєму дослідженні встановив, що грошова оцінка земель 
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визначається розміром щорічно одержуваного рентного доходу з урахуванням строку його 
капіталізації, який залежить від розміру відсоткової ставки за користування кредитом. Ним 
визначено термін капіталізації в 33 роки, що відповідає 3 %-вій платі за користування 
кредитом. Така ставка зумовлюється тим, що, на відміну від інших засобів виробництва, 
земля є найстабільнішим об’єктом вкладення капіталу й залишається постійною у сфері 
виробництва. На думку М. М. Федорова, розрахунок грошової оцінки окремої земельної 
ділянки слід здійснювати не з використанням балів бонітету ґрунтів, а на підставі показників 
їх економічної оцінки [10]. 

Подібну думку висловлює В. М. Кілочко, який установив, що економічна оцінка 
земель 1988 р. не може слугувати об’єктивною основою нормативної грошової оцінки, тому 
пропонує для приведення економічної оцінки земель минулих років у відповідність із 
сучасним економічним станом господарств методичний підхід щодо корегування базових 
показників економічної оцінки земель у період до проведення нового туру цієї оцінки. Цей 
підхід передбачає визначення коефіцієнтів по кожному земельно-оціночному району (з 
використанням при цьому вибіркового методу, тобто даних типового для району 
господарства), які б відображали зміни у виробничих витратах, урожайності, окупності 
витрат і диференціальному доході [9]. 

Основні положення щодо вдосконалення методики грошової оцінки землі 
О. В. Тіпакової зводяться до такого: розрахунок грошової оцінки землі здійснювати в 
стабільній валюті (долар) на основі використання нормативу норми прибутку, що 
визначають залежно від рівня рентабельності; потрібно відмовитися від розрахунку 
виробничих витрат за технологічними картами, при цьому необхідно використовувати для їх 
визначення показники рівня рентабельності культури, що дозволяє розрахувати собівартість 
продукції, виражену у світових цінах; доцільно визначати середню грошову оцінку землі за 
п’ятирічний період, а для плодових – за чотирьохрічний період, щоб згладити коливання 
урожайності [11, с.8]. 

Відповідно до п. 271.1 ст. 271 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), базою 
оподаткування землі в Україні є саме нормативна грошова оцінка земельних ділянок з 
урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим 
Кодексом, та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено [13]. 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок для цілей розділу XIII ПКУ, згідно з 
яким здійснюється справляння плати за землю, – це капіталізований рентний дохід із 
земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів (пп. 14.1.125 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 

Правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері 
оцінки земель визначає Закон України «Про оцінку земель» № 1378-IV від 11.12.2003 р. [14],  
спрямований на забезпечення проведення оцінки земель, інформаційне забезпечення 
оподаткування та ринку земель. Відповідно до положень даного Закону об’єктами оцінки 
земель є територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території 
оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і 
прав на них, у тому числі на земельні частки (паї), у межах території України. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
удосконалення деяких податкових норм» № 4834-VI від 24.05.2012 р., внесено зміни до п. 
274.1 ст. 274 Податкового кодексу України, в якому слово та цифри “і 278” виключено, а у 
назві ст. 278 додано слова «нормативну грошову оцінку яких не проведено». 

Так, п. 274.1 ст. 274 ПКУ встановлено ставку земельного податку за земельні ділянки, 
нормативну грошову оцінку яких проведено, незалежно від місцезнаходження (в межах чи за 
межами населених пунктів), – у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки. Виняток 
становили земельні ділянки, зазначені у ст. 278 ПКУ [13]. Ця стаття визначала єдиний 
порядок оподаткування земельних ділянок та встановлювала ставки земельного податку за 
земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони, розташовані за межами населених пунктів, незалежно від того, проведено чи не 
проведено їх нормативну грошову оцінку, – у відсотках від нормативної грошової оцінки 
одиниці площі ріллі по АР Крим та по області.  
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Отже, у зв’язку зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» № 4834-VI від 
24.05.2012 р., з 01.07.2012 р., оподаткування земельних ділянок за межами населених 
пунктів, наданих підприємствам промисловості, транспорту (крім земель залізничного 
транспорту, за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться 
окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди), зв’язку, енергетики, а 
також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач 
(крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), здійснюється: 
за ставкою 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, якщо таку оцінку 
проведено (п. 274.1 ст. 274 Податкового кодексу України), а якщо не проведено – за ставкою 
5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим та по області (п. 278.1 
ст. 278 Податкового кодексу України) [15]. 

Щодо індексації нормативної грошової оцінки землі, то К. Гривнак [7] зазначає, що 
грошова оцінка земельних ділянок, починаючи з 2000 року щорічно станом на 1 січня 
уточнюється на коефіцієнт індексації згідно з порядком, який затверджувався Кабінетом 
Міністрів України. Станом на 01.01.2011 р. такий коефіцієнт становив 3,2. 

З 01.01.2011 р., порядок визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової 
оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських 
угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення 
встановлено ст. 289 Податкового кодексу України. В 2011 році такий коефіцієнт становив 
1,0, який відповідно до п. 289.2 ст. 289 Податкового кодексу розраховано виходячи з індексу 
споживчих цін за 2011 р. – 104,6%.  

У 2011 році Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Про внесення змін до 
Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 
населених пунктів», згідно з якою з 01.01.2012 р., до показників нормативної грошової 
оцінки ріллі, проведеної станом на 01.07.1995 р. (з урахуванням індексації), застосовується 
коефіцієнт 1,756 [16]. 

Отже, зміна бази оподаткування земельних ділянок (нормативної грошової оцінки 
ріллі) призвела до зміни річних сум податкових зобов’язань зі сплати земельного податку за 
об’єкти оподаткування та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 
власності. 

Таким чином, для реалізації регуляторної політики держави, передусім при 
удосконаленні оподаткування земельних ділянок та забезпечення вимог Закону України 
«Про оцінку земель», необхідно удосконалити чинну методику нормативної грошової оцінки 
земель з урахуванням викладених методичних підходів і поновити на її основі показники 
оцінки земель усіх суб’єктів господарювання. 

Так, виходячи з необхідності вартісної оцінки землі, в нашій державі розроблено 
Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів 
(тимчасова), яку затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 213 від 
23.03.1995 р. [17]. За згаданою методикою у липні цього ж року здійснено грошову оцінку 
сільськогосподарських угідь в Автономній Республіці Крим, областях, адміністративних 
районах і сільськогосподарських підприємствах країни. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України» № 843 від 05.07.2004 р., змінено назву Методики та знято слово 
«тимчасова» [18]. На сьогодні документ зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України, має назву «Методика нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів», сутність положень Методики 
залишена без змін.  

Одним із напрямів удосконалення методики нормативної грошової оцінки земель є 
реалізація положень Закону України «Про стимулювання розвитку сільського господарства 
на період 2001-2004 років»[19], що врегульовують пріоритетний розвиток сільського 
господарства запровадженням ряду норм, зокрема, стосовно формування цінового, 
податкового і кредитного механізмів з урахуванням специфіки сільського господарства як 
галузі з сезонним характером виробництва, уповільненим оборотом капіталу й низькою 
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нормою прибутку. При цьому показник норми прибутку визначається як відношення 
прибутку галузі до середньорічної вартості основних та оборотних засобів, включаючи 
вартість землі, представлену нормативною грошовою її оцінкою. 

Як, наслідок, згідно положень Розділу 3 Порядку нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів, було закріплено нормативну 
грошову оцінку земель населених пунктів, в основу якої було покладено капіталізацію 
рентного доходу, що отримується залежно від місця розташування населеного пункту в 
загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, 
облаштування його території та якості земель з урахуванням природнокліматичних та 
інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної цінності, 
екологічного стану, функціонального використання земель [20]. 

Так, під час оцінки сільськогосподарських угідь, валовий дохід для визначення 
рентного доходу розраховується на підставі аналізу динаміки типового урожаю 
сільськогосподарських культур (відповідно до родючості ґрунтів у межах земельної ділянки, 
урожайності культур у розрізі відповідних агровиробничих груп ґрунтів) та цін його 
реалізації на ринку (пункт 24 Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна» 
[21]). Проте, вдалим є зауваження з приводу існуючого обмеженого підходу А. В. Дивнича, 
який підкреслює той факт, що результати господарювання сільськогосподарських 
підприємств у теперішній час залежать не тільки від поєднання виробничих ресурсів, на них 
також суттєвий вплив мають суб’єктивні чинники, наприклад, незадовільний рівень 
менеджменту у підприємстві.   

Загалом на підставі проведеного дослідження  вчений робить висновок про те, що 
оціночна вартість окресленої категорії землі формується з урахуванням наступних груп 
чинників:  

1) показники, що характеризують якість ґрунту (фізичний, хімічний склад, фізико-
хімічні властивості, параметри мікробіологічної активності); 2) чинники, що характеризують 
ступінь придатності земельної ділянки до залучення у господарське використання та до її 
обробітку: місцерозташування земельної ділянки, її рельєф, розмір та конфігурація; 
3) чинники, що характеризують вплив держави на ринок земель та їх використання
(фіскальна політика, заходи економічного стимулювання сільгоспвиробників, заходи,
внесення відомостей про ділянку до державного земельного кадастру, розвитку та
регулювання ринкової інфраструктури); 4) чинники, що впливають на співвідношення
попиту і пропозиції на ринку землі); 5) правовий режим використання земельної ділянки
(наявність обтяжень і обмежень) [8, с. 39].

 Водночас, якщо звернутися до більш ґрунтовного аналізу існуючих методичних 
розробок, цілком погоджуємося із пропозицією використовувати в якості найбільш 
комплексного методу на підставі порівняння методичних  підходів, що ґрунтуються на 
врахуванні витрат на земельні поліпшення, капіталізації чистого операційного або рентного 
доходу, а також зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, пропонує 
використовувати при оцінці землі метод розвитку. При застосуванні методу розвитку дії 
оцінювача відбуваються у такій послідовності: він визначає щорічні доходи від 
найефективнішого використання земельної ділянки; розраховує щорічні витрати, необхідні 
для забезпечення найефективнішого використання; обґрунтовує ставку дисконту 
(коефіцієнт), яка відповідає рівню ризиків інвестування капіталу в земельну ділянку (рівню 
дохідності на інвестований капітал); визначає різницю між поточною вартістю доходів від 
найефективнішого використання та поточної вартості витрат, пов'язаних із прогнозованим 
використанням. 

Висновки: Таким чином, у межах методу розвитку обчислюють доходи від 
найефективнішого використання земельної ділянки (порівняльний підхід), витрати, 
зумовлені забезпеченням найефективнішого використання (затратний підхід), поточну 
вартість доходів і витрат (дохідний підхід) [22, с. 377]. Саме при застосуванні такого підходу 
є найбільш точна ймовірність визначення  вартості земельної ділянки. 

А тому, замість старих підходів, існує тенденція щодо застосування нової методики 
оцінки земель. Основною метою таких змін є те, що родючість ґрунтів і прибутковість 
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сільгоспугідь має стати основою такої оцінки, що, у свою чергу, дозволить вирівняти 
вартість різних ділянок (у середньому по країні – навіть  знизити оцінку земель на 1 тис. грн. 
за гектар). Нова методика має вирівняти ситуацію таким чином, щоб земля з більш 
родючими ґрунтами справедливо оцінювалася дорожче. На даний момент середня вартість 
сільгоспземель становить 20,6 тис. грн/га.  Завдяки такому підходу усереднений показник 
нормативної оцінки землі виявиться менше, ніж нині в середньому на 1 тис. грн. за рахунок 
балансування її вартості. Як наслідок, такі зміни дадуть можливість відобразити реальну 
вартість землі та забезпечити соціальну справедливість. 

Окреслена методика є можливою для втілення у життя у разі виконання двох умов: 
родючість має враховуватися не в цілому по області, а по району; 
у разі використання зрошувальних систем варто застосовувати підвищувальний 

коефіцієнт. 
За новою методикою в якості еталону вартості пропонується вважати, наприклад, 

Черкаську область. В інших регіонах вартість буде меншою або більшою, ніж у базовому, 
залежно від урожайності, наявності розвиненої інфраструктури, зрошувальних систем, 
елеваторів, що, як наслідок, додаватиме до нормативу підвищувальний коефіцієнт. У 
Держкомземі пропонують застосовувати коефіцієнт, який у кожній області врахує 
відмінності у розвитку інфраструктури. Найбільший – 1,29 – запропоновано для 
Севастополя, найменший – 0,86 по Києву, відповідно. Таким чином, новий механізм буде 
враховувати показники бонітування ґрунтів, а також урожайність по кожному регіону. 
Урожайність буде диференціюватися і переводитися в дохід певного виду сільгоспугідь. 
Такий підхід має показати нову картину вартості земельних ділянок.  
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Анотація. У статті характеризується становлення та розвиток концепції бенефіціарного власника в 

контексті договорів про уникнення подвійного оподаткування. Особливу увагу приділено процесу вдосконалення 
відповідної концепції в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку. Автор дає оцінку 
також останнім змінам в концепції бенефіціарного власника, здійсненим у липні 2014 р. 

Ключові слова: бенефіціарний власник, підставна компанія, міжнародні податкові договори, ОЕСР, 
тлумачення договірних норм. 

Аннотация. В статья представлена характеристика становления и развития концепции 
бенефициарного собственника в контексте договоров об избежании двойного налогообложения. Особенное 
внимание уделено процессу усовершенствования соответствующей концепции в рамках Организации 
экономического сотрудничества и развития. Автор оценивает также последние изменения в концепции 
бенефициарного собственника, осуществленные в июле 2014 г. 

Summary. The article gives the characteristic of development process in the concept of beneficial owner that 
is described in the context of double taxation conventions. The main concern is the process of improvement that has 
been realized by the Organization for Economic Co-operation and Development. Author proposes his own assessment 
of the changes in the concept of beneficial owner that were made in July 2014. 

Keywords: beneficial owner, conduit company, double taxation conventions, OECD, interpretation of 
conventional norms. 
 

Актуальність проблеми. З введенням в дію Податкового кодексу України у 
відносинах між платниками податків та контролюючими органами у повну силу запрацювала 
норма про бенефіціарного власника, закріплена у ст. 103. Її ефективне функціонування є 
неможливим без врахування вимог договорів про уникнення подвійного оподаткування, які, 
в свою чергу, передбачають можливість тлумачення власних норм у контексті вимог 
Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) як провідного центру у 
сфері співробітництва з податкових питань. Саме тому дієвість і результативність 
застосування концепції бенефіціарного власника на внутрішньодержавному рівні передбачає 
врахування основних закономірностей і тенденцій її розвитку у договірному контексті, 
виявити які неможливо без належного ретроспективного аналізу.  

Аналіз досліджень і публікацій. Історичним аспектам розвитку концепції 
бенефіціарного власника в сфері міжнародного оподаткування значну увагу приділяли у 
своїх роботах такі дослідники як Ф. Бейкер, Л. де Бро, Р. Вен, М. Ленг, Ш. дю Тот, К. Фогель 
та ін. Разом з тим, у вітчизняному контексті відповідна тематика фактично не знайшла свого 
належного висвітлення. Динамічний розвиток концепції бенефіціарного власника зумовлює, 
з одного боку, необхідність доповнення та уточнення вже проведених закордонних 
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досліджень з метою забезпечення відповідності їх змісту сучасним реаліям, а з іншого боку – 
активізацію дискусії навколо концепції бенефіціарного власника у вітчизняному контексті. 

Мета дослідження. Основною метою статті є характеристика еволюції концепції 
бенефіціарного власника у контексті договорів про уникнення подвійного оподаткування. 

Основний зміст дослідження. Поняття бенефіціарного власника використовується в 
національному законодавстві держав країн англосаксонської правової сім’ї, починаючи з 
другої половини XIX ст. Вважається, що пальма першості у використанні терміну 
«бенефіціарний власник» належить Сполученому Королівству, підтвердженням чому є Акт 
про право на власність та про передачу права на нерухомість від 22 серпня 1881 р. [1] 
Виникнення цієї концепції саме в країнах англосаксонської правової сім'ї є закономірним, 
зважаючи на широке використання ними ідеї про різні функції власності, які необов’язково 
асоціюються з однією особою. Відображенням саме цієї ідеї можна вважати розмежування 
«номінального власника», «формального власника» та «бенефіціарного власника» [2, c. 592]. 
Згідно права справедливості останній термін використовувався для протиставлення 
формальному власнику, розуміння якого співпадало з тлумаченням довірчого власника в 
рамках інституту трасту. Разом з тим, незважаючи на тривалу практику застосування, 
тлумачення терміну «бенефіціарний власник» поза межами інституту трасту залишається 
щонайменше проблематичним, навіть в рамках англо-саксонської правової сім’ї [3, c. 246]. 

Першим міжнародним податковим договором, який містив безпосереднє звернення до 
концепції бенефіціарного власника, став Договір між Канадою та США про уникнення 
подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від оподаткування від 04.03.1942 р. (п. 2 
ст. 11, пп. «d» п. 2 ст. 20 договору та п.5 протоколу до нього) [4, с. 7-8, 10, 13]. На думку 
Р. Венна, необхідність такого кроку обумовлювалась двома цілями, які в подальшому до 
певної міри вплинули на формування договірної практики не лише Канади і США, але й, 
зокрема, Сполученого Королівства щодо використання терміну «бенефіціарний власник» у 
1940-х – 1960-х роках [5, с. 5-6]: 

1) надання спеціальної зниженої ставки оподаткування для внутрішньогрупових 
дивідендів; 

2) сприяння наданню договірних переваг особам, на користь яких номінальні 
власники чи агенти отримують дохід, через забезпечення належного обміну податковою 
інформацією. 

У сучасному розумінні тест на бенефіціарного власника як умову надання доступу до 
договірних переваг був використаний вперше у ст.ст. 4,5 та 7 Протоколу між США та 
Сполученим Королівством до Договору про уникнення подвійного оподаткування та 
запобігання ухиленню від оподаткування, підписаного 17.03.1966 р. [6, c. 1257-1259] Ними 
передбачалось, що зменшення ставки чи звільнення від оподаткування в державі джерела 
стосовно дивідендів, процентів та роялті є можливим лише за відповідності їх отримувача 
критеріям бенефіціарного власника. В розумінні США така вимога однозначно стосувалась 
випадків номінальних власників та трастів, причому за останніми визнавалась можливість 
набуття статусу бенефіціарного власника, наприклад, стосовно дивідендів, якщо відповідний 
отримувач доходу не був зобов’язаний здійснити та не здійснював їх розподілу [5, c. 9]. 
Примітно, що запровадження тесту на бенефіціарного власника замінило у відповідному 
договорі тест на оподаткування (subject-to-tax). Існує версія, що така заміна покликана була 
забезпечити звільнення від оподаткування в державі джерела для благодійних установ та 
пенсійних фондів, які не могли задовольняти вимогам тесту на оподаткування [3, c. 249]. 
Доцільність такого кроку обумовлювалась тим, що тест на бенефіціарного власника може 
мати справу з суб’єктами, звільненими від оподаткування, на що неспроможний тест на 
оподаткування (в Сполученому Королівстві усі «звільнені від оподаткування» суб’єкти 
потенційно можуть підпадати під оподаткування стосовно певних видів доходу, таким 
чином, задовольняючи вимогу резидентства, але не підпадаючи під оподаткування стосовно 
інших видів доходу) [7, c. 338]. 

Незважаючи на наведені приклади використання концепції бенефіціарного власника 
безпосередньо в договірній практиці окремих держав, вона не стала повсюдною до моменту 
внесення  відповідних змін в Модельну податкову конвенцію ОЕСР у 1977 р. Внесенню 
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таких змін передував тривалий підготовчий етап, започаткований у травні 1967 р. Саме тоді 
вперше було зафіксовано пропозицію Сполученого Королівства щодо доцільності 
запровадження положення про бенефіціарного власника до модельних норм щодо 
оподаткування дивідендів, процентів і роялті, оскільки відповідний термін взагалі не 
використовувався в редакції відповідних модельних норм, прийнятій у 1963 р. [8]. 

Ініціатива Сполученого Королівства після тривалого обговорення була врахована. В 
редакції ст.ст. 10, 11 та 12 Модельної податкової конвенції ОЕСР 1977 р. та коментарю до 
них з’явилась безпосередня вказівка на тест щодо бенефіціарного власника при наданні 
договірних переваг. Так, у параграфі 12 коментарю до ст. 10 зазначалось: «… обмеження 
оподаткування в державі джерела не є доступним, якщо посередника, такого як агент чи 
номінальний власник, розміщено між бенефіціарним власником та платником за 
виключенням випадку, коли бенефіціарним власником є резидент іншої договірної сторони» 
[9, c. 376-378; 10].  

Узагальнюючи можна виокремити такі особливості концепції бенефіціарного 
власника на момент її включення до Модельної податкової конвенції ОЕСР: 

1) відповідний термін не мав свого чіткого визначення в національних
податкових системах держав-членів ОЕСР (включно з Сполученим Королівством) на момент 
внесення змін до Модельної податкової конвенції ОЕСР [11, c. 561; 12]; 

2) сфера застосування концепції бенефіціарного власника була обмежена лише
дивідендами, процентами і роялті, хоча Сполучене Королівство на одному з етапів 
обговорення пропонувало запровадити відповідну норму в якості окремої статті загального 
характеру. На думку Ф. Бейкера, немає, в принципі, причин для обґрунтування того, чому 
концепція бенефіціарного власника має обмежуватись лише статтями щодо дивідендів, 
процентів і роялті [13, с. 17]; 

3) необхідність запровадження концепції бенефіціарного власника піддається
сумніву з точки зору вирішення проблеми, яка безпосередньо обумовила її розробку за 
ініціативою Сполученого Королівства. На думку Дж. Евері Джонса, цією проблемою було 
оподаткування номінальних власників чи трастів стосовно іноземних доходів, однак з 
доповненням ч. 1 ст. 4 Модельної податкової конвенції ОЕСР вказівкою на те, що особи не є 
її резидентами, якщо вони підпадають в договірній державі під оподаткування лише 
стосовно доходу, отриманого з джерел в такій державі, зазначена проблема вже знайшла своє 
вирішення. Звідси випливає, що положення про бенефіціарного власника покликане було 
вирішувати проблему, яка вже була подолана за допомогою інших модельних норм [7, 
c. 339];

4) немає документальних підтверджень в підготовчих матеріалах ОЕСР
стосовно того, що концепція бенефіціарного власника включала в сферу своєї дії випадки з 
підставними компаніями. З іншого боку, використання словосполучення “такого як агент чи 
номінальний власник” може розглядатись як прояв наміру не обмежувати сферу дії 
відповідної договірної норми лише двома названими категоріями суб’єктів [5, c. 26; 14, 
c. 151; 15, с. 512].

Лише у листопаді 1986 р. було здійснено спробу виправити ситуацію і безпосередньо 
поширити сферу дії положення про бенефіціарного власника не лише на агентів та 
номінальних власників, але й на підставні компанії. Такий крок було здійснено за допомогою 
положень, відображених у п. 14(b) Доповіді ОЕСР «Договори про подвійне оподаткування та 
використання підставних компаній». У ній відмічено, що положення про бенефіціарного 
власника «… застосовуватимуться до … випадків, в яких особа укладає договори чи бере на 
себе зобов’язання, за якими вона має схожі функції з номінальними власниками чи агентами. 
Таким чином, підставна компанія зазвичай не може розглядатись як бенефіціарний власник, 
якщо, з огляду на формальне право власності щодо конкретних активів має дуже вузькі 
повноваження, які перетворюють її на простого фідуціарія чи адміністратора, діючого на 
користь зацікавлених сторін» [16].  

Оцінка запропонованого підходу в експертному середовищі відрізняється. Одна 
частина фахівців вважає подібні зміни лише уточненням, яке не суперечить основній меті 
відповідної норми стосовно унеможливлення доступу номінальних власників та агентів до 
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договірних переваг [14, c. 152]. Інша частина вказує на те, що запропоновані зміни внесли ще 
більше невизначеності у зміст самого терміну, оскільки навіть у тексті самого у п. 14(b) 
згаданої Доповіді визнається складність доведення невідповідності підставних компаній 
тесту на бенефіціарного власника для держави джерела доходу [5, c. 26]. 

У тексті коментарів до ст.ст. 10, 11 та 12 Модельної податкової конвенції ОЕСР зміст 
згаданої Доповіді отримав своє відображення лише у 2003 р. Зокрема, коментар до ст. 10 був 
доповнений новими параграфами 12, 12.1 та 12.2, які замінили існуючий до того параграф 12 
(аналогічні зміни були внесені до коментарю до статей 11 та 12). Вони передбачали:  

1) термін “бенефіціарний власник” не використовується у вузькотехнічному сенсі,
швидше, він повинен розумітись в контексті та світлі об’єкту і цілей Конвенції, включаючи 
уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню і уникненню від 
оподаткування”; 

2) як і у випадку з номінальними власниками та агентами, не відповідає об’єкту та
цілям конкретного договору надання договірних переваг підставним особам (за 
виключенням випадку, коли бенефіціарний власник є резидентом тієї ж держави, що і 
підставна особа). 

Такі зміни коментарю викликали ряд критичних зауважень: 1) відсутні вказівки на 
конкретні фактори, які мають враховуватись при визначенні того, чи подібні повноваження 
підставної компанії до повноважень фідуціарія або адміністратора [17, c. 199; 15, с. 514]; 
2) вказівка на необхідність врахування при тлумаченні договірних норм такої цілі як
запобігання уникненню від оподаткування створила певну невизначеність за відсутності
пояснення того, як саме така ціль повинна впливати на тлумачення положення про
бенефіціарного власника [18, c. 763]. Крім того, відповідна вказівка могла сприяти
розширенню повноважень податкових органів, що розцінюється як один з проявів
“надмірного захисту на рівні ОЕСР інтересів податкових відомств” [19, с. 29];
3) запропоновані зміни зумовили виникнення ситуації невизначеності для платників
податків, що підтверджується і значними відмінностями у результатах застосування тесту на
бенефіціарного власника в судовій практиці різних держав [20, c. 3; 17, с. 200].

Згадана ситуація невизначеності довкола правозастосовних аспектів концепції 
бенефіціарного власника змусила ОЕСР знову повернутися до питання її вдосконалення. 
Результатом цього стало прийняття у липні 2014 р. нових змін до коментарів стосовно ст.ст. 
10, 11 та 12 Модельної податкової конвенції ОЕСР після напруженого діалогу між 
зацікавленими сторонами та Комітетом фіскальних зв’язків ОЕСР [22, с. 12-22]. 
Узагальнюючи їх зміст, можна виокремити наступні ключові положення нововведень:  

1) з метою уникнення значних розбіжностей у процесі тлумачення спеціально закріплено
положення про те, що «термін «бенефіціарний власник» … не стосується будь-якого технічного 
значення, яким його наділено згідно внутрішнього права конкретної держави»; 

2) зміст вимоги бенефіціарного власника зводиться до забезпечення відповідності
двом основним критеріям у сукупності: а) наявність права на використання і розпорядження 
отримуваним доходом (to use and enjoy); б) відсутність договірних чи юридичних зобов’язань 
стосовно передачі отриманого платежу іншій особі; 

3) хоча концепція бенефіціарного власника і спрямована на обмеження практики
використання окремих видів договірного шопінгу, однак вона не повинна використовуватись 
в якості загального інструменту для боротьби з таким негативним явищем. 

Маємо відмітити, що запропоновані зміни не усунули повністю підстав для сумнівів у 
визначеності і завершеності концепції бенефіціарного власника [22]. Наприклад, зберігає 
актуальність питання надання пріоритетного статусу автономному договірному тлумаченню 
терміну «бенефіціарний власник», використання посилань на словосполучення «факти і 
обставини» та «по суті» при визначенні наявності обмежуючих зобов’язань  не сприяють 
єдності у розумінні їх змісту, існує необхідність уточнення змісту вимоги відсутності 
«обмеженості» прав на використання і розпорядження доходами через, наприклад, наведення 
критеріїв для встановлення наявності таких обмежень.  

Висновки. Нині очевидним є повільний і обережний рух ОЕСР на шляху надання 
більшої визначеності концепції бенефіціарного власника. Чи стане такий рух успішним – 
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поки що складно сказати. Причина цього зрозуміла: розширення сфери застосування 
положення про бенефіціарного власника (якщо порівнювати її станом на 1977 р. та на 
2014 р.) не могло не відобразитись на чіткості та стрункості самої концепції в контексті її 
практичного застосування, а це має наслідком виникнення конфліктних ситуацій у 
відносинах між платниками податків і контролюючими органами. Маємо надію, що з часом 
ОЕСР таки зможе віднайти оптимальний баланс між визначеністю і ефективністю 
використання концепції бенефіціарного власника в сучасному розумінні. 
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Анотація. У статті проаналізовано проблеми діяльності податкової міліції у протидії з фіктивним 

підприємництвом. 
Ключові слова:фіктивне підприємництво, процес управління, контроль за діяльністю. 
Аннотация. В статье проанализированы проблемы деятельности налоговой милиции в  

противодействии фиктивному  предпринимательству. 
Ключевые слова:фиктивное предпринимательство, процесс управления, контроль за детельностью. 
Summary. In the article problems of tax militia activity are analysed in its  counteraction a fictitious 

enterprise. 
Keywords: fictitious enterprise, management process, control after activity. 
 
Актуальність дослідження полягає в тому, що технології створення і подальшого 

використання фіктивних підприємств невпинно вдосконалюються, що переконливо доводить 
нагальність потреби у застосуванні різних засобів у боротьбі з фіктивним підприємництвом. 

Метою написання наукової статті є: провести комплексне дослідження організації 
управління підрозділами податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву. 

Дослідженням цієї проблеми в різних галузях науки займалися науковці: Е.В. Анти-
пов, Г.В. Атаманчук, В.В. Білоус, В.Т. Білоус, В.І. Василинчук, Ю.В. Опалінський, В.Ю. Ше-
пітько, Л.М. Дудник, М.В. Гринюк, В.Г. Афанасьєв, С.С. Хоміч, П.В. Цимбал та інші. 

Вивчення наукових досліджень вчених та аналіз практики протидії фіктивному під-
приємництву показує, що ефективних результатів цієї роботи можна досягти тільки за допо-
могою удосконалення її організації, а також усунення проблем які стоять на цьому шляху. 

Удосконалення – зміна в чому не будь у бік поліпшення; результат такої зміни [1, 
с. 1497]. 

Але щоб успішно організовувати якусь діяльність на нашу думку необхідно знати не 
тільки як вирішувати цю проблему, а й відносно чого. У нашому випадку організувати 
управління протидії фіктивному підприємництву. На жаль, як ми вже казали раніше, 
науково обґрунтованого, єдиного визначення поняття «фіктивне підприємництво» в наш час 
поки ще немає. 

Вчені, фахівці в цій галузі мають різні точки зору щодо визначення цього поняття. 
Розглянемо погляди деяких вчених на поняття «фіктивне підприємництво». 
Фіктивне підприємництво - це діяльність фізичних або юридичних осіб 

(В.Ю. Шепітько); цілеспрямована, спланована прихована злочинна діяльність 
(Г.М. Бірюков); створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (КК 
України), тощо. 

Звідси виникає і проблема визначення самого фіктивного суб’єкта підприємницької 
діяльності. 

Фіктивне підприємництво - це суб’єкт підприємництва (В. Третьяков, В.В. Лисенко); 
юридична особа (А.Ф. Волобуєв);  знаряддя злочину (Е. Курица); спосіб шахрайського 
обману (В.Р. Мойсін); підприємство, яке займається нестатутними видами діяльності 
(Р. Комашко, Н. Рудовська). 

В зв’язку з вищевикладеним поняття «фіктивне підприємництво» та «фіктивне 
підприємство» є проблемою у організації управління податкової міліції у протидії цьому 
злочину. Це значно ускладнює роботу податкової міліції. 

Досвід підтверджує, добре організована інформаційно-аналітична робота відіграє 
важливу роль щодо протидії фіктивному підприємництву. 

Одним з основних недоліків, що стосується такого елемента організації як 
інформаційно-аналітична робота, що підтверджує досвід, є відсутність єдиної інформаційно-
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пошукової системи або автоматизованих даних де накопичується інформація яка 
представляє оперативний інтерес для правоохоронних та контролюючих органів у частині 
протидії фіктивному підприємництву. 

Для нашої країни проблема організації комп’ютерного інформаційного пошуку ознак 
фіктивної діяльності суб’єктів господарювання має особливу гостроту і специфіку. По-перше, 
ще недостатньо організований облік суб’єктів господарювання і результатів їхньої фінансово-
господарської діяльності (наприклад, за наявними базами даних директором СПД тривалий час 
може значитися особа, яку вже давно звільнено, а засновником – особа, яка уклала та 
нотаріально засвідчила договір відчуження підприємства). По-друге, зберігається високий 
рівень тіньової економіки, яка, відповідно, залишається поза офіційною статистикою та 
податковим контролем. По-третє, дуже високим залишається рівень використання готівкових 
розрахунків, які не піддаються офіційній статистиці та залишаються поза увагою 
правоохоронних органів. Нарешті, законодавчо і практично не вирішена велика кількість питань 
контролю за витратами і доходами фізичних і юридичних осіб, інформаційної взаємодії 
правоохоронних, контролюючих і інших державних органів. У зв’язку з цими та іншими 
причинами, на жаль, впровадження окремих методик боротьби з фіктивними підприємствами не 
знаходять адекватного застосування в умовах української економіки [2, с. 112]. 

Враховуючи велику суспільну небезпеку фіктивного підприємництва і шкоду, що 
завдається економіці держави, створення об’єднаного автоматизованого інформаційного 
банку даних (АІБД) реєстрації і діяльності суб’єктів підприємництва покращило б контроль 
за ними і сприяло б зменшенню злочинів, які вчинюються при їх використанні  
[3, с. 157-159]. 

В.М. Плішкін розглядає єдину систему інформаційного забезпечення як систему 
обробки даних, в якій інформація переробляється за єдиною схемою, на основі єдиних для 
різних задач вихідних та нормативно довідкових матеріалів. Це означає що всі процеси 
обробки даних розглядаються як взаємообумовлені елементи нерозкритого процесу. Різниця 
в організації традиційних систем та ЄСІЗ пов’язана зі зміною спрямованості потоків 
інформації та централізації процедур обробки відомостей, що дасть змогу ліквідувати деякі 
автономні, багато в чому дублюючи одна одну системи збирання, переробки даних, що 
організовуються кожним підрозділом управління [4]. 

Термін управлінське рішення як елемент організації управління нами вже згадувався 
раніше. Це багатозначне поняття. Під рішенням розуміють знаходження певного варіанта дій 
і сам процес діяльності та її кінцевий результат. 

Аналогічно може розглядатись і категорія "управлінське рішення". Іноді управлінське 
рішення обмежують лише вибором можливого варіанта дій, що збіднює зміст даної категорії 
і не визначає його сутності: можна вибрати кращий варіант дій, але він залишиться лише 
наміром, якщо не здійснити організаційно-практичну діяльність щодо його виконання, не 
виявити наполегливості для його реалізації. Не може вважатись повноцінним рішення, яке не 
виконане з певних причин та не спонукало до практичної реалізації волі керівника [5, с. 38]. 

Як показало дослідження основною проблемою, яка існує в наш час по цьому 
питанню є організація виконання прийнятого управлінського рішення. 

Досвід свідчить що такі стадії організації виконання управлінських рішень як 
з’ясування рішення, добір і розстановка виконавців; доведення його до виконавців, правове, 
кадрове, психологічне, організаційне забезпечення в основному на практиці виконуються. 

Основна проблема тут полягає безпосередньо у матеріально-технічному забезпеченні 
виконання управлінського рішення. Основна причина відсутність коштів та матеріальних 
засобів для вирішення цього питання. 

Аналіз практики свідчить, що передовий досвід один з елементів організації 
діяльності підрозділів податкової міліції використовуються недостатньо. 

Однією з причин цього є відсутність в нинішній час чіткої системи вивчення, 
накопичення, систематизації та розповсюдження передового досвіду [6, с. 7]. 

Карпов Н.С. з цього приводу пише; « Одна із причин цього полягає в недостатній увазі 
вчених до категорії досвіду та схильності до ототожнювання досвіду з практикою або діяльністю». 
Як справедливо відзначає В.Г. Панов, - ці поняття тісно пов'язані між собою, але не тотожні. На 
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його думку, якби досвід і діяльність повністю співпадали одне з одним, то припинення останньої 
означало б і одночасне зникнення досвіду,  який  формується в ході цієї діяльності  
[7, с. 223-224]. 

Досвід є концентрований, більш або менш стабільний її вираз. Він не співпадає з 
практикою, оскільки вона являє собою матеріальну діяльність, а досвід виникає під час 
всякої діяльності, як матеріальної, так і духовної. 

Іноді якою-небудь діяльністю чи практикою займаються і при відсутності досвіду. Це 
також свідчить про неспівпадання даних понять. Життєвий досвід є індивідуальним, 
накопичується в процесі особистого життя кожної людини. Він являє собою нагромаджену 
суму знань, умінь, навичок про оточуючу дійсність, на основі конкретної практичної 
діяльності, в процесі якої відбувається відображення в людській свідомості об'єктивного 
світу та практики, спрямованої на його пізнання та зміну [6, с. 22-23]. 

Підтримуючи точку зору Н.С. Карпова до основних причин недостатнього 
використання передового досвіду можна також віднести: 

1. Відсутність нормативних актів які б чітко регламентували організацію
впровадження в діяльність податкової міліції передового досвіду. 

2. Не розробленість самої системи порядку вивчення, узагальнення, накопичення та
систематизації матеріалів передового досвіду діяльності підрозділів податкової міліції. 

3. Труднощі у самому розповсюдженні передового досвіду у тому числі і  матеріальні.
Як показало дослідження одним із слабких місць в організації управління податкової

міліції у протидії фіктивному підприємництву є не налагоджена взаємодія між нею та 
іншими правоохоронними та контролюючими органами держави. 

Проблемним для організації взаємодії є недостатність науково обґрунтованих норма-
тивних документів які б регламентували конкретний порядок умови, форми, принципи 
взаємодії правоохоронних та контролюючих органів між собою у протидії фіктивному 
підприємництву. 

На жаль в наш час існують тільки деякі внутрішньовідомчі нормативні акти про 
взаємодію між оперативними підрозділами податкової міліції, МВС та СБУ України, які 
мають гриф обмеженого користування. 

Не можемо не погодитись з В.Т. Білоусом який з цього приводу пише. Аналіз чинних 
нормативних актів свідчить про відсутність конкретних норм, які б зобов’язували до 
спільних дій або координування роботи контролюючих та правоохоронних органів [8, с. 8]. 

Підкреслюючи важливість цієї проблеми що стосується безпосередньо діяльності орга-
нів ДПС України Л.Ф. Трофімова підкреслює. Правове регулювання діяльності органів держав-
ної податкової служби України і сфери оподаткування з урахуванням їх важливості для 
функціонування й діяльності як держави, так і окремих її органів, організацій та установ можна 
віднести до найважливіших проблем соціального, економічного й політичного життя 
суспільства [9, с. 18]. 

Як справедливо підкреслює О.О. Савченко успішне рішення завдань у боротьбі зі 
злочинністю у сфері податкових злочинів неможливе без належного рівня взаємодії 
державних органів [10, с. 173]. 

Практика свідчить, що одним з основним недоліків з вище піднятої проблеми є також 
розгалуження зусиль по протидії фіктивному підприємництву правоохоронних та 
контролюючих органів що приводить до негативного результату. 

Велику негативну роль відіграє також те, що кожний правоохоронний орган що 
здійснює протидію даному виду злочинів має свої показники та зацікавлений у них, їх не 
цікавлять проблеми з цього питання які мають місце в інших підрозділах. У зв’язку з цим, в 
наш час склалося таке положення, коли у протидії фіктивному підприємництву кожен 
оперативний підрозділ працює у цьому напрямку здійснює свою діяльність відокремлено. 

Як відзначалось нами раніше, контроль та облік в органах ДПС України відіграє одну 
з найважливіших ролей в організації управління підрозділами податкової міліції. 

Процес управління, що характеризується безперервністю, послідовністю та 
циклічністю завершується аналізом перебігу і результатів виконання прийнятих рішень, 
оцінкою ступеня досягнення поставлених цілей. 
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Для цього проводиться облік роботи, здійснюється контроль під час котрих 
виявляється інформаційна сутність управління функція контролю за своїм змістом та 
технологією виконання є дещо інше, як збирання інформації про об’єкти, що перевіряються 
з метою її обробки, аналізу та подальшого використання в черговому управлінському циклі. 

Контроль за управлінською діяльністю є однією з найважливіших гарантій прийняття 
правильного управлінського рішення та своєчасного і добросовісного його виконання. 

У взаємозв’язку з іншими функціями управління контроль дає змогу глибше бачити 
та осмислювати результати виконуваної роботи, а значить добиватися безумовного 
виконання управлінських рішень, своєчасно попереджувати та усувати можливі недоліки, 
упущення в роботі. Також значна роль контролю у вихованні кадрів високої 
відповідальності за доручену справу, оволодінні ними ефективним стилем та методами 
праці. 

Досвід роботи органів державного управління і на нашу думку «підрозділів 
податкової міліції», переконливо підтверджує, що управління підлеглими апаратами, 
співробітниками неможливо без зразкового організованого контролю та обліку. Оптимально 
функціонуючі контроль та облік, відображаючи фактичний стан справ на місцях і виявляючи 
всі знайдені в роботі досягнення та прорахунки, спрямовують на шлях до ефективного 
управління [4]. 

Але, як показує досвід, у самому процесі здійснення контролю та обліку роботи є 
проблеми. 

Розглянемо деякі з них. 
Проблемним в наш час є те, що серед вчених та практиків не має єдиної думки щодо 

понять «контроль» та «перевірка виконання». Поняття «контроль» і «перевірка виконання» 
настільки близькі за своїм смисловим значенням, що їх часто вживають як синоніми, 
перевірку виконання розуміють ще як загальну універсальну форму контролю. Це не зовсім 
правильно, бо якщо контроль можна здійснювати до учинення якихось дій на стадії 
підготовки управлінських рішень, то перевірка виконання являє собою систему фактичного 
нагляду за відповідністю процесу функціонування об’єкта прийнятим управлінським 
рішенням і виявлення причин та умов, що спричиняють відхилення від рішень. Отже 
перевірку виконання можна вважати складовою частиною контролю [4, с. 3]. Це стосується 
також понять «контроль» та «облік». Контроль не в якому разі тотожний обліку. Контроль є 
тісно пов'язаний з обліком, який є важливим засобом здійснення функції контролю. 

Облік - це насамперед здобування підсумкових даних, виявлення відхилень від норм. 
Крім того, в процесі обліку контролюються в основному кількісні показники. І хоча вони 
пов’язані з якісними показниками, сам по собі облік розв’язати проблему якісного контролю 
не здатний. Контроль же передбачає одержання не тільки кількісної, але й якісної 
інформації. Контроль – це постачальник і кількісної, і якісної інформації, тоді як облік дає 
переважно кількісну інформацію. 

Питання про співвідношення контролю та обліку не є чисто теоретичним. Залежно 
від його розв’язання можна визначити, наприклад, предмет конкретного виду обліку, що 
важливо при здійсненні останнього. 

Разом з тим тісний зв'язок контролю та обліку визначає той факт, що вони базуються 
на одних і тих же принципах, мають практично одні й ті самі форми і схожі види [4, с. 4]. 

В наш час в ДПС України та в більшості областей впроваджено автоматизований 
контроль за виконанням наказів, вказівок, розпоряджень, планів, контроль документів, що 
дозволяє ефективно та оперативно здійснювати контроль. Як показало вивчення цього 
питання проблемним є те що ця система потребує постійного поповнення новими даними. 

Негативними обставинами в організації контролю, як показує практика, є відомчість 
інтересів, яка штучно обмежується, при комплексному характері проблем, які розв’язуються 
в підрозділах податкової міліції; недоліки нормативного розмежування «сфер впливу» 
невиправдані організаційно-структурні зміни в системі та відсутність оптимального 
нормативно-правового регулювання функції контролю [4, с. 10]. 

Аналіз досліджень вчених та вивчення передового досвіду щодо організації взаємодії 
податкової міліції з іншими правоохоронними та контролюючими органами у протидії 
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фіктивному підприємництву свідчить що удосконалення цієї проблеми повинно 
здійснюватись по таким напрямкам: 

1) Налагодження чіткого обліку та обміну інформацією яка представляє для 
правоохоронних органів оперативний інтерес в процесі оперативного обслуговування 
суб’єктів підприємництва, що свідчить про факти укриття доходів від оподаткування. 

2) Створення єдиного центру накопичення та використання інформації про факти, 
особи що  причетні к здійсненню злочинів у сфері оподаткування; 

3) Проведення сумісних комплексних, тематичних перевірок, відпрацювання великих 
суб’єктів господарської діяльності по галузям, сферам діяльності таких як, паливно-
енергетичний комплекс, сфера виробництва та реалізації горілчаних виробів, кредитно-
банківської, фінансової, зовнішньоекономічної діяльності тощо. 

4) Обмін результатами економічно-правового аналізу, прогнозами, методичними 
розробками по питанням боротьби з економічною злочинністю, в тому числі і фіктивним 
підприємництвом; 

5) Розробка та внесення сумісних інформаційних довідок, пропозицій у виконавчі 
органи влади про стан оперативної обстановки на об’єктах, у галузях господарського 
комплексу по питанням додержання та удосконалення податкового законодавства, у нашому 
випадку фіктивним підприємництвом; 

6) Проведення сумісних заходів по документуванню протиправних дій, організованих 
злочинних угруповань, які складаються із посадових осіб, значної кількості суб’єктів 
підприємницької діяльності, зв’язаних між собою і обґрунтовано підозрюваних в ухиленні 
від сплати податків в особливо великих розмірах, маючих міжрегіональні зв’язки; 

7) Взаємне інформування та консультації по питанням о способах ухилення  від 
сплати податків, тактиці їх виявлення, документування та розкриття і інше. 

8) Створення постійно діючих координаційних робочих груп із представників 
зацікавлених структур МВС, ДПА України, СБУ, а також спеціальних підрозділів цих 
відомств на місцях. Основними задачами цих робочих груп повинні бути : розробка та 
реалізація узгоджених дій по виявленню та розкриттю податкових злочинів; організація 
проведення сумісних оперативно-розшукових та інших заходів з метою виявлення фактів 
фіктивного підприємництва; 

9) Проведення сумісних семінарів, робочих зустрічей, нарад, конференцій, вчень та 
інших заходів по обміну досвідом та з проблеми яка досліджується [10, с. 176-177]. 

Таким чином, узагальнюючи усе вищевикладене, можна зробити загальний висновок 
– удосконалення організації управління податкової міліції щодо протидії фіктивному 
підприємництву можливе шляхом усунення проблем та недоліків які викладені вище. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
Гарбар Ж.В. Професійна діяльність інфраструктурних фінансових інститутів на фінансовому ринку України 

УДК 336.76(477)(045) 
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ  

НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
Гарбар Ж.В. 

(кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри фінансів Київського національного  
торговельно-економічного університету) 

 
Анотація.В статті з’ясовано сутність та види професійної діяльності інфраструктурних 

фінансових інститутів. Проаналізовано основні показники функціонування інфраструктурних фінансових 
інститутів на фінансовому ринку в Україні. Визначено проблеми та тенденції професійної діяльності 
інфраструктурних фінансових інститутів в Україні.  

Ключові слова: фінансовий ринок, інфраструктурні фінансові інститути, цінні папери, торговці 
цінними паперами, депозитарна система, депозитарії, організатори торгівлі.  

Аннотация.В статье выяснены сущность и виды профессиональной деятельности 
инфраструктурных финансовых институтов. Проанализированы основные показатели функционирования 
инфраструктурных финансовых институтов на финансовом рынке в Украине. Определены проблемы и 
тенденции профессиональной деятельности инфраструктурных финансовых институтов в Украине. 

Ключевые слова:финансовый рынок, инфраструктурные финансовые институты, ценные бумаги, 
торговцы ценными бумагами, депозитарная система, депозитарии, организаторы торговли. 

Summary. The article reveals the nature and professional activities of infrastructural financial institutions.The 
basic performance indicators of infrastructural financial institutions in the financial market of Ukraine are analyzed. 
The problems and trends of professional infrastructural financial institutions in Ukraine are defined. 

Keywords: financial market, infrastructural financial institutions, securities, traders in securities depository 
system, depositories,organizers of trade. 

 
Постановка проблеми. Перебудова та підвищення ефективності функціонування 

інфраструктурних фінансових інститутів стає важливим фактором, що здатний забезпечити 
розвиток фінансового ринку України. Особливість сучасного етапу функціонування та 
розвитку інфраструктурних фінансових інститутів полягає у необхідності покращання не 
тільки кількісних, але й якісних показників їх діяльності на фінансовому ринку. Досвід 
розвинених країн свідчить, що при ефективному функціонуванні інфраструктурних 
фінансових інститутів досягається значний економічний ефект. Це проявляється у 
спроможності ефективно впливати на зростання обсягів інвестиційних ресурсів в економіці 
країни, задовольняючи потреби економічних суб’єктів у необхідному капіталі. Даний напрям 
є особливо актуальним для України в сучасних умовах становлення інвестиційно–
інноваційної моделі розвитку національної економіки та її фінансової системи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці функціонування та розвитку 
інфраструктурних фінансових інститутів приділяється значна увага вітчизняних і зарубіжних 
вчених. Серед науковців, які займаються дослідженням даної проблеми, слід виділити 
В. Зимовця, О. Іваницьку, А. Криклія, В. Корнєєва, Г. Кравчук, П. Ланскова, Я. Міркіна, 
О. Мозгового, С. Міщенко, С. Науменкову, В. Опаріна, Б. Пшика, І. Рекуненка, Дж. Сороса, 
В. Федосова, І. Школьник [1-15] та інших. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених у 
дослідженні даної проблематики, потрібно відмітити, що до цього часу деякі питання не 
знайшли свого вирішення або залишаються дискусійними. Зважаючи на визначальну роль, 
яку відіграє професійна діяльність інфраструктурних фінансових інститутів на сучасному 
етапі розвитку фінансового ринку, вирішення наукової проблеми щодо з’ясування стану 
професійної діяльності інфраструктурних фінансових інститутів з наданням пропозицій 
щодо підвищення ефективності їх діяльності є актуальним та своєчасним. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в узагальненні та удосконаленні 
теоретичних підходів до визначення сутності та видів професійної діяльності 
інфраструктурних фінансових інститутів на фінансовому ринку України, виявленні проблем 
та тенденцій професійної діяльності інфраструктурних фінансових інститутів в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До інфраструктурних інститутів 
фінансового ринку належать фондові біржі, реєстратори, зберігачі, депозитарії, брокери, 
дилери, андерайтери, компанії з управління активами інституційних інвесторів тощо. 

natalia
Записка
вирівнюваня по центру
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Професійна діяльність інфраструктурних фінансових інститутів на фінансовому ринку - 
це діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу 
цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвестор-
рів, що відповідає вимогам, визначеним чинним законодавством. В Україні поєднання профе-
сійної діяльності в межах інфраструктури фінансового ринку з іншими видами професійної 
діяльності, за винятком банківської, не допускається, крім випадків, передбачених законом [16]. 

Професійна діяльність інфраструктурних фінансових інститутів включає в себе: 
- діяльність з торгівлі цінними паперами, яка провадиться торговцями цінних паперів, –

господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом 
діяльності, а також банками, і в свою чергу включає брокерську діяльність, дилерську 
діяльність; андерайтинг; діяльність з управління цінними паперами; 

- діяльність з управління активами інституційних інвесторів, яка провадиться торговцем
цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі 
договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, 
призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього 
управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності 
установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб. 
Зазначений вид діяльності здійснюється компаніями з управління активами; 

- депозитарна діяльність – надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно
від форми випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій 
на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ними цінних паперів. 
Депозитарну діяльність здійснюють депозитарії та депозитарні установи як прямі учасники 
Національної депозитарної системи та опосередковані учасники – організатори торгівлі 
цінними паперами, банки, торговці цінними паперами та емітенти; 

- діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку – це діяльність професійного
учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, 
інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно 
попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за 
встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо 
фінансових інструментів, зокрема здійснення клірингу та розрахунків за ними, і розв’язання 
спорів між членами організатора торгівлі [16]. Організаторами торгівлі є фондові біржі. 

Система інфраструктурних фінансових інститутів на фінансовому ринку України 
представлена значною кількістю професійних учасників. Динаміка найбільших за 
представництвом інфраструктурних фінансових інститутів наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка кількості інфраструктурних фінансових інститутів в Україні, 2000-2013 роки 
Інфраструктурні 

фінансові 
інститути 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Торгівці 
цінними 
паперами 

839 859 860 871 780 795 805 779 815 737 763 733 647 554 

Зберігачі 84 86 106 122 140 161 180 214 256 297 372 384 369 -
Реєстратори 357 366 365 364 371 361 354 372 380 367 297 188 134 -
Депозитарні 
установи - - - - - - - - - - - - - 319 

Компанії з 
управління 
активами 

- - 5 32 91 159 224 326 411 389 361 360 358 349 

Депозитарій 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1
Клірингові 
депозитарії - - - 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 - 

Особи, що 
провадять 
клірингову 
діяльність 

- - - - - - - - - - - - - 1 

Організатори 
торгівлі 9 9 9 10 10 10 10 9 11 10 10 10 10 10 

Всього 1290 1321 1346 1401 1394 1488 1576 1703 1877 1806 1807 1679 1522 1234
Джерело: дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua [17] 
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Станом на 31 грудня 2013 року кількість ліцензій, які видано Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку учасникам фондового ринку України на провадження 
професійної діяльності, становила 1234 [17].  

Як свідчать дані табл. 1, кількість професійних учасників фондового ринку поступово 
зменшується, що пов’язано, перш за все, з виконанням вимог Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до професійних учасників 
фондового ринку» [18]. Окрім того, у зв’язку із набуттям чинності Законом України «Про 
депозитарну систему України» [19] з жовтня 2013 року перестали існувати такі професійні 
учасники фондового ринку, як зберігачі цінних паперів, реєстратори власників іменних 
цінних паперів та депозитарії. Таким чином, з’явилися нові професійні учасники - 
депозитарні установи та Центральний депозитарій цінних паперів. 

Найбільшою групою інфраструктурних фінансових інститутів на фінансовому ринку 
України є торговці цінними паперами. Основними видами торгівлі цінними паперами є 
брокерська та дилерська діяльність, а також андерайтинг і управління цінними паперами. В 
табл. 2 наведена динаміка обсягу виконаних договорів торгівцями. 

Таблиця 2 
Динаміка структури загального обсягу договорів виконаних торговцями цінних 

паперів (за видами торговців), 2000-2013 роки 
Торговці 
цінними 
паперами 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Торгівці цінними 
паперами (крім 
комерційних 
банків та 
інвестиційних 
компаній), млрд. 
грн. 

14,6 33,2 70,2 149,6 216,2 251,0 310,0 452,5 535,0 659,8 844,1 1065,6 1136,8 752,9

Комерційні 
банки, млрд. грн. 17,0 27,2 29,4 36,6 70,9 130,0 151,0 275,8 301,0 342,9 381,7 991,7 1023,4 678,4
Інвестиційні 
компанії, млрд. 
грн. 

7,5 8,1 9,0 16,8 34,2 22,8 31,8 26,0 47,4 64,6 312,0 90,2 135,9 89,7 

Джерело: дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua [17] 

В Україні функціонує дворівнева депозитарна система. До 11 жовтня 2013 року 
верхній рівень депозитарної системи був представлений Національним депозитарєм України 
(НДУ) та Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів (ВДЦП), які вели рахунки для 
зберігачів та здійснювали кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів, нижній 
рівень представляли зберігачі, які вели рахунки власників цінних паперів, та реєстратори 
власників іменних цінних паперів, а також депозитарієм Національного банку України. 

Національний депозитарій України був створений відповідно до закону України «Про 
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в 
Україні» [20] у травні 1998 року. Статутний капітал НДУ становив 30 млн. грн. і був 
розподілений таким чином: 86% акцій належало державі, 14% – більш ніж 20 учасникам 
фінансового ринку України. НДУ мав ліцензію на повний спектр депозитарних послуг та 
утримував державну монополію на відкриття і ведення кореспондентських рахунків, проте 
займав лише 10% ринку депозитарних послуг.  

Однак Національний депозитарій України не міг виконувати комерційних функцій, 
тобто зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, оскільки з 1999 по 2006 роки діяв 
міжурядовий українсько-американський меморандум, яким передбачалася реалізація проекту 
USAID щодо створення комерційного клірингового депозитарію, в ролі якого виступив 
«Міжрегіональний фондовий союз» (МФС). Саме МФС був головним депозитарієм з 
обслуговування корпоративних цінних паперів. Крім того, функціонував третій депозитарій - 
Центральний депозитарій НБУ з обслуговування обігу державних цінних паперів.  

Після закінчення терміну міжурядового меморандуму у 2006 році боротьба між НДУ 
та МФС за обслуговування операцій з корпоративними цінними паперами загострилася. 

Слід зазначити, що у 2004 році було здійснено спробу утворення Центрального 
депозитарію цінних паперів на базі НДУ, що передбачалось у Державній програмі розвитку 
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Національної депозитарної системи, однак у грудні 2008 року вказана постанова була 
скасована [21].  

Для реалізації завдання побудови Центрального депозитарію у 2008 році за 
ініціативою Національного банку України було створено Всеукраїнський депозитарій цінних 
паперів (ВДЦП). У 2009 році розпочалась активна робота ВДЦП на фондовому ринку 
внаслідок його об’єднання з депозитарієм «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС), 
створеним у 1997 році. Статутний капітал ВДЦП становив 153,1 млн. грн. Основним 
акціонером був НБУ, якому належало 22,86% акцій. Інші акціонери володіли менш, ніж 5% 
статутного капіталу кожний, зокрема, Державний ощадний банк України – 4,33%, КБ 
«ПриватБанк» – 4,33%, Державний експортно-імпортний банк України – 4,11%, «Фондова 
біржа «ПФТС» – 4,29% та ін. Операційна діяльність ВДЦП здійснювалася згідно з 
найкращою міжнародною практикою, однак ВДЦП не мав можливості обслуговувати угоди з 
цінними паперами через кореспондентські рахунки у зарубіжних центральних депозитаріях 
цінних паперів. Частка ВДЦП на ринку депозитарних послуг становила 90% [21]. 

У 2010 році активно розроблявся проект щодо реформування депозитарної 
інфраструктури. Як результат, у липні 2012 року було прийнято Закон «Про депозитарну 
систему України», згідно якого суттєво змінився порядок функціонування депозитарної 
інфраструктури у відповідності до міжнародних стандартів, зокрема створено центральний 
депозитарій, єдиний розрахунковий центр за операціями з цінними паперами, скасовано 
інститут реєстраторів тощо. 

У 2013 році відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» з 
метою реалізації реформи національної депозитарної системи на базі Національного 
депозитарію України створено Центральний депозитарій цінних паперів, Розрахунковий 
центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (на базі Всеукраїнського 
депозитарію цінних паперів) та депозитарні установи, які здійснюють, відповідно, зберігання 
та облік емісійних цінних паперів, розрахунки по операціях з ними, а також облік прав 
власності на цінні папери [19]. Центральний депозитарій цінних паперів та Розрахунковий 
центр згідно Закону України «Про депозитарну систему України» підконтрольні державі та 
Національному банку України. Центральний депозитарій цінних паперів забезпечує 
формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Центральний 
депозитарій цінних паперів веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, 
облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної цим 
Законом. Загальний порядок надання Центральним депозитарієм цінних паперів послуг, 
пов’язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням ним операцій у системі 
депозитарного обліку, здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів контролю за 
депозитарними установами визначаються Правилами Центрального депозитарію цінних 
паперів [19]. 

Закон України «Про депозитарну систему України» запровадив мінімальні вимоги до 
статутного капіталу Центрального депозитарію в розмірі 100 млн. грн., при цьому частка 
Національного банку України в капіталі становить 25% + 1 акція.  

Новацією нової депозитарної системи України є створення Розрахункового центру з 
обслуговування договорів на фінансових ринках. Даний центр було утворено на базі 
конкурента Національного депозитарію України - Всеукраїнського депозитарію цінних 
паперів. При цьому головним акціонером розрахункового інституту є Національний банк 
України. Розрахунковий центр має статус банківської установи та підлягає нагляду зі 
сторони НБУ. Крім того, центр є учасником системи електронних платежів. 

Найбільший спротив проти створення Розрахункового центру з обслуговування 
договорів на фінансових ринках був зі сторони фондових бірж, які протягом останніх років 
впровадили інститути центральних контрагентів, що дозволяло розширити спектр їхніх 
доходів. З жовтня 2013 року біржові операції здійснюються через Розрахунковий центр, 
який виконує функції центрального контрагента. Таким чином, розроблені та 
профінансовані фондовими біржами системи центральних контрагентів вже не потрібні.  

Позитивним фактором концентрації розрахунково-клірингової функції в межах 
створеного Розрахункового центру є зменшення операційно-розрахункових ризиків щодо 
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операцій з цінними паперами, оскільки НБУ вже має достатній досвід забезпечення 
функціонування системи електронних платежів, яку визнано однією з кращих в Європі ще 
при її впровадженні в 90-х роках. 

Окрім Центрального депозитарію депозитарну діяльність в Україні здійснює і 
Національний банк України. Національний банк України обслуговує обіг державних цінних 
паперів (а з жовтня 2013 року також облігацій місцевих позик), у тому числі здійснює 
депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів. Для виконання даних функцій у структурі 
НБУ створено відділ депозитарного обліку цінних паперів у складі департаменту монетарної 
політики.  

В табл. 3 представлено кількісні показники діяльності депозитаріїв в Україні 
впродовж 2000-2012 років. Показники депозитарної діяльності свідчать про постійне 
збільшення кількості рахунків у цінних паперах, а також зростання кількості цінних паперів 
на цих рахунках. Це є підтвердженням загальної тенденції покращення кількісних і якісних 
показників депозитарної складової вітчизняного фондового ринку. Станом на 31.12.2013 
року загальна кількість випусків цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій, 
становила 12130 цінних паперів [22].  

Таблиця 3 
Адміністративні операції, здійснені депозитаріями цінних паперів на 

фінансовому ринку України, 2000-2012 роки 

Рік 
Кількість рахунків 

зберігачів 
Кількість рахунків емітентів 

цінних паперів 
Кількість цінних паперів, що 
обліковувалися, млрд. грн. 

МФС-ВДЦП НДУ МФС-ВДЦП НДУ МФС-ВДЦП НДУ Разом 
2007 225 28 2518 28 592,41 0,08 592,49 

2008 265 59 3062 55 792,22 6,07 798,29 

2009 303 122 3261 118 1379,55 19,76 1399,31 

2010 379 259 4910 2217 2065,38 119,58 2184,96 

2011 410 296 6221 4108 2254,47 300,79 2555,26 

2012 407 326 6366 4726 2535,27 330,21 2865,48 

Джерело: дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua [17] 

Важливою складовою Національної депозитарної системи є депозитарні установи. Вони 
забезпечують формування, розвиток, функціонування системи депозитарного обліку та 
обслуговування обігу цінних паперів, а також інтеграцію у міжнародну систему депозитарних 
установ, які у свою чергу забезпечують функціонування світових ринків капіталів.  

Депозитарні установи надають своїм клієнтам – юридичним та фізичним особам, 
інвестиційним та недержавним пенсійним фондам, професійним учасникам ринку цінних 
паперів, резидентам та нерезидентам, а також емітентам при дематеріалізації цінних паперів– 
широкий спектр депозитарних послуг, серед яких особливо відзначимо: відкриття рахунків у 
цінних паперах, їх зберігання, знерухомлення, облік переходу права власності на цінні 
папери, сповіщення клієнта про корпоративні дії емітента, трансферт доходів по цінних 
паперах, інші. 

До 11 жовтня 2013 року нижній рівень депозитарної системи був представлений 
зберігачами - банками, торговцями або реєстраторами, які мали ліцензію на зберігання та 
обслуговування обігу цінних паперів та операцій емітента з ними на рахунках у цінних 
паперах як щодо фондових інструментів, що належали їм, так і тих, що зберігалися ними 
згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах.  

В табл. 4 наведена динаміка кількості рахунків власників цінних паперів – депонентів, 
що обслуговувалися зберігачами, та облікових операцій зберігачів впродовж 2000-
2012 років.  
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Таблиця 4 
Динаміка кількості рахунків власників цінних паперів – депонентів, що 

обслуговувалися зберігачами, та облікових операцій зберігачів, 2000-2012 роки 
Показники 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Кількість рахунків 
зберігачів, тис. шт. 

759 899 1551 1510 1050 1006 1088 1088 1070 1089 2911 4990 5103

Кількість облікових 
операцій зберігачів, 
тис. шт. 

37,5 48,6 61,2 61,1 177,2 197,3 252,8 407,8 448,3 791,6 4273,9 6024,7 6521,7

Джерело: дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua [17] 

Кількість рахунків власників цінних паперів, що обслуговуються зберігачами на 
кінець 2012р. становила 5,10 млн. Найбільш динамічний приріст кількості рахунків відбувся 
у 2001-2002 та 2010-2011 роках. Протягом 2012р. зберігачами цінних паперів проведено 
6521,70 тис. облікових операцій. На початок 2013р. частка цінних паперів, випущених в 
документарній формі, що були знерухомлені та обліковувались на рахунках власників у 
зберігачів, становила 5,75% загальної кількості цінних паперів на рахунках, відповідно без 
документарних інструментів - 94,25%.  

Реєстраторська діяльність передбачала виконання реєстратором таких функцій: 
формування системи реєстру за результатами розміщення випуску іменних цінних паперів 
або прийняття її від попереднього реєстроутримувача та ведення системи реєстру. Функції 
реєстроутримувача реалізовувалися за допомогою системи реєстру, який складався з: реєстру 
власників іменних цінних паперів; емісійного рахунку, особових рахунків емітента та 
зареєстрованих осіб; облікових регістрів з ведення реєстру; документів, які слугували 
підставою для формування та внесення змін до системи реєстру. Основні показники 
діяльності реєстраторів на фінансовому ринку України впродовж 2000-2012 років наведено в 
табл. 5. 

Таблиця 5 
Основні показники діяльності реєстраторів на фінансовому ринку України, 2000-

2012 роки 

Рік 
Кількість реєстраторів, що 
здійснювали діяльність 

протягом року 

Кількість емітентів, що 
обслуговувалися 
реєстраторами 

Кількість емісій, що 
обслуговували 
реєстратори 

Кількість рахунків 
власників іменних 

інструментів, тис. шт.
2000 364 16035 16417 17578 
2001 368 17593 17928 17760 
2002 365 18111 18404 16658 
2003 361 18420 18801 16077 
2004 367 18824 19211 15587 
2005 352 18811 19218 14865 
2006 351 18256 19488 13446 
2007 368 17031 17519 12245 
2008 379 17269 17866 11857 
2009 365 16196 16726 11153 
2010 306 12856 13193 8369 
2011 194 6035 6218 4386 
2012 134 5321 6366 3352 

Джерело: дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua [17] 

Діяльність з організації торгівлі на фінансовому ринку здійснюють фондові біржі. 
Протягом 2000-2013 років кількість організаторів торгівлі коливалася в межах 9-11 суб’єктів, 
на початок 2014 року функціонувало десять фондових бірж, а саме: Київська міжнародна 
фондова біржа, Придніпровська фондова біржа, Східно-Європейська фондова біржа, 
Українська біржа, Українська міжбанківська валютна біржа, Українська міжнародна фондова 
біржа, Українська фондова біржа, Фондова біржа «ІННЕКС», Фондова біржа «Перспектива», 
Фондова біржа «ПФТС». В табл. 6 наведено розподіл біржових угод між організаторами 
торгівлі в Україні в 2000-2013 роках. Основною тенденцією біржового сегменту фондового 
ринку України останніх років була консолідація торгівлі на трьох організаторах торгівлі - 
ПрАТ ФБ «ПФТС», ПАТ ФБ «Перспектива» та ПАТ «Українська біржа».  
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Таблиця 6 
Розподіл обсягів торгів між організаторами торгівлі в Україні,  

2000-2013 роки 
Організатори 

торгівлі 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ПрАТ 
«Фондова 
біржа «ПФТС» 

 68,0 95,97 91,03 74,66 88,22 96,35 87,54 90,02 38,75 46,45 37,74 34,69 23,78

ПАТ 
«Українська 
біржа» (з 
2009р.) 

- - - - - - - - - 9,13 20,95 26,96 27,30 2,35 

ПАТ 
«Фондова 
біржа 
«Перспектива» 
(з 2006р.) 

- - - - - - 0,02 1,24 3,64 31,69 27,91 33,58 35,91 67,23

Інші 32,0 4,03 8,97 25,34 11,78 3,63 11,22 6,34 20,43 4,69 1,72 2,10 6,64 
Джерело: дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua [17] 
До інфраструктурних фінансових інститутів належать компанії з управління активами 

(КУА). Основними функціями КУА є створення пайових інвестиційних фондів (ПІФ), 
випуск, розміщення та викуп цінних паперів інститутів спільного інвестування (ІСІ), 
управління активами ІСІ.  

Динаміка кількості КУА та ІСІ на 1 КУА на фінансовому ринку України впродовж 
2002-2013 років наведена в табл. 7. 

Таблиця 7 
Динаміка кількості КУА та ІСІ на 1 КУА на фінансовому ринку України, 2002-

2013 роки 
Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Кількість 
КУА 

5 32 88 159 228 334 409 380 339 341 353 347 

Кількість ІСІ 
на 1 КУА 

1,20 0,91 1,19 1,79 2,28 2,50 3,04 3,16 3,62 4,26 4,37 4,62 

Джерело: дані Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.uaib.com.ua [23] 

Дані табл. 7 свідчать, що динаміка кількості компаній з управління активами (КУА) у 
2013 році послабилася – в умовах податкових нововведень, затяжної стагнації фондового 
ринку та економіки в цілому, частина КУА виходили з бізнесу. Водночас, тривав і процес 
виходу на ринок управління активами нових компаній. 

В табл. 8 представлено динаміку ринку управління активами ІСІ на фінансовому 
ринку України у 2002-2013 роках. У 2013 році зростання активів ринку ІСІ тривало. Загальна 
вартість активів ІСІ в управлінні зросла впродовж 2004-2013 років з 1938 млн. грн. до 177523 
млн. грн., або в 90,6 рази. 

Таблиця 8 
Динаміка ринку управління ІСІ на фінансовому ринку України,  

2002-2013 роки 
Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Активи ІСІ в 
управлінні, млн. 
грн. 

н.д. н.д. 1938 6904 17145 40780 63265 82541 105867 126790 157201 177523

Кількість 
сформованих 
ІСІ (досягли 
нормативу 
мінімальних 
активів) 

- 10 39 128 324 577 888 985 1095 1125 1222 1250 

Джерело: дані Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.uaib.com.ua [23] 
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У 2013 році ринок управління активами інституційних інвесторів випробовувався 
змінами законодавства, зокрема податкового та щодо депозитарної системи, а також 
ліцензійних умов діяльності КУА. Якщо одні зміни обмежували можливості КУА та 
стримували ріст, то інші, хоч і були складними, проте у середньо- та довгостроковій 
перспективі можуть сприяти підвищенню ефективності діяльності компаній та фондів. 

Набрання чинності на початку 2014 року новим Законом України «Про інститути 
спільного інвестування» [24], покликаним розширити можливості для роботи на ринку 
спільного інвестування та наблизити його умови до таких, що діють на розвинених ринках 
світу, стимулюватиме появу нових видів фондів, які краще задовольнятимуть потреби 
інвесторів. Водночас, успіх у цьому значною мірою залежатиме від зрушень на фондовому 
ринку в цілому, зокрема у питанні збільшення кількості та підвищення якості емітентів, 
цінні папери яких котуються на біржах, зокрема перебувають у лістингу. Необхідним є 
також збереження діючого режиму оподаткування ІСІ та доходів інвесторів. 

Формування дієвої трирівневої пенсійної системи також неможливе без сталого 
економічного зростання та розвитку фондового ринку для забезпечення широких 
можливостей ефективного управління пенсійними активами. Заклавши ще десять років тому 
у законодавство механізм створення та розвитку накопичувальної складової системи 
пенсійного забезпечення, який загалом відповідає Директивам ЄС, Україна все ще очікує на 
політичні зміни, які б нарешті дали поштовх до запровадження другого (державного) 
накопичувального рівня пенсійної системи.  

Політична нестабільність, падіння економіки та необхідність кардинальних 
структурних реформ, ще більше ускладнюватимуть умови діяльності КУА в Україні. На 
ринок управління активами очікують нові виклики у вигляді законодавчих ініціатив уряду, 
однак вони також можуть дати поштовх для довгоочікуваного якісного росту фінансового 
ринку. Цьому сприятиме й підвищення інтересу та довіри іноземних інвесторів до України.  

Окрім розглянутих інфраструктурних фінансових інститутів на фінансовому ринку 
здійснюють діяльність професійні об’єднання учасників ринку, рейтингові та інформаційні 
агентства, консалтингові, аудиторські й юридичні компанії, довірчі товариства, фірми з 
розробки програмного забезпечення діяльності учасників ринку тощо. 

Основними проблемами діяльності інфраструктурних фінансових інститутів в Україні 
є: наявні 10 організаторів торгівлі здійснюють діяльність абсолютно автономно за власними 
правилами та не пов’язані ані технологічно, ані інформаційно; елементи системності наявні 
лише при обслуговуванні операцій на організованому ринку цінних паперів; технологічно 
депозитарна система українського фінансового ринку значно відстає від платіжної системи 
та гальмує обіг фінансових інструментів на ринку цінних паперів. 

Наслідком наявності таких проблем є те, що кожен окремий суб’єкт інфраструктури 
фінансового ринку є постійним джерелом ризику для інвестора. Окрім вищезазначених 
проблем групи інфраструктурно-організаційних відзначимо ще одну. Гіпотетично торгівці 
цінними паперами, компанії з управління активами можуть надавати послуги на всій 
території країни, але якість таких послуг на «фінансовій периферії» на жаль залишає бажати 
кращого. Крім того, на даному етапі розвитку фінансового ринку в Україні особливої 
актуальності набуває не можливість надання послуг, а консультативно-просвітницька 
діяльність, що ґрунтується на відповідній матеріально-технічній базі та наявності високо 
кваліфікованих кадрів. Переважна більшість професійних учасників вітчизняного 
фінансового ринку не готова інвестувати в розширення власної мережі представництв, 
оскільки окупність таких інвестицій – питання довгострокової перспективи. Проте, основна 
маса ресурсного потенціалу фінансового ринку, значна кількість інвестиційно привабливих 
підприємств, які можуть вийти на фондовий ринок у майбутньому в якості емітентів, 
знаходиться на периферії.  

Основними глобальними тенденціями функціонування інфраструктурних фінансових 
інститутів на сучасному етапі, є: по-перше, створення глобальних торговельних та 
розрахунково-клірингових систем для обслуговування світової торгівлі, по-друге, зростаюче 
використання інформаційних та фінансових технологій, впровадження фінансового 
інжинірингу, по-третє, універсалізація діяльності фінансових інститутів, внаслідок чого на 
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перший план висувається не спеціалізація цих установ за видами фінансових послуг, а якість, 
швидкість та мінімальна ризикованість наданої послуги. По-четверте, комерціалізація 
центральних ринкових інститутів, тобто остаточне відхилення від публічних форм 
управління системоутворюючими організаціями – біржами, електронно-комунікаційними 
мережами, депозитаріями, кліринговими домами, до приватних – переважно у формі 
господарських товариств, власниками яких є держава та професійні учасники ринку. По-
п’яте, консолідація корпоратизованих інститутів інфраструктури, яка відбувається згідно з 
утвореною природним шляхом конфігурацією того чи іншого регульованого ринку (так 
звана «горизонтальна» консолідація, що має здебільшого наднаціональний характер) або 
здійснювана за ініціативою держави і за згодою учасників ринків у межах однієї країни 
(«вертикальна» консолідація). По-шосте, консолідація системи державного регулювання 
фінансового ринку, що завершилась у багатьох країнах утворенням єдиного державного 
органу консолідованого нагляду за фінансовими послугами та ринками, з одночасною 
дерегуляцією окремих складових фінансових ринків та посилення їх саморегулювання. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведення структурних реформ в економіці 
України вимагає здійснення заходів, спрямованих на розвиток вітчизняного фінансового 
ринку як найбільш ефективного механізму перерозподілу фінансових ресурсів на користь 
реального сектору. Вирішення цього завдання значною мірою залежить від ефективної 
діяльності інфраструктурних інститутів фінансового ринку. 

Найбільш відчутною та важливою інфраструктурною зміною на фінансовому ринку 
України стала реформа депозитарної системи. Створення незалежного центрального 
депозитарію цінних паперів є основою успішного функціонування фінансового сектору 
країни. Наявність єдиного депозитарію, який обслуговує професійних учасників ринку, 
мінімізує ризики, пов’язані з вчасною поставкою цінних паперів проти платежу, а також 
гарантує нормальний режим взаємодії учасників ринку з різних країн в єдиній глобальній 
мережі.  

Впровадження інституту Центрального депозитарію сприятиме консолідації 
посттрейдингової інфраструктури в Україні та забезпечить інтеграцію національного 
фінансового ринку, зокрема його фондового сегменту до міжнародних централізованих 
систем обліку прав власності на цінні папери. Зазначене особливо актуальне у контексті 
регулювання процедури допуску цінних паперів іноземних емітентів з активами в Україні до 
обігу на вітчизняних фондових біржах та подвійного лістингу українських емітентів за 
межами України.  

Перспективними напрямами, які потребують подальших досліджень, є: забезпечення 
депозитарними установами якісного обслуговування корпоративних та інших прав 
інвесторів та хеджерів, що посвідчуються цінними паперами, деривативами, та забезпечують 
відповідні розрахунки, а також інтеграція національного ринку цінних паперів до 
міжнародних фінансових ринків; підвищення ефективності та зменшення технологічних 
ризиків функціонування організованих ринків, що забезпечуватиме можливість отримання 
підприємствами довгострокових фінансових інвестицій, сировинних, енергетичних та інших 
ресурсів виробництва, право на отримання яких підтверджено цінними паперами; 
покращення інвестиційного клімату в Україні, сприяння розвитку інвестиційної активності 
населення, розширення асортименту та якості фінансових послуг та розвитку фінансових 
установ, у тому числі системи недержавного пенсійного забезпечення, страхування, 
хеджування ризиків та інститутів спільного інвестування; інтеграція вітчизняного ринку 
цінних паперів до регіональних та світових ринків капіталу [25].  
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Анотація. Висвітлені наявні методичні підходи в оцінці фінансової стійкості підприємства. Виділено 
основні проблеми щодо вибору конкретної методики визначення типу фінансової стійкості підприємства та 
запропоновано шляхи їх вирішення. 
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Ключові слова: фінансова стійкість, власний оборотний капітал, узагальнюючі показники, часткові 
показники, інтегральні методи оцінки фінансової стійкості.  

Аннотация. Рассмотрены возможные методические подходы в оценке финансовойустойчивости  
предприятия. Выделены основные проблемы при выборе конкретной методики определения типа финансовой 
устойчивости предприятия и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, собственный оборотный капитал, обобщающие 
показатели, частичные показатели, интегральные методы оценки финансовой устойчивости. 

Summary. The analysis of the methodical approaches to the estimation of financial stability of enterprise is conducted in 
the article. The main problems are selected in relation to the choice of concrete method of determination of type of financial 
stability of enterprise and the ways of their decision are offered.  

Keywords: financial stability, own working capital, summary indicators, the partial indicators, integral methods 
for estimating financial stability. 

 
Фінансова стійкість є необхідною умовою ефективної діяльності будь-якого підприємства, 

для якого характерне  повне та своєчасне виконання зобов’язань перед персоналом, бюджетом, 
кредиторами, партнерами. Проблема нестабільної діяльності підприємств  є однією з найактуаль-
ніших в українській економіці:  велика кількість українських підприємств знаходяться в передкри-
зовому чи кризовому стані, що вимагає впровадження активних антикризових заходів. Недостат-
ність методичного інструментарію забезпечення фінансової стійкості підприємства стає на заваді  
вибору адекватних методів антикризового управління на кожному конкретному підприємстві. 

Потреба в удосконаленні методик оцінки фінансової стійкості підприємства та 
напрацювання досвіду використання конкретно-орієнтованих методик пов’язані з необхідністю 
надання можливості фінансовим аналітикам та управлінському персоналу сформувати системне 
уявлення про ефективність управління господарської діяльності підприємств, знайти  внутрішні 
економічні можливості зростання, вихід з кризи тощо.  

Метою статті є систематизація поглядів відомих вчених-економістів на теоретичні аспекти 
використання методики комплексної оцінки фінансової стійкості підприємства та знаходження 
векторів удосконалення існуючого інструментарію оцінки забезпечення фінансової стійкості 
підприємства. 

Вважається, що підприємство є фінансово стійким, коли власні кошти підприємства 
покривають не менше ніж половину всіх фінансових ресурсів, необхідних для здійснення 
господарської діяльності, а підприємство вчасно і в повному обсязі розраховується за своїми 
зобов’язаннями.  

Питанням оцінювання фінансової стійкості підприємств різних видів економічної 
діяльності присвячені праці таких відомих зарубіжних вчених, як Е. Альтмана, У. Бівера, І. 
Романе, К. Хеддервіка та ін. Вітчизняними та ближньозарубіжними науковцями, зокрема,  М. 
Білик, С. Єлецьких, А. Іоновою, К. Ізмайловою,  В. Ковальовим, М. Крейніною, Н. Мамонтовою, 
Н. Русак, Г. Старостенко, Г. Савицькою,  А. Шеремет, запропоновані методики аналізу фінансової 
системи підприємства. Також існує й нормативна методика поглибленого аналізу фінансово-
господарського стану та з виявленням ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з 
приховання банкрутства [1]. 

Серед вчених-економістів немає єдиного визначеного підходу до виділення 
комплексного методу оцінювання фінансової стійкості підприємства. У роботах багатьох 
вітчизняних і зарубіжних науковців, а також у методиках фінансового аналізу Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Аудиторської палати України 
фінансова стійкість підприємства оцінюється за допомогою кількісних методів, при цьому 
переважаючим є метод коефіцієнтів. Проте цей підхід не дозволяє комплексно оцінити 
фінансовий стан підприємства, діагностувати причини (особливо суб’єктивні) порушення 
пропорцій в русі капіталу на всіх стадіях його кругообігу, тому недостатній для 
обґрунтування управлінських рішень тактичного й стратегічного характеру [2]. 

Для оцінки фінансової стійкості переважна більшість науковців використовує традиційні 
методи, які полягають у розрахунку певних показників. До таких показників належать як 
узагальнюючі, так і часткові показники, проте окремі науковці наполягають на використанні 
тільки часткових показників,  деякі – на сполученні часткових та узагальнюючих показників.  

Взагалі в економічній літературі найбільш поширеними є методики дослідження рівня 
фінансової стійкості підприємства, які можна об’єднати у дві групи: оцінка на базі 
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показників та коефіцієнтів та інтегральна оцінка фінансового стану.  
Для  визначення реального стану фінансової стійкості підприємства використовують певну 

систему показників для її оцінки,  вдалу класифікацію яких  за різними параметрами здійснили 
В.З. Бугай, В.М. Омельченко (рис. 1). 

Рис. 1. Схема аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства 
Джерело: [3, с. 35] 
Першим кроком при проведенні оцінки фінансової стійкості підприємства на базі 

показників та коефіцієнтів є аналіз та якісне дослідження абсолютних показників фінансової 
стійкості, що дозволяє визначити тип його фінансового стану. Абсолютними показниками 
фінансової стійкості є показники, що характеризують міру забезпеченості запасів джерелами 
їхнього фінансування. Джерелами фінансування запасів є власні, кредитні та інші позикові 
засоби, включаючи короткострокову кредиторську заборгованість за товари, роботи та 
послуги. 

У складі абсолютних показників фінансової стійкості зазвичай виділяють групу 
показників наявності джерел формування запасів та групу показників забезпеченості запасів 
джерелами їх формування. Залежно від рівня забезпеченості запасів джерелами їх 
формування визначають тип фінансової стійкості. Для характеристики джерел формування 
запасів більшість науковців визначають три основних показники: наявність власного 
оборотного капіталу; наявність власних і довгострокових позикових джерел формування 
запасів і витрат; загальний розмір основних джерел формування запасів і витрат [4]. 

Такі науковці, як  В.О. Подольська, О.В. Яріш, Н.П. Шморгун, Н.М. Дєєва, О.І. 
Дедіков, Г.Г. Старостенко, Н.В. Мірко, для оцінювання фінансової стійкості підприємства 
пропонують багаторівневу схему покриття виробничих запасів джерелами коштів, після чого 
оцінюють результат та визначають відповідний тип фінансової стійкості. Такі вчені, як М.Д. 
Білик, Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков, Н.Ю. Невмержицька, О.В. Павловська та Н.М. Притуляк, 
крім виявлення надлишку чи нестачі джерел фінансування для покриття запасів, додатково 
ще розраховують такі показники, як запас стійкості фінансового стану, показник зміни 
надлишку (нестачі) джерел фінансування на одну гривню запасів, точку беззбитковості, 
запас міцності. 

Найбільш вживаними та схваленими науковцями типами фінансової стійкості в 
економічній літературі виділені такі, як: абсолютна фінансова стійкість; нормальна або 
нормативна фінансова стійкість; нестійкий або передкризовий фінансовий стан; кризовий або 
критичний фінансовий стан. Переважна більшість учених дотримується думки, що абсолютна 
фінансова стійкість характеризується ситуацією, коли всі запаси повністю покриваються власними 
оборотними коштами. Кожний наступний тип фінансової стійкості буде відповідати необхідності 
залучення підприємством додаткових коштів до наявних з метою покриття запасів [3, с. 36]. 

Слід зазначити, що сутність кожного з типів фінансової стійкості у різних авторів 
зберігається, однак самі узагальнюючі показники відрізняються залежно від того, як той чи інший 

Аналіз фінансової стійкості підприємства 
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автор розраховує величину власного оборотного капіталу підприємства, який у літературних 
джерелах ще називають робочим, функціонуючим капіталом, власними обертовими (або 
обіговими) коштами. Власний оборотний капітал (ВОК) є одним з найдієвіших інструментів 
завдяки якому забезпечується фінансова стабільність та платоспроможність суб’єктів 
господарювання. 

У сучасній економічній літературі існує велика кількість способів розрахунку цього 
показника. Так, Т.О. Фролова пропонує розраховувати власні оборотні кошти як різницю між 
власним капіталом (І розділ пасиву) та необоротними активами (І розділ активу). Така 
методика розрахунку є найбільш розповсюдженою серед вчених-аналітиків [5]. 

Аналіз наукових праць дає змогу виділити вісім різних методичних підходів до 
розрахунку ВОК на основі балансового звіту (табл. 1).  

Таблиця 1 
Порядок розрахунку власного оборотного капіталу підприємства (ВОК) 

№ Формула розрахунку 
1 Рядок 1195 – Рядок 1695; (Рядок 260 – Рядок 620) 
2 Рядок 1195 – Рядок 1695; ((Рядок 260 + Рядок 270) – (Рядок 620 + Рядок 630) 
3 Рядок 1195 – (Рядок 1595+Рядок1695) ;((Рядок 260 + Рядок 270) – (Рядок 480 + Рядок 

620 + Рядок 630) 
4 Рядок 1495 – Рядок 1095; (Рядок 380 – Рядок 080) 
5 Рядок 1495 – (Рядок 1095 – Рядок 1040); (Рядок 380 – (Рядок 080 – Рядок 050)) 
6 Рядок 1495 + Рядок 1195 – Рядок 1095; (Рядок 380 + Рядок 430 – Рядок 080) 
7 Рядок 1495 + Рядок 1195 + Рядок 1595 – Рядок 1095; (Рядок 380 + Рядок 430 + Рядок 

480 – Рядок 080) 
8 Рядок 1495 + Рядок 1195 + Рядок 1665 – Рядок 1095; (Рядок 380 + Рядок 430 + Рядок 

630 – Рядок 080) 
*Джерело: [2, с. 36] 

 

Але, якщо використати балансову модель і записати, що активи (р.1095 + р.1195) 
дорівнюють пасивам (р.1495 + р.1595 + р.1695), то неважко помітити, що формула 
розрахунку ВОК у табл. 1 під номером 2 дублює формулу 7, а розрахункова формула під 
номером 3 дублює 6 [3, с. 36]. Таким чином, ми притримуємося думки В.З. Бугай та 
В.М. Омельченко, щодо необхідності виділення шести методичних підходів до розрахунку 
ВОК, які при їх практичному застосуванні дають різні результати. 

Варто зауважити, що проблема невизначеності методики розрахунку власного 
оборотного капіталу підприємства спричиняє подальшу неточність у розрахунках фінансової 
стійкості підприємства. Розрахований за різними методами власний оборотний капітал 
підприємства дає різні результати щодо визначення типу фінансової стійкості підприємства. 
У кінцевому результаті фінансові аналітики та управлінський персонал стикаються з 
проблемою неточного визначення типу фінансової стійкості підприємства та неможливості 
правильно знайти вихід із конкретної ситуації. 

Ми вважаємо, що варто виділити один-два основні способи розрахунку власного 
оборотного капіталу, які дають найбільш точні дані, щоб усунути вищезазначену проблему. 
Розглянувши методики В.З. Бугай, Ю.С. Гордєєвої, В.М. Івахненка, Л.А. Лахтіонової, 
В.М. Омельченка, Г.В. Савицької та Т.О. Фролова можна виділити наступні два основні 
методи розрахунку власного оборотного капіталу: 1) різниця між оборотними активами, 
витратами майбутніх періодів, необоротними активами та групами вибуття і поточними 
зобов’язаннями та доходами майбутніх періодів; 2)  різниця між величиною власного 
капіталу, забезпеченнями наступних витрат та платежів і довгостроковими зобов’язаннями 
та величиною необоротних активів. 

Другий етап оцінки фінансової стійкості передбачає, крім абсолютних показників 
застосування відносних, що дозволяє більш детально її оцінити. 

Суть коефіцієнтного підходу оцінки фінансової стійкості підприємства полягає в 
обчисленні та аналізі низки фінансових коефіцієнтів. Методичний підхід до визначення 
фінансової стійкості за допомогою фінансових коефіцієнтів є найбільш поширеним. 
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Усі відносні показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства можна 
умовно об’єднати в декілька груп: 

a) показники структури капіталу, які характеризують фінансову незалежність від 
зовнішніх позикових коштів (коефіцієнт фінансової незалежності (коефіцієнт автономії), 
коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт фінансового 
ризику (фінансування); 

б) показники, що характеризують стан оборотних коштів: коефіцієнт маневрування 
власного оборотного капіталу, коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами; 

в) показники, які характеризують стан основних засобів (коефіцієнт ефективності 
використання фінансових ресурсів, коефіцієнт ефективності власного капіталу [6]. 

Аналізуючи погляди різних вчених щодо набору відносних коефіцієнтів фінансової 
стійкості, ми з’ясували, що автори пропонують не тільки різноманітну кількість показників 
для проведення аналізу, але й існує неоднозначність у визначенні розрахункових формул за 
деякими коефіцієнтами. Так, коефіцієнт фінансової стійкості згідно О.В. Павловської та 
Н.М. Притуляк слід розраховувати як відношення власних до позичених коштів 
підприємства [7, с. 215], натомість В.І. Головко, А.В. Мінченко та В.М. Шаманська 
вважають, що даний показник – це відношення суми власних коштів та довгострокових 
зобов’язань підприємства до валюти балансу [5, с. 33–34]. 

Однією з причин таких суперечностей є те, що деякі відносні показники, що 
характеризують фінансову стійкість, у кожного автора можуть мати іншу назву, хоча 
методика їх розрахунку залишається однаковою.  

Крім того, наводяться різні граничні значення коефіцієнтів. Так, наприклад, для 
коефіцієнта фінансової залежності Г.В. Митрофанов рекомендованим значенням даного 
коефіцієнта визначає 1,3–1,8, тоді як О.Ю. Базілінська встановила його на рівні <2, а 
М.С. Білик, А.Г. Загородній та Г.І. Кіндрацька рекомендують ≥1. Такі ж суперечності можна 
спостерігати і для рекомендованого значення коефіцієнта співвідношення власного і 
залученого капіталу (Г.В. Митрофанов в встановив його на рівні 0,35–0,8; О.Ю. Базілінська – 
<1,0; М.С. Білик, А.Г. Загородній та Г.І. Кіндрацька – 0,7–1,0) [5, с. 33–34]. 

Проблема невизначеності граничного значення коефіцієнтів фінансової стійкості 
підприємства негативно позначається на результатах реальної оцінки фінансової стійкості 
підприємства і потребує деталізації на законодавчому рівні. 

Завершальним етапом оцінки фінансової стійкості підприємств є визначення запасу 
фінансової стійкості, що характеризує рівень захищеності основної діяльності, який є в 
підприємства на даний момент і яким можна скористатися на випадок форс-мажорних 
обставин. 

Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі показників та коефіцієнтів є одним з 
найпоширеніших елементів фінансового аналізу у практиці господарювання. Зручність його 
застосування обумовлена, головним чином, наявністю необхідної вихідної інформації та 
інформативністю одержуваних у результаті значень коефіцієнтів. Одним з основних недоліків 
його застосування (як показав огляд економічної літератури за оцінкою фінансової стійкості) є те, 
що, і в зарубіжній, і вітчизняній практиці немає більш-менш чітко регламентованого набору 
фінансових коефіцієнтів. Кожен з авторитетних авторів визначає склад використовуваних ним 
показників з власного бачення, без належних обґрунтувань. Так, Н.А. Русак для аналізу фінансової 
стійкості рекомендує використовувати 9 коефіцієнтів, М.Н. Крейніна – 7, В.В. Ковальов – 8. 
Наявність такої великої кількості недостатньо чітко впорядкованих показників значно ускладнює 
аналітичну діяльність. Фінансові коефіцієнти, повинні представляти не набір, а систему, тобто не 
суперечити один одному, не повторювати один одного, не залишати «білих плям» у оцінці 
фінансової стійкості підприємства [8, с. 33]. 

Очевидно, що частину показників фінансової стійкості при їх значній кількості можна 
розглядати як надлишкову. Це обумовлено тим, що деякі з них знаходяться у функціональній 
залежності між собою. Крім того, порівняльний аналіз вітчизняних підприємств часто 
ускладнений, оскільки для багатьох коефіцієнтів досить складно підібрати адекватну базу 
порівняння, у зв’язку з тим що: а) рекомендовані нормативні значення часто не узгоджені, не 
враховують галузеву специфіку і т.д.; б) складно отримати середньогалузеві значення; 
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в) використання моделей і показників західних компаній, для вітчизняних підприємств не 
завжди коректно у зв’язку з непорівнянністю умов в яких функціонують наші 
підприємства [9, с. 92]. 

Отже, вище перелічені особливості застосування відносних показників зумовлюють 
необхідність пошуку комплексного підходу до оцінки фінансової стійкості, зокрема пошуку 
методичних підходів до визначення інтегральних показників. 

Інтегральна оцінка фінансового стану (моделі діагностики банкрутства) базується на 
емпіричному дослідженні фінансових показників великої кількості підприємств, одні з яких 
збанкрутіли, а інші – успішно продовжують свою діяльність. При цьому добирається ряд 
показників (коефіцієнтів) для кожного з яких визначається питома вага в так званій 
«дискримінантній функції». Як і граничне значення вибраних показників, вагомість може 
коригуватися. Вона залежить від виду економічної діяльності, до якого належить 
підприємство, загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня інфляції та інших 
факторів. Залежно від величини інтегрального показника робиться висновок про належність 
об’єкта аналізу до групи підприємств-банкрутів чи до групи таких, що успішно 
функціонують [9, с. 91]. 

Для визначення інтегральних показників фінансової стійкості використовують як і 
методи бальної оцінки (скорингові методи оцінки кредитоспроможності), так і прогнозні 
показники загрози виникнення банкрутства. Найвідомішими моделями інтегральної оцінки 
фінансової стійкості підприємства є модель Альтмана, модель Ліса та модель Тафлера.  

Серед українських методик слід виділити Методичні рекомендації щодо виявлення ознак 
неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховання банкрутства, затверджені наказом 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.01.2001 р. № 10, де розрізняють три 
рівні неплатоспроможності підприємства: поточну, критичну та надкритичну 
неплатоспроможність [1]. 

Отже, провівши аналіз сучасної економічної літератури щодо питання оцінки фінансової 
стійкості підприємства ми виявили, що  існує ряд невирішених проблем та суперечностей щодо 
вибору конкретної методики визначення типу фінансової стійкості підприємства. Досі в 
науковій літературі не сформовано оптимальної системи фінансових коефіцієнтів із 
достатньою обґрунтованістю їхніх граничних значень, яка б виключила різноманітність назв 
одних і тих же показників та усунула неоднозначність їхнього розрахунку.  

Необхідно також встановити конкретний, уніфікований розрахунок величини 
власного оборотного капіталу. Так, як даний показник використовується для визначення 
відносних показників фінансової стійкості, неоднозначність в обрахунку його величини 
викривлює значення ряду фінансових коефіцієнтів. А це зі свого боку спричинює 
неадекватну оцінку фінансової стійкості суб’єктів господарювання. 

Таким чином, цілком очевидно, що фахівцям-аналітикам необхідно досягнути єдності 
щодо системи відносних коефіцієнтів фінансової стійкості та розрахунку її абсолютного 
показника  власного оборотного капіталу як одного з оптимальних інструментів 
забезпечення фінансової стабільності та платоспроможності суб’єктів господарювання. 

Оцінка фінансової стійкості  повинна дати керівництву підприємства беззаперечну 
«картину» його дійсного стану, а особам, що безпосередньо не працюють на даному підприємстві, 
але зацікавлені у його фінансовому стані – дані, необхідні для прийняття рішень щодо здійснення 
фінансових операцій, уявлення про раціональність використання вкладених у 
підприємство додаткових інвестицій тощо.  
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Анотація. У статті визначено етапи формування інституційного середовища фінансового сектору і 
становлення фінансових інститутів в Україні. Адаптовано їх до становлення страхових компаній та їх 
інституційного забезпечення. Визначено основні проблеми та напрями розвитку страхових компаній.  

Ключові слова: інституційне середовище, страхові компанії, ринок страхових послуг, страхування, 
валові виплати, валові премії. 

The article outlines the stages of formation of the institutional environment of the financial sector and the 
establishment of financial institutions in Ukraine. Adapted to the establishment of insurance companies and their 
institutional support. Main problems and areas of insurance companies. 

Key words: institutional environment, insurance companies, insurance market, insurance, gross payments, 
gross premiums. 

Постановка проблеми. Інституційна організація фінансового сектору передбачає 
створення певних її елементів за існування взаємозв’язку між інституціями та організаціями 
цього сектору. Її формування передбачає створення розгалуженої мережі фінансових 
інститутів, які здійснюють ефективну інтермедіацію. Нинішній стан фінансового сектору 
України характеризується незавершеністю інституційних перетворень, що гальмує його 
подальший розвиток і реалізацію стратегічних економічних програм. У цьому контексті 
економічні процеси залежать від траєкторії попереднього розвитку. Важливим є дослідження 
становлення страхових компаній як складової фінансового сектору України, а також їх 
інституційного забезпечення відповідно до еволюційних етапів розвитку, власне, самого 
цього сектору економіки. 

Аналіз останніх публікацій. Проблеми фінансової безпеки, стабільності та стійкості 
стали об’єктом наукових досліджень О. Барановського, З. Варналія, О. Гаврилюка, 
В. Козюка; формування наукового підґрунтя для розвитку фінансового ринку та ринку 
фінансових послуг закладено у працях В. Базилевича, Т. Васильєвої, О. Іваницької, 
С. Козьменка, В. Корнєєва, Д. Леонова, О. Мозгового, В. Смагіна, І. Школьник; 
проблематика становлення та розвитку депозитних і недепозитних фінансових інститутів 
висвітлена у дослідженнях М. Алексеєнка, С. Аржевітіна, О. Вовчак, О. Гаманкової, 
В. Гончаренка, О. Кнейслер, В. Міщенка, С. Науменкової, Л. Примостки, М. Савлука, 
Н. Ткаченко; проблеми інтеграції фінансового сектору у світовий економічний простір та 
напрями його розвитку в умовах глобалізації досліджують О. Білорус, Д. Лук`яненко, 
З. Луцишин, В. Новицький, Ю. Пахомов, О. Плотніков, А. Філіпенко та інші вчені. Наразі 
виникає нагальна потреба у розв’язанні наукових і практичних питань подальшого розвитку 
страхових компаній, що визначається інституційними трансформаціями. 

Мета дослідження полягає у досліджені становлення страхових компаній, їх 
інституційного забезпечення за етапами еволюції фінансового сектору економіки України. 
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Основні результати дослідження. За нашими дослідженнями [3; 4], формування 
інституційного середовища фінансового сектору та становлення фінансових інститутів в 
Україні включає такі етапи: 1) планова економіка (1920–1987 рр.); 2) формування ринкового 
механізму (1988–1995 рр.); 3) формування ринково зорієнтованої взаємодії (1996–1999 рр.); 
4) формування інноваційно активної взаємодії (2000 р. – перша половина 2008 р.);
5) забезпечення фінансової безпеки (друга половина 2008 р. – дотепер). Така періодизація
пояснюється спільними рисами: тенденціями розвитку (стабільність, падіння, поступова
стабілізація і зростання); нормативно-правовими (прийняття базового законодавства і
підзаконних актів – спершу інформативного характеру, надалі прийняття базових законів і
впорядкування нормативно-правової бази; контрольно-регулюючими (відсутність
регулювання, обмеження щодо діяльності певних фінансових установ, а потім і всіх інших з
боку держави і регуляторів); соціально-економічними (стабільність, падіння показників і
поступове зростання). Розглянемо інституційні трансформації у розвитку страхових
компаній відповідно до цих часових рамок.

Перший етап (1918–1987 рр.) – планова економіка. Дореволюційний розвиток 
фінансового сектору був призупинений запровадженням політики «воєнного комунізму», 
коли було ліквідовано приватну власність на засоби виробництва і націоналізовано фінансові 
установи.  

Варто відмітити, що єдиного плану оздоровлення і реорганізації фінансової системи 
на той час не існувало, самі ідеї часто носили утопічний характер, як, наприклад, пропозиції 
М. Бухаріна і Г. П’ятакова щодо відміни від грошей.  

18 вересня 1925 р. було покладено початок ліквідації приватних страхових компаній і 
встановлення державного монопольного права на здійснення всіх видів страхування за 
допомогою створення Держстраху, на який було покладено здійснення операцій через свої 
районні відділення і опосередковано філії Держбанку. Було ліквідовано установи пенсійного 
і соціального забезпечення. Згідно з Постановою Раднаркому СРСР від 10.09.33 р. вони 
передали всі свої накопичені кошти, майно і документацію обласним радам профспілок, а з 
1939 р. обов’язки зі сплати пенсійних внесків перекладись з робітників на підприємства-
роботодавців.  

Другий етап (1988–1995 рр.) – формування ринкового механізму. Із прийняттям 
Закону СРСР «О кооперации в СССР» (1988) було створено перші комерційні банки, а також 
страхові організації, частка яких у загальній системі страхування протягом 1988–1989 рр. не 
перевищувала 1 %. Надалі діяльність фінансових корпорацій почало регламентувати 
«Положение об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью» 
(1990), яке запровадило нові організаційні форми у фінансовій сфері. 

Як державна комерційна організація Держстрах перебував до 7 вересня 1993 р., коли 
було прийнято Постанову № 709 «Про створення національної акціонерної страхової 
компанії «Оранта». У тому ж році було прийнято Декрет Кабінету Міністрів України «Про 
страхування», Постанову Кабінету Міністрів України «Про умови ліцензування страхової 
діяльності на території України та контролю за їх дотриманням», а також створено Комітет у 
справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд). Державний страховий фонд 
частково використовувався на фінансування капітальних вкладень. Показники страхової 
діяльності у 1980–1995 рр. наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка обсягів страхування у 1980–1995 рр. 

Показники1 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Страхові 
 платежі 

2,1 3,1 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 3,5 14,4 5,8 97,8 169,0 

Страхові 
виплати 

1,8 2,0 2,3 2,2 2,5 2,5 3,0 3,0 5,5 2,8 64,1 116,5 
1 1980–1990 рр. – млрд крб, 1991–1992 рр. – млрд укр. крб, 1993–1995 рр. – млрд грн 
Джерело. Складено на основі [5]. 
За дослідженнями О. Гаманкової [1], статистика досліджуваних років свідчить, що у 

загальному обсязі страхових премій найбільшого поширення набули договори страхування 
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відповідальності позичальника за непогашення кредиту – 80–90 %, тобто розвивався 
трикутник: Банк – Позичальник (він же – страхувальник) – Страховик. Страхові компанії 
на той час створювались як композитні, тобто укладали договори страхування життя 
нарівні із договорами загального страхування. Через нормативний вакуум набуло розвитку 
інфляційне страхування життя, яке переслідувало цілі: 1) перетворення безготівкових 
страхових внесків підприємств на готівкові страхові виплати страхувальникам-фізичним 
особам; 2) виплату страхувальнику в умовах гіперінфляції надвисоких відсотків за фактом 
закінчення терміну дії договору (від 3 місяців до одного року). Страхова сума 
збільшувалась на певний відсоток, який відповідав банківським депозитним відсоткам (за 
гіперінфляції – 180 % річних). У підсумку такі послуги стали причиною не тільки 
збільшення страхових компаній (у 1991 р. їхня кількість становила 28, 1992 р. – 172, 
1993 р. – 455, 1994 р. – 616, 1995 р. – 655, 1996 р. – 700 (максимальне значення) і джерелом 
нарощування їх капіталів, але й загрозою вибуху, що і трапилось у 1995 р. через платіжну 
кризу. Згаданий Декрет не визначав нормативів платоспроможності, параметрів розрахунку 
резервів, механізму договірних відносин між страхувальником і страховиком. Ситуацію 
намагались виправити через прийняття Тимчасового положення про порядок формування і 
розміщення страхових резервів та Положення про порядок здійснення страхової діяльності 
відокремленими підрозділами страховиків, однак і вони не розв’язували всі проблеми 
страхового ринку. 

Третій етап (1996–1999 рр.) – формування ринково зорієнтованої взаємодії. Цей 
період став визначальним для розвитку страхових компаній, адже було прийнято Закон 
України «Про страхування», а у 1997 р. відбулась перереєстрація страховиків. До позитивних 
змін у їх діяльності можна віднести: 

− прийняття низки нормативних актів щодо порядку ліцензування, встановлення 
нормативів платоспроможності, особовостей ведення бухгалтерської звітності та механізмів 
контролю. Згідно з Указом Президента України «Про зміни в структурі центральних органів 
виконавчої влади» від 15.12.99 р. № 1573 Укрстрахнагляд було ліквідовано, а його функції 
передано Мінфіну; 

− розмежування страхових компаній зі страхування життя і страхових компаній, 
що займаються страхуванням, іншим, ніж страхування життя. Починаючи з 1997 р. ті, хто 
отримав ліцензію на перше, не мали права здійснювати інші види страхування і навпаки. 
Через загальноекономічні умови, що перешкоджали укладанню довгострокових договорів 
страхування, набуло поширення загальне страхування. У сфері страхування життя станом на 
кінець 1997 р. не залишилося й десяти страхових компаній; 

− встановлення контролю за рівнем платоспроможності та порядком розрахунку 
страхових резервів. Останній наражав страховиків на великі збитки, проте ситуація 
стабілізувалась з 1998 р., про що свідчить зростання їх балансового прибутку більш ніж 
удвічі порівняно з 1997 р.; 

− більш ніж двадцятикратне підвищення мінімального розміру статутного фонду: 
з 5 тис. дол. США до 100 тис. ЕКЮ, а для страхових компаній з іноземним капіталом – до 
500 тис. ЕКЮ. У підсумку це стало причиною стрімкого скорочення страховиків на ринку з 
700 у 1996 р. до 241 на кінець 1997 р., а на початок 2000 р. успішно працювало 50 компаній із 
268: на їх частку припадало 82,8 % зібраних премій, 95,4 % – страхових виплат, 69,9 % – 
статутного капіталу, 83,4 % – страхових резервів. 

Основними чинниками гальмування розвитку страхового ринку на той час були: 
недостатність інформації і низький попит на страхові послуги; накопичення обсягів 
заборгованості в економіці і збитковість нефінансових корпорацій; значна частка тіньової 
економіки; суперечливість законодавства, зокрема Цивільного кодексу і Закону України 
«Про страхування»; нерозвиненість вітчизняних страхових брокерів; відсутність стимулів до 
інвестиційної діяльності; неефективний контроль і прояви монополізму.  
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Таблиця 2 
Активи недепозитних фінансових посередників світу у 2000 р., % до ВВП 

Країна  
Інвестиційні 

фонди 
НПФ Страхові компанії  Всього 

США 55,2 89,9 43,1 188,2 
Великобританія  29,3 101,0 88,9 219,2 

Німеччина 22,7 13,0 31,9 67,6 
Чеська Республіка 6 2 9 17 
Угорщина 4 4 3 11 
Польща  6 2 5 13 

Словаччина 4 0 4 8 
Словенія  2 0 4 6 
Естонія 3 0 3 6 

Казахстан  2 3 1 6 
Латвія 2 0 1 3 
Литва 4 0 0 4 
Російська Федерація  1 1 1 3 

Україна 0 0 1 1 

Джерело. Складено на основі [2; 7].  
 
Четвертий етап  (2000 р. – перша половина 2008 р.) – формування інноваційно 

активної взаємодії. Період з 2000 р. став визначальним для розвитку страхових компаній в 
Україні (табл. 2–3), як і інших недепозитних фінансових посередників, що було пов’язано з 
базовими змінами у їх функціонуванні: 

 
Таблиця 3 

Показники діяльності страхових компаній в Україні у 2001–2013 рр. 
 2001 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Страхові компанії, од. 328 403 446 469 450 456 442 414 407 

Non-life 309 353 381 397 378 389 378 352 345 

Life 19 50 65 72 72 67 64 62 62 

з іноземним капіталом  58 78 79 75 115 116 117 94 

Загальні активи,  
млн грн 

4105,2 20920,1 32213 41930,5 41970,1 45234,6 48122,7 56224,7 66387,5 

Валові премії, млн грн 5853,2 12853,5 18008,2 24008,6 20442,1 23081,7 22693,5 21508,2 28661,9 
Валові виплати, 
млн грн 

662,2 1894,2 4213 7050,7 6737,2 6104,6 4864,0 5151,0 4651,8 

Рівень валових виплат, 
% 

15,4 14,7 23,4 29,4 33,0 26,4 21,4 23,9 16,2 

Частка страхових 
платежів у ВВП, % 

1,48 3,02 2,60 2,65 2,20 2,10 1,7 1,5 2,0 

Чисті премії, млн грн 2522,5 7482,8 12353,8 15981,8 12658,0 13327,7 17970,0 20277,5 21551,4 
Чисті виплати, 
 млн грн  

403,9 1546,7 3884 6546,1 6056,4 5885,7 4699,2 4970,0 4566,6 

Рівень чистих виплат, % 16,0 20,7 31,4 41,0 47,8 44,2 26,2 24,5 21,2 

Сформовані резерви, 
млн грн 

1184,2 5045,8 8423,3 10904,1 10141,3 11371,8 11179,3 12578,0 14435,7 

резерви зі страхування 
життя, млн грн 

15,9 345,4 991,3 1609,0 1789,2 2185,2 2663,8 3222,6 3845,8 

Джерело. Складено та розраховано на основі [5]. 
 
– прийняття базових законів «Про фінансові послуги і державне регулювання 

ринків фінансових послуг» від 12.07.01 р. №1057-ІV і «Про цінні папери та фондовий ринок» 
від 23.02.06 р. № 3480-ІV;  

– прийняття законів для окремих фінансових установ: «Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.01 р. № 2299-ІІІ; «Про 



136 
 

внесення змін до Закону України «Про страхування» від 04.10.01 р. №2745-ІІІ; «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.03 №1057-ІV; 

– створення у 2002 р. спеціалізованого регулятора – Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг (Держкомфінпослуг); врегулювання діяльності 
недепозитних фінансових установ. 

Надходження страхових платежів на душу населення за 2000–2004 р. зросли майже у 
10 разів (табл. 3), але не спостерігалося суттєвого зростання страхових виплат на душу 
населення, через що частка страхових виплат у страхових платежах зменшилася з 20 % у 
2000 р. до 8 % у 2004 р. і лише у 2008 р. зросла до 28 %. Для прикладу, у розвинених країнах 
цей показник сягає 70–90 %. У 2004 р. частка страхового ринку досягла свого максимального 
значення у 5,45 % до ВВП. 

П’ятий етап (друга половина 2008 р. – дотепер) – забезпечення фінансової безпеки. 
Він відзначився подоланням кризових подій і забезпеченням стійкості фінансового сектору. 
Ринок страхових послуг при цьому відзначився таким: 

− динамічним розвитком у 2006–2008 рр., що супроводжувалося збільшенням 
кількості страховиків і укладених договорів (табл. 3). Проте надалі показники знизилися з 
поступовим відновленням у 2010 р. У 2013 р. кількість страхових компаній скоротилась 
порівняно з 2008 р. на 62  становила 407 страховиків (62 з них – страхування життя); 

− зростанням активів за період 2008–2013 рр. приблизно у 1,5 рази: з 41,9 до 66,4 
млрд грн, при цьому це становить приблизно ¾ загальних активів недепозитних корпорацій. 
В умовах кризи зростання активів страховиків припинилося: за 2009 р. зросли лише на 0,1 %, 
проте у наступні роки – на 7,8, 6,4, 16,8 і 18,1 % відповідно; 

− масовими розривами накопичувальних договорів або припиненням платежів за 
ними. Значна частина активів страховиків виявилася «замороженою» у банках, а багато з них 
і сьогодні не можуть вчасно виплачувати страхові відшкодування і намагаються ухилятися 
від виконання своїх зобов’язань. І у 2013 р. найбільша частка (42,2 %) технічних резервів 
була представлена депозитами на суму 4,7 млрд грн, страхування життя – 35,8 %; 

− неспроможністю ринку страхових послуг у частині валових виплат у 2013 р. 
перевершити показники 2008 р. (рис. 1). Частка страхових платежів у ВВП України за 2008–
2013 рр. знизилася з 2,65 до 2 %. У 2008 р. рівень валових страхових виплат (відношення 
валових виплат до валових премій) становив 29,4 %, а чистих виплат – 41 %. Цікаво, що у 
2009 р. показники досягли свого найвищого значення і становили вже 33 % і 47,8 % (у 2013 
р. – 16,2 і 21,2 %). Прийнятним вважається рівень валових виплат до 40 %, тобто страховики 
за умов нестабільності наблизилися до критичної межі, однак не перетнули її через 
недостатній розвиток страхування [5]. 

Наслідки фінансової кризи для ринку страхових послуг в Україні носять більш м’який 
характер порівняно з банками, де існувала проблема забезпечення стійкості і ліквідності, 
повернення депозитів і кредитів, а також ринком цінних паперів, де відбувався обвал 
фондових індексів і курсів цінних паперів. Але вже у 2013 р. населення активізувало 
депозитні операції, і банки виступають для страховиків як партнери у страхуванні клієнтів, а 
не конкуренти за кошти домогосподарств. 

Сьогодні основними проблемами, що визначаються регуляторами, саморегулівними 
організаціями та страховими компаніями, залишаються: 1) недосконалість нормативно-
правової бази у сфері страхування; 2) недостатність інституційної спроможності для 
розвитку окремих видів страхування; 3) низька платоспроможність потенційних споживачів 
страхових послуг; 4) низька довіра до інституту страхування; 5) обмеженість можливостей 
для інвестування страхових резервів. 

Висновки. Проведений аналіз дає змогу зробити висновки щодо реалізації державної 
політики у сфері функціонування страхових компаній, зокрема: формування сучасного та 
динамічного страхового ринку з високорозвиненою інфраструктурою та широким  
асортиментом страхових послуг; своєчасна та широка адаптація українського страхового 
ринку до світових вимог фінансового регулювання та нагляду, активна співпраця з 
європейськими та міжнародними організаціями; створення страхового нагляду, 
гармонізованого з міжнародними стандартами та орієнтованого на захист прав споживачів 
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фінансових послуг; модернізація страхового бізнесу та систем управління страховими 
компаніями; розвиток страхового посередництва та посилення контролю за посередниками 
(брокерами, агентами та консультантами); впровадження системи мікрострахування для 
малозаможних верств населення, державну підтримку соціально  значущих  видів  
страхування; формування страхової культури  громадян та підвищення фінансової 
грамотності учасників страхового ринку. Ці напрями, що усвідомлюються регуляторами та 
самими страховими компаніями, не повинні мати директивного характеру, а забезпечувати 
рух до визначеного вектору. 
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Лапчак І. Питання програмування та лісовпорядкування у системі  економіко-правового механізму охорони і використання лісових ресурсів 

ПИТАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ У СИСТЕМІ 
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Анотація. У статті досліджено особливості формування та реалізації програм у галузі охорони і 
використання лісів, їх застосування у лісовпорядкуванні як основному виді збереження лісових ресурсів. 

Ключові слова: охорона лісів, використання лісових ресурсів,лісовпорядкування, програми охорони і 
використання лісів.  

Аннотация. В статье исследованы особенности формирования и реализации программ в области 
охраны и использования лесов, их применения в лесоустройстве как основном виде охраны и защиты лесов.  

Ключевые слова: охрана лесов, использование лесных ресурсов, лесоустройство, программы охраны и 
использования лесов. 

Summary. The article deals with the peculiarities of program formation and realization in the field of forest 
protection and exploitation, their role in forest management as a major type of forest resources protection. 

Keywords: forest protection, forest resources exploitation, forest management, programs of forest protection 
and exploitation. 

Лісове законодавство, визначаючи вимоги щодо попередження, нейтралізації, 
ліквідації наслідків діяльності на стан лісових екосистем та раціональне використання 
лісових ресурсів, одночасно регулює питання організації і функціонування системи 
управління лісохоронною діяльністю, яка має забезпечувати реалізацію лісової політики 
держави. Ця система, як уже зазначалося, включає органи держави, уповноважені приймати 
рішення з питань регулювання охорони та використання лісів, координації діяльності 
суб'єктів лісових відносин. Безпосередньо повноваження цих органів реалізуються через 
виконання ними певних організаційних і контрольних функцій. 

Функції управління – це види (напрями) діяльності, яку здійснюють уповноважені 
органи щодо забезпечення організації раціонального й ефективного використання та охорони 
лісів. У юридичній літературі на різних етапах розвитку та становлення лісового 
законодавства по різному визначали та формулювали відповідні функції управління в 
зазначеній галузі.  
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Зокрема в навчальному посібнику В.В. Костицького «Лісове право України» до 
основних функцій управління в лісовій галузі було віднесено: планування, прогнозування, 
прийняття рішень, контролю, координації, обліку та аналізу[1]. 

У підручнику «Екологічне право України» 2005 року, за редакцією А.П.Гетьмана, та 
М.В. Шульги. функціями управління у сфері природокористування та охорони природи 
визначено такі: функція територіально просторового устрою об’єктів природи, що включає в 
себе землеустрій, лісовпорядкування та індивідуалізацію інших природних об’єктів; 
функцію обліку природних ресурсів, що включає в себе ведення обліку лісів та державного 
лісового кадастру; екологічне планування, програмування та прогнозування, що включає в 
себе розробку планів, програм та прогнозів у галузі використання та відтворення лісових 
ресурсів, забезпечення сприятливого стану довкілля й екологічної безпеки; розподіл та 
перерозподіл природних ресурсів, що включає – надання лісових ресурсів у спеціальне 
користування та припинення права спеціального лісокористування, це ж стосується об’єктів 
рослинного та тваринного світу, об’єктів природо-заповідного фонду; функція нагляду 
(моніторингу) в т.ч. за лісовими екосистемами; функція екологічного контролю за об’єктом 
його ресурсової спрямованості включає також і ліси, рослинний і тваринний світ тощо; 
функція екологічної експертизи; функція інформування про стан довкілля (екологічне 
інформування); функція стандартизації та нормування[2]. 

Автори підручника «Екологічне право України» 2005 року за редакцією Ю.С. 
Шемшученка до функцій управління у галузі використання, відтворення, захисту та охорони 
лісів віднесли: ведення державного обліку лісів та державного лісового кадастру; 
лісовпорядкування; розподіл і перерозподіл лісів; відновлення лісів і лісорозведення; 
державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною та захистом лісів; 
вирішення спорів у галузі використання, відтворення, охорони та захисту лісів[3]; 
стандартизація, нормування і лімітування в лісовій галузі; екологічна експертиза; екологічне 
інформаційне забезпечення[3]. 

На сучасному етапі розвитку лісового законодавства, особливо з прийняттям нового 
ЛК України[4], функції управління лісами набули нового забарвлення і змісту. Вони 
передбачають необхідність всілякої підтримки розвитку ринкових відносин в лісовій галузі 
України, побудови приватноправових засад використання лісів країни з безумовним та 
обов’язковим здійсненням державного публічно-правового впливу на процес експлуатації 
лісів та їх охорони. 

Згідно з Лісовим кодексом України до основних функцій управління у галузі 
використання та охорони лісів слід віднести: розробка лісових програм, лісовпорядкування; 
організація і здійснення моніторингу лісів, ведення державного обліку лісів та державного 
лісового кадастру; розподіл і перерозподіл земельних ділянок лісового фонду; відновлення 
лісів і лісорозведення; державний контроль за станом, використанням, відтворенням, 
охороною та захистом лісів; вирішення спорів у галузі використання, відтворення, охорони 
та захисту лісів. 

Функціональний аспект тісно пов'язаний і значною мірою залежний від інституційної 
складової єдиного економіко-правового механізму використання та охорони лісів[9, 198-
201]. Водночас, було б спрощенням уявляти функціональний бік цього механізму лише як 
пасивне відображення компетенції, що її мають відповідні органи державної влади та 
місцевого самоврядування у сфері використання та охорони лісів. Йдеться, насамперед, про 
ті основні концептуальні напрями, в яких реалізуються повноваження згаданих органів, в 
яких виявляє свою правову та екологічну природу їх компетенція. Саме тому у цьому 
розділі, який є органічним продовженням попереднього, ми торкнемося питань здійснення 
лісових програм, лісового моніторингу, ведення державного обліку лісів та державного 
лісового кадастру; лісовпорядкування; розподілу і перерозподілу земельних ділянок лісового 
фонду; відновлення лісів і лісорозведення; державного контролю за станом, використанням, 
відтворенням, охороною та захистом лісів; вирішення спорів у цій галузі. 

Так само, як і в попередньому розділі, ми зупинимося як на державному, так і 
недержавному аспектах у структурі основних функцій використання та охорони лісів, 
спробуємо проаналізувати питому вагу як першого, так і другого відповідно до норм, 
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закріплених чинним законодавством, та проаналізувати практику застосування відповідних 
правових норм.  

Розробка програм в галузі охорони довкілля взагалі і лісів, зокрема, на 
загальнодержавному і місцевому рівнях передбачена Конституцією України (пункт 6 статті 
85, пункт 3 статті 119, пункт 5 статті 138). Кореспондуючі норми містяться у статті 6 Закону 
України "Про охорону навколишнього природного середовища"[5], якою встановлено, що 
державні екологічні програми розробляються і приймаються з метою проведення ефективної 
і цілеспрямованої діяльності з організації і координації заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки і відновлення 
природних ресурсів, пункті "а" абзацу 3 статті 33 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні"[6], яким визначено повноваження органів місцевого 
самоврядування щодо підготовки місцевих екологічних програм та їх участі у формуванні 
загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.  

Одним з різновидів екологічних програм, сфера програмування яких стосується такої 
важливої складової довкілля як ліс – є лісові програми. Лісові програми поділяють на 
державні та регіональні (місцеві). 

Державні лісові програми передбачають заходи щодо мобілізації та поліпшення 
лісових екосистем України. Вони мають реалізовуватись через відповідні регіональні 
(місцеві) програми.  

Безпосереднім розробленням та організацією виконання державних і регіональних 
(місцевих) програм у сфері охорони, захисту, раціонального використання та відтворення 
лісових ресурсів, а також участь у розробленні та виконанні програм з питань охорони, 
використання і відтворення мисливських тварин, розвитку мисливського господарства 
здійснює Державний Комітет лісового господарства України та його управління на місцях. У 
розробленні цих програм бере участь і Мінприроди України.  

Проекти державних лісових програм розглядаються і затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. Слід відмітити, що в п. 6 ст. 85, п. 3 ст. 119, п. 5 ст 138 Конституції 
України, ст.ст.26, 27 Лісового кодексу України, ст.6 Закону України "Про охорону 
навколишнього природного середовища" є певні неточності в юридичній термінології, щодо 
класифікації екологічних програм, а також, щодо повноважень органів  влади по їх 
затвердженню.  

Зокрема, п. 6 ст. 85, п.3 ч.1 ст.26 Лісового кодексу України передбачено, що Верховна 
Рада затверджує загальнодержавні програми з охорони довкілля в т.ч. охорони, захисту 
використання та відтворення лісів.   

В п.4 ст. 27 Лісового кодексу України, мова йде про те, що державні лісові програми 
(що є однією з різновидів державних екологічних програм) затверджує Кабінет Міністрів 
України. Мова про державні програми йдеться також і в ст. 6 ЗУ "Про охорону 
навколишнього природного середовища". 

Внаслідок відсутності єдиної юридичної термінології, важко зрозуміти в чому різниця 
між загальнодержавними і державними програмами і як наслідок незрозуміло хто – Верховна 
Рада України чи Уряд затверджує ці програми, а це в свою чергу ставить під сумнів 
легітимність зазначених програм у випадку коли їх затвердив орган влади який не мав права 
цього робити.  

Аналіз чинного законодавства свідчить про те, що поняття загальнодержавні і держані 
програми, в тому контексті як вони вживаються в ст.ст.26, 27 Лісового кодексу України є 
тотожними за своїм змістом, а відтак положення п.4 ст.27 Лісового кодексу України, щодо 
затвердження лісових програм Урядом потребує уточнення. 

Так, лише в п. 6 ст. 85 Конституції України мова йде про затвердження програм з 
охорони довкілля і ця функція належить Верховній Раді України.  

До повноважень Уряду віднесено лиш розроблення і виконання державних і 
міждержавних екологічних програм (ст.21 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України»). Нічого про 
затвердження таких програм не сказано і в ст.116 Конституції України, де виписані 
конституційні повноваження Уряду. 
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Разом з тим, відповідно до ст.8 Конституції України, остання  має найвищу юридичну 
силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і 
повинні відповідати їй. Виходячи з цього, автор схиляється до думки, що п.4 ст.27 Лісового 
кодексу України суперечить Конституції України. 

Незважаючи на певні колізії законодавства, які ми розглянули вище, за останні роки 
Кабінетом Міністрів України прийнято декілька надзвичайно важливих програмних 
документів, які торкаються зазначеного питання. 

Насамперед, це – Постанова Уряду від 16 вересня 2009 року N 977 Про затвердження 
Державної програми "Ліси України" на 2010-2015 роки. Вона визначає основні напрями та 
джерела забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства країни, спрямованого 
на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів в умовах реформування 
сільгосппідприємств, прийняття нового земельного законодавства, а також визначає 
показники лісогосподарської діяльності основних постійних лісокористувачів - 
Держкомлісгоспу, Мінагрополітики, Мінприроди, Міноборони, МНС; 

Розпорядження Уряду від 17 жовтня 2007 року N 880-р  «Про схвалення Концепції 
національної екологічної політики України на період до 2020 року», в якій по новому було 
осмислено стратегію розвитку охорони довкілля в Україні в умовах суттєвого посилення 
економічної діяльності в країні, та глобалізаційних економічних процесів у світі; 

Розпорядження Уряду від 22 вересня 2004 року N 675-р «Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної  програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки», якою держава 
старається розв’язати питання - уникнення безповоротної втрати частини гено-, демо-, цено- 
та екофонду, забезпечити підтримання екорівноваги на території України. 

Постанова Уряду від 5 грудня 2007 р. N 1376 «Про затвердження Державної цільової 
екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища», 
метою якої є забезпечення розвитку єдиної державної системи моніторингу навколишнього 
природного середовища. 

Поряд з Кабінетом Міністрів України найбільш важливу роль у визначенні 
програмних засад охорони лісів в Україні відіграє Верховна Рада України.  

Верховна Рада України, після розгляду проектів цих програм Кабінетом Міністрів 
України, затвердила ряд важливих екологічних програм, які стосуються і лісів: 

Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року 188/98-ВР - Основні 
напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Цим нормативно-правовим актом визначено 
екологічну політику і стратегію держави в сфері охорони довкілля. 

Постановою Верховної Ради України № 177/94-ВР від 22 вересня 1994 року - 
Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні, спрямована на збереження 
унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, в 
тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, підвищення ролі заповідних територій 
у розробці наукових основ раціонального природокористування та охорони природи, 
розвитку природознавчих наук, здійсненні моніторингу навколишнього природного 
середовища тощо;  

Законом України від 21 вересня 2000 року N 1989-III - Загальнодержавна програма 
формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, розроблена 
відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та 
ландшафтного різноманіття (1995 рік). Формування екологічної мережі передбачає зміни в 
структурі земельного фонду країни шляхом віднесення частини земель господарського 
використання до категорій, що підлягають особливій охороні, з відтворенням притаманного 
їм різноманіття природних ландшафтів. 

Регіональні (місцеві) лісові програми затверджуються рішеннями обласних, Київської 
та Севастопольської міських рад, після того, як вони будуть узгоджені з Держкомлісгоспом 
та Мінприроди.  

Регіональним (місцевим) лісовим програмам належить важлива роль у забезпеченні 
колективних зусиль у досягненні лісоохоронних цілей і завдань. В їх розробці активну роль 
відіграють територіальні спеціально уповноважені органи управління і контролю в галузі 



141 
 

охорони довкілля. управління лісового та мисливського господарства, науково дослідні 
інститути та інші лісогосподарські підприємства та організації. Загальний методологічний 
підхід до формування такого виду програм передбачає: 

поглиблене обґрунтування і чітку постановку цілей та завдань з охорони лісів, 
визначення сукупності взаємопов'язаних заходів, створення системи адресних програмних 
завдань щодо здійснення заходів для раціонального використання лісових ресурсів, 
нейтралізації і попередження небезпечних техногенних впливів на ліс. 

Прикладом такої регіональної програми є Програма „Ліси Донеччини на 2007-2015 
роки”, яка розроблена Донецькими обласними управліннями - лісового та мисливського 
господарства та охорони навколишнього природного середовища і передбачає суттєве 
покращення ведення лісового господарства, підвищення його ролі і значення в соціально-
економічному розвитку Донецької області. 

Регіональні програми можуть здійснюватися і за участю міжнародних інституцій. Так, 
на Івано-Франківщині здійснюється програма Світового Банку з охорони лісових ресурсів. 
Допомога Світового Банку надається в напрямках удосконалення управління в лісовому 
секторі, боротьби з незаконною вирубкою лісів, незаконної торгівлі і корупції в лісовій 
галузі. Програма буде здійснюватись на протязі 2008-2015 років і розрахована на активну 
участь органів державного управління та контролю, інституцій громадянського суспільства 
та приватного сектору.  

На основі регіональних (місцевих) лісових програм можуть здійснюватись заходи як 
загально територіального характеру, так і лісоохоронні, ресурсозберігаючі заходи окремих 
підприємств та організацій, розташованих на відповідній території.  

Однак слід зазначити, що на думку голови Рахункової Палати України В.Симоненка 
систему організації виконання екологічних програм можна охарактеризувати однією фразою 
- принципом колективної безвідповідальності[7]. 

Аналіз виконання програми показує, що розуміння проблеми закінчується на рівні 
науки, оскільки по жодному з напрямів першого етапу програми за п’ять років реалізації не 
було досягнуто намічених результатів. Досить сказати, що з передбачених на кінець 2005 
року 1,5 млн. га національних природних парків за станом на 1 січня 2008 року - «закладено» 
лише 0,8 млн. гектара. Не ліпша ситуація й по природних заказниках - із запланованих 350 
тис. га на той само період, за станом на початок нинішнього року задіяно - лише 164 тис. 
гектарів. 

На виконання цієї програми, не створені національні природні парки (НПП) 
«Меотида», «Приазовський» «Сиваський» (термін створення – 2000-2002 рр.), «Джарилгач», 
«Дністровський каньйон» (2002-2004), «Гранітно-степове Побужжя», «Сіверсько-
Донецький» (2003-2005), «Центрально-Подільський » (2004-2006), «Самарський бір» (2005-
2007) та інші. Загалом не створено 16 НПП, 3 біосферні заповідники, не розширено межі 
десяти об'єктів цих категорій ПЗФ. З грубим порушенням законодавства переносяться на 
віддалене майбутнє терміни створення низки передбачених програмою НПП, наприклад 
«Переяслав-Хмельницький» (перенесено на 2012 р.), «Центрально-Подільський (Бузькі 
пороги)» (на 2018 р.), «Передкарпатський» (на 2019 р.) [8]. 

Така сама ситуація з виконанням державної програми «Ліси України» на 2002—2015 
роки, що була прийнята Кабінетом Міністрів України в 2002 році в розвиток 
Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 
2000—2015 роки. Програма є — результатів немає. Так, створення захисних лісових 
насаджень за підсумками п’яти років реалізації виконання до показника 2015 року — менш 
як на 5%[7]. 

Постановою Уряду від 16 вересня 2009 року N 977 Про затвердження Державної 
програми "Ліси України" на 2010-2015 роки, вищезазначена програма «Ліси України» на 
2002-2015 роки була скоригована, однак з огляду на низький рівень фінансового 
забезпечення, лісохоронних заходів, наукових досліджень, еколого-освітньої діяльності - 
виконання її в повному обсязі видається малоймовірним. 

Зважаючи на стан виконання лісових програм слід відмітити, що інституційна 
складова економіко-правового механізму охорони лісів функціонує незадовільно, послабився 
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програмовий підхід в управлінні лісами, внаслідок цього в державі втрачаються стратегічні 
механізми розвитку лісової галузі та бачення її перспектив. 

Лісовпорядкування – територіально-просторова організація лісів для їх раціонального 
використання і охорони. Відповідно до ст.45 ЛК України лісовпорядкування включає 
комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково 
обґрунтованого ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального 
використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, культури ведення 
лісового господарства, отримання достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд 
України. 

Лісовпорядкування охоплює наступні лісовпорядні дії:  відновлення у встановленому 
порядку меж території лісового фонду України і визначення внутрігосподарської організації; 
виконання відповідних топографо-геодезичних робіт і спеціального картографування лісів; 
інвентаризацію лісового фонду України з визначенням породного та вікового складу 
деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів; виявлення 
деревостанів, що потребують рубок, з метою поліпшення якісного складу лісів; 
обґрунтування поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій; 
обчислення розрахункової лісосіки, обсягів використання інших видів лісових ресурсів; 
визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, 
захисту від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів, а також порядку і способів 
їх проведення; ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та інші обстеження і 
дослідження лісових природних комплексів; виявлення типових та унікальних природних 
комплексів, місць зростання та оселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою 
зникнення видів тваринного і рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до 
екологічної мережі; упорядкування мисливських угідь; забезпечення державного обліку лісів 
і державного лісового кадастру; проведення науково-дослідних робіт з метою забезпечення 
науково обґрунтованого використання лісових ресурсів, охорони, захисту та відтворення 
лісів; складання проектів організації і розвитку лісового господарства та здійснення 
авторського нагляду за їх виконанням; участь у розробленні програм охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів; ведення моніторингу лісів а також інші 
лісовпорядкувальні дії. 

В залежності від форми власності на ліси, джерелами фінансування для 
лісовпорядкування можуть бути – державний або  місцевий бюджети та кошти власників 
лісів. ЛК України не забороняє використання фінансування для лісовпорядкування з інших 
джерел, не заборонених законом. Лісовпорядкування є обов'язковим на всій території 
України та ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в 
порядку, встановленому Держкомлісгоспом.  

Ліісовпорядкуванням українських лісів займається Українське державне проектне 
лісовпорядне виробниче об’єднання (ВО «Укрдержліспроект»), яке підпорядковане 
Держкомлісгоспу.  

Протягом останніх років, незважаючи на проблеми з бюджетним фінансуванням 
діяльність лісовпорядної служби суттєво покращилась. Так, створений банк даних «Лісовий 
фонд України», який включає в себе базу даних «Таксаційна характеристика земельних 
ділянок лісового фонду і додаткові відомості до них», базу даних «Автоматизована 
інформаційна картографічна система лісового господарства» і базу даних «Нормативно-
довідкова інформація». Вирішується проблема актуалізації таксаційної характеристики 
лісових насаджень відповідно до їх природного росту; лісовий фонд Держкомлісгоспу 
перейшов на технологію безперервного лісовпорядкування; обробка інформації з 
обчислювального центра переведена в лісовпорядні експедиції; істотно розширено перелік і 
інформативність вихідної документації лісовпорядкування.  

Використання технології безперервного лісовпорядкування і експлуатація 
актуалізованого банку даних дають можливість збільшити термін ревізійного періоду між 
циклами базового лісовпорядкування до 15-20 років. Перехід на безперервне 
лісовпорядкування забезпечує участь лісовпорядників у формуванні річних (поточних) 
планів з лісового господарства, у здійсненні безпосереднього контролю за ефективністю 
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лісогосподарських заходів, автоматизоване ведення документації державного обліку лісів, 
щорічне оновлення повидільних баз даних. 

Базове лісовпорядкування, за відсутності істотних змін в організації території і 
основних положеннях ведення господарства, повторюється через 15-20 років. В інтервалі 
між періодичним базовим лісовпорядкуванням в процесі безперервного лісовпорядкування 
через кожні 10 років здійснюється оновлення лісовпорядних матеріалів, термін дії яких 
закінчився.  

У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна характеристика кожної 
лісової ділянки, комплексна оцінка ведення лісового господарства, що є основою для 
розроблення на засадах сталого розвитку проекту організації та розвитку лісового 
господарства відповідного об'єкта лісовпорядкування. 

У проекті організації та розвитку лісового господарства визначаються і 
обґрунтовуються основні напрями організації і розвитку лісового господарства об'єкта 
лісовпорядкування з урахуванням стану та перспектив економічного і соціального розвитку 
регіону. 

Статус матеріалів лісовпорядного проекту організації і розвитку лісового 
господарства є передплановий. Тобто вони слугують відправною основою для 
перспективного і поточного планування. Після узгодження його з державним органом 
охорони навколишнього природного середовища та затвердження проекту державним 
органом лісового та мисливського господарства, проект набуває чинності основного і 
обов’язкового організаційно-господарського документу для всіх власників лісового фонду і 
лісокористувачів. Це стосується як матеріалів періодичного базового, так і поточного 
безперервного лісовпорядкування, включаючи оновлені лісовпорядні матеріали через 10 
років після базового циклу. 

Незважаючи на ряд позитивних зрушень в в роботі  лісовпорядкувального 
об»єднання, слід відмітити, що суттєвим тормозом в його роботі є  - відсутність нормативно-
правових актів з питань лісовпорядкування. Українська лісовпорядна інструкція на 
сучасному етапі вперше була підготовлена в 1995 році і протягом наступних років декілька 
раз доопрацювувалась шляхом внесення змін і доповнень відповідно до чинних галузевих 
нормативів. Але з різних причин інструкція до цього часу не затверджена центральним 
органом виконавчої влади з питань лісового господарства. 

 В сучасних умовах постійні лісокористувачі, власники лісів і органи управління 
лісовим господарством ставлять до інформації лісовпорядкування щораз зростаючі вимоги 
стосовно її змісту, точності і достовірності, а також стосовно проектних накреслень і 
прогнозних рішень. Змінюються вимоги щодо оцінки результатів роботи лісокористувачів, 
власників лісів і державних органів управління лісовим господарством. Оцінка ґрунтується, 
головним чином, на підставі змін, що сталися в лісовому фонді. 

Тому важливо якомога скоріше затвердити і впровадити нову лісовпорядну 
інструкцію, яка повинна закріпити нові напрямки лісовпорядкування на сучасному етапі, 
визначити його роль і місце в управлінні лісовими ресурсами країни. 

Удосконалення технології лісовпорядкування повинно бути спрямоване на 
підвищення точності лісоінвентаризації і якості матеріалів проекту організації та розвитку 
лісового господарства. Це можливо досягти шляхом збільшення обсягів перелікової і 
вимірювальної таксації на ділянках, що залучаються в господарську діяльність протягом 
ревізійного періоду; забезпечення сучасними приладами і матеріалами аерофотозйомки; 
впровадження безпаперової технології передачі інформації замовникам; використання більш 
надійних лісотаксаційних нормативів; розширення змісту матеріалів проекту організації та 
розвитку лісового господарства. 
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На сучасному етапі економічного розвитку, насамперед в силу політичних причин, 

бюджет України відчуває значну нестачу фінансових ресурсів, одна з причин якої є вивід 
капіталів до офшорів з метою зменшення податкового навантаження. Це пов’язано із 
внутрішніми особливостями офшорів як специфічного економічного та фінансового 
утворення. Тому мінімізація податкових втрат є важливим джерелом покриття дефіциту 
бюджету України, який у 2012 р. склав 7,42 млрд доларів США, а в 2013 виріс до 8,08 млрд 
доларів США, що становить мауже 22%приросту порівняно з попереднім роком [1]. 

Актуальність даного питання підкреслюється й Коаліційною угодою, парафованою 
21.11.2014 р. в частині підпункту 3.4. параграфу ІХ, де йдеться про необхідність 
вдосконалення національного законодавства про трансфертне ціноутворення. Пов’язаність 
офшорів і трансфертного законодавства полягає в тому, що застосування офшорів у 
операціях міжнародної торгівлі товарами та послугами передбачає використання 
інструментів трансфертного ціноутворення для максимізації прибутку, що осідає на 
рахунках офшорних компаній [2]. 

Серед науковців окремі питання офшорів  розглядались зарубіжними вченими, серед 
яких Р. Мерфі, Н. Саксон, Дж. Хайнс, Дж. Гравелле, Б.Куін та інші. Окремі національні 
аспекти проблеми дефіциту державного бюджету досліджувались вітчизняними вченими, 
серед яких В. Андрущенко [7], В. Геєць [8] та інші.  

Основною метою статті є дослідження обсягів доходів, що виводяться до офшорів 
поза національним оподаткуванням та шляхів виведення коштів до офшорів. 

Дослідження проводиться для операцій міжнародної торгівлі товарами та 
міжнародних операцій торгівлі послугами за триетапним алгоритмом. Перший етап полягає 
у дослідження зареєстрованих операцій міжнародної торгівлі товарами та міжнародної 
торгівлі послугами. Реєстр міжнародних операцій здійснюється фіскальними органами та 
відображається у звітності Державної служби статистики України. Другий етап – це 
дослідження тіньових схем виведення капіталу до офшорів через компанії-посередники. 
Третій етап полягає у дослідженні міжнародної статистичної бази операцій міжнародної 
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торгівлі товарами та міжнародної торгівлі послугами, оскільки спосіб формування 
національної та міжнародної статистичної бази відрізняється. Завершальним етапом 
алгоритму є сумування отриманих показників для розрахунку обсягу фінансових ресурсів, 
недоотриманих бюджетом внаслідок виведення прибутків до офшорів поза національним 
оподаткуванням. 

Для оцінки обсягів виведення капіталу до офшорів поза національним 
оподаткуванням, на нашу думку, оптимальним є застосування інструментів активного 
моніторингу, які доцільно згрупувати залежно від типу операцій що контролюються: 

- міжнародна торгівля товарами; 
- міжнародна торгівля послугами; 
- інші міжнародні операції; 
- міжнародна податкова конкуренція. 
Джерелами інформації при проведенні названого моніторингу є наступні: 
- Державна служба статистики України; 
- Державна фіскальна служба України;  
- відкрита статистична інформація митних органів країн, які є торговими 

партнерами України; 
- інформація про торгові операції по спеціальному запиту в рамках угод про 

обмін податковою інформацією. 
Для проведення дослідження слід аналізувати окремо показники міжнародної торгівлі 

товарами та міжнародної торгівлі послугами керуючись відмінностями їх економічного 
обліку. Так, товари є матеріальними і міжнародна торгівля товарами має вбудовані 
інструменти контролю, зокрема порівняння податкової та митної статистики. Міжнародна 
торгівля послугами не має явних вбудованих інструментів контролю і потребує більш 
детального вивчення із застосуванням як національних, так і міжнародних статистичних баз.  

Аналіз експорту та імпорту товарів до країн, що відносяться до офшорних згідно 
українського законодавства, свідчить, що експорт значно перевищував імпорт у 2008-2012 
рр. (Табл.1) Тут варто наголосити, що обраний період - 5 років - відповідає усім світовим 
нормам статистичної оцінки та дає можливість здійснення порівнянь з міжнародними 
джерелами.  

Таблиця 1.  
Експорт та імпорт товарів до офшорних країн за 2008-2012 рр., тис. доларів США 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Експорт  905873,2 395719,9 398604,5 178674,6 696506 

Імпорт  23558,5 14690 15345,5 23323,6 45541 

Сальдо  882314,7 381029,9 383259 155351 650965 

% повернення 2,6 3,7 3,8 13,1 6,5 

Джерело: Державна служба статистики України [1] 
Значні флуктуації, характерні, як свідчить табл.1, для експорту та імпорту товарів до 

офшорних країн, пов’язані, насамперед, з наслідками світової фінансової кризи та 
запровадженням новітніх систем й міжнародних правил по протидії включенню офшорного 
елемента у операції міжнародної торгівлі.  

Відповідно до теоретичних досліджень Н.Саксона та Р.Мерфі, кошти що виводяться 
до офшорів, у майбутніх періодах використовуються для часткової оплати зворотніх 
поставок товарів чи послуг [3]. Для перевірки таких теоретичних викладок використаємо 
відношення імпорту до експорту товарів за окремо взятий рік. Проведені розрахунки 
засвідчують, що кошти із офшорних центрів через операції торгівлі товарами повертаються у 
розмірі 3-6% від виведених. При цьому частина торгових операцій із офшорними центрами є 
операціями по імпорту товарів, що постачаються компаніями, які не мають статусу 
офшорних і оподатковуються за ставками, вищими ніж в Україні. Тому можна стверджувати, 
що кошти, що виводяться із України до офшорних країн у процесі міжнародної торгівлі 
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товарами в Україну не повертаються через використання інструментів міжнародної торгівлі 
товарами. На нашу думку, однією із головних причин виведення фінансових ресурсів до 
офшорів є страхування коштів від фінансових та політичних ризиків. 

Оскільки дані операції є зареєстрованими та при податковому обліку проводяться в 
рамках чинного законодавства, то 15% від суми даних операцій не включається до суми 
витрат. Виходячи із ставки податку на прибуток у розмірі 21% в Україні (станом на 31 
грудня 2012 р.), бюджет України недоотримує 6% від суми операцій у вигляді податкових 
платежів, а особа, яка здійснювала такі операції отримує прибуток в розмірі до 6% залежно 
від офшору, що використовується.  

 У підсумку лише у 2012 р. компаніями, що працюють із офшорними контрагентами 
було недоплачено податків на суму близько 42 млн доларів США. Водночас, згідно офіційної 
статистики (табл.1) за період 2008-2012 рр. бюджетом недоотримано близько 154,5 млн 
доларів США. 

Аналогічна ситуація спостерігається у міжнародній торгівлі послугами. Аналіз 
деталізованої структури експорту та імпорту послуг згідно інформації, наведеної Державною 
службою статистики України за ознакою включеності країни до національного переліку 
офшорних центрів, дає результати, що представлені у табл.2. 

Таблиця 2. 
Зовнішня торгівля послугами із контрагентами із офшорних країн у 2008-2012 

рр., млн доларів США 

 Експорт Імпорт Сума операцій (Е+І) Повернення, % 

2008 530,2 93,4 623,6 17,62 

2009 470,8 65,4 536,1 12,33 

2010 449,5 118,7 568,2 25,22 

2011 588,9 123,3 712,3 27,44 

2012 720,0 83,3 803,4 14,15 

Загалом 2759,4 484,1 3243,6 19,35% 

Джерело: Державна служба статистики України [1] 
Дані табл. 2 свідчать, що співпраця із офшорними контрагентами в Україні у частині 

експорту та імпорту послуг стало зростає, причому випереджаючі темпи зростання показує 
виведення капіталів до офшорів, тоді як обсяги його повернення цим же шляхом мають 
непостійну динаміку із тенденціями до поступового зростання. Виходячи із вищеназваних 
результатів відповідно до офіційної статистики по міжнародній торгівлі послугами із 
офшорними країнами, в середньому в економіку України повертається біля 19,3% виведених 
методами міжнародної торгівлі послугами коштів. Вищий показник порівняно із операціями 
міжнародної торгівлі товарами пояснюється тим, що міжнародну торгівлю послугами значно 
важче контролювати у зв’язку із відсутністю митного оформлення, даний спосіб 
використання коштів, накопичених у офшорах, є більш популярним аніж використання 
офшору як ланки трансфертного цінотворення для товарів, що імпортуються. 

Для міжнародної торгівлі послугами із офшорними контрагентами діють ті ж 
економічні правила, що і для міжнародної торгівлі товарами. У реальних цифрах лише у 
2012 р. компаніями, що працюють із офшорними контрагентами було недоплачено податків 
по операціях торгівлі послугами із офшорними контрагентами на близько 43,2 млн доларів 
США (згідно офіційної статистики). За період 2008-2012 рр. було несплачено податків на 
суму близько 165,6 млн доларів США (розраховано на основі даних табл.2.). 

Поглиблений аналіз ситуації показує, що співпраця із офшорними країнами ведеться в 
основному через країни-посередники, які виконують функції фасадних компаній для 
приховування офшорного елементу у торгових операціях. До таких країн відносяться 
Ірландія, Латвія, Швейцарія, Нідерланди, Кіпр, Панама, Гонконг тощо. 
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Однак для врахування при розрахунках даних країн виникає проблема, оскільки не всі 
операції міжнародної торгівлі послугами, що проходять через дані країни містять ознаки 
офшорності. Прикладом можуть бути Нідерланди. До цієї країни з 2011 р. входять 
Нідерландські Антильські острови як автономне утворення. Оскільки ці острови є офшорною 
зоною, то всі операції із ними отримують статус офшорних. Проте зважаючи, що вони є 
автономним утворенням у Нідерландах, то всі операції, що стосуються Нідерланських 
Антильських островів реєструються як операції із Нідерландами. Таким чином, офшорні 
правила для не офшорної країни повинні застосовуватися вибірково. Іншим прикладом є 
Сполучені Штати Америки, у складі яких штат Делавер надає значні податкові преференції, 
які прирівнюються до офшорних. 

У зв’язку з цим для оцінки ролі названих країн у офшорних процесах слід 
скористатися інформацією, що наводиться у міжнародних джерелах стосовно відсоткових 
обсягів офшорних потоків у міжнародній торгівлі товарами та послугами для окремо взятих 
країн..  

Згідно інформації, наведеної у Tax Research UK Blog та Tax Justive Network Blog, для 
Ірландії даний відсоток становить 80-85%, для Швейцарії - 12-17%, Панама – 67-76%, Кіпр – 
80-82%. Інші країни не представлено, однак робиться припущення, що для країн, наведених
у роботі Jane S. Gravelle [4], даний показник становить від 10 до 30% [5].

Окремо, на нашу думку, необхідно виділити Кіпр, який офіційно не є офшорним 
центром, однак завдяки широкій системі угод про уникнення подвійного оподаткування, 
дозволяє проводити операції по мінімізації податкових платежів. Після подій 2013 р., 
пов’язаних із фінансовою кризою на Кіпрі, дана країна замає хитку позицію, намагаючись 
утримати відповідний рівень фінансових та ділових послуг, однак спостерігається різкий 
відтік капіталу до інших європейських країн (в першу чергу до Латвії). 

Показники за даними країнами подано у табл.3, і  вони свідчать що експорт значно 
перевищує імпорт, причому обидва показники показують стійку тенденцію до зростання 
після пікового спаду у 2009 р. 

Таблиця 3. 
Торгівля товарами із країнами, через які проходять офшорні потоки у 2008-2012 

рр., тис доларів США 

2008 2009 2010 2011 2012

Експорт  1044,8 588,4 723,2 796,4 937,2

Імпорт  342,4 227,2 270,6 326,3 601,8

Сальдо  702,4 361,2 452,6 470,1 335,4

Джерело: Розраховано автором на основі даних Державної служби статистики 
України [1] 

Відповідно до діючої ставки податку на прибуток у 2008-2012 р.., на операціях 
експорту Україна втратила до 21% вартості операцій, яка натомість повинна була бути 
сплачена вигляді податку на прибуток. Приблизна цифра пояснюється тим, що при 
використанні компаній-посередників із розвинених країн закладається мінімальний рівень 
прибутковості операції, тобто сплачується або незначна сума податків або компанія балансує 
на межі збитковості. Це відбувається і з українською компанією, тобто першій фасадній 
компанії товар продається практично а собівартістю. 

Загальна сума збитків державного бюджету складала у 2012 р. близько 200 млн 
доларів США, а за весь досліджуваний період (2008-2012 рр.) через операції міжнародної 
торгівлі товарами було недоплачено у вигляді податків майже 860 млн доларів США. 

В той же час, підсумовуючи результати офіційної торгівлі товарами із офшорними 
країнами та опосередковані дані, встановлено, що протягом 2012 р. бюджетом України було 
недоотримано понад 240 млн доларів США, а за досліджуваний 5-тирічний період сума 
коштів, несплачених до бюджету України у вигляді податків через застосування офшорних 
центрів у операціях торгівлі товарами, склала понад 1 млрд доларів США.  
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Схожа ситуація спостерігається у міжнародній торгівлі послугами, статистичні дані 
для якої наведено у табл.4 із врахуванням поправок, наведених у дослідженнях на Tax 
Research UK Blog та Tax Justive Network Blog [5]. 

Таблиця 4.  
Зовнішня торгівля послугами із контрагентами із офшорних країн у 2008-2012 

рр., млн доларів США 

Експорт  Імпорт  Обсяг  

2008 1285,3 678,8 1964,1 

2009 1069,7 664,9 1734,6 

2010 1065,1 836,3 1901,3 

2011 1306,5 854,1 2160,7 

2012 1421,5 901,1 2322,5 

Всього 6148,1 3935,2 10083,2 

Джерело: Розраховано автором на основі даних Державної служби статистики 
України [1] 

Дослідження свідчить, що присутня стійка тенденція до збільшення як експорту, так і 
імпорту послуг із використанням офшорних контрагентів. Це пояснюється багатьма 
аргументами, основним із яких є розміщення основних активів інтелектуальної власності у 
офшорах із подальшим продажем прав на їх використання. Аргументом, який пояснює іншу 
частину імпортованих послуг, є те, що імпорт послуг активно використовується у схемах 
зниження прибутку компанії через отримання послуг від іноземних компаній, наприклад у 
сфері топ-менеджменту. 

Тому на основі наведених даних було скориговано обсяг податків, що було 
несплачено до державного бюджету у 2012 р. до суми 190,5 млн доларів США та за 
досліджуваний період 2008-2012рр у обсязі 877,2 млн доларів США 

Зважаючи на особливості міжнародної торгівлі послугами, інтерес представляє 
дослідження обсягів експорту/імпорту послуг із України на основі статистики, що збирається 
Всесвітньою Торговою Організацією. Результати цього дослідження, подані у табл.5 свідчать 
про значні відмінності між національною та міжнародною статистикою. 

Таблиця 5.  
Відмінності експорту-імпорту послуг за українською та міжнародною 

статистикою у 2008-2012 рр., млн. доларів США 
Експорт Імпорт Сальдо 

Різниця між статистичними 
системами 

Українська 
статистика 

Міжнародна 
статистика 

Українська 
статистика 

Міжнародна 
статистика 

Українська 
статистика 

Міжнародна 
статистика 

Експорт Імпорт 

2008 11741,3 25443 6468 19529 5273,3 5914 13701,7 13061

2009 

9598,3 24314 5173,6 18482 4424,7 5832 14715,7 13308,4

2010 

11759,2 21525 5447,7 17499 6311,5 4026 9765,8 12051,3

2011 

13792,2 17210 6235,2 16136 7557 1074 3417,8 9900,8

2012 

13599,1 22396 6736,1 21645 6863 751 8796,9 14908,9

Джерело: Державна служба статистики України [1]; Всесвітня Торгова Організація [6] 

Дані табл.5 можуть свідчити про відмінності систем збору статистичної інформації в 
Україні та Всесвітній Торговій Організації, оскільки вони базуються на різних джерелах 
інформації: в Україні використовується виключно внутрішня звітність, у Всесвітній Торговій 
Організації звітність на основі звітності контрагентів, а не досліджуваної країни. Проте, 
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особливої уваги потребують відмінності у динаміці зміни сальдо міжнародної торгівлі 
послугами: згідно української статистики, вона залишається стабільно високою, а згідно 
міжнародних баз даних - динаміка стрімко падає. Це, на нашу думку, пояснюється як 
скороченням кількості незареєстрованих операцій із офшорним елементом, так і 
збільшенням кількості зареєстрованих операцій із будь-якими контрагентами. 

Для оцінки офшорної складової у наведеній різниці у показниках, на нашу думку, слід 
скористатися інформацією, що наводиться у статті Ben Quinn та James Ball [5]. Виходячи із 
цих досліджень на базі відкритої інформації, у розвинених країнах компанії, що здійснюють 
міжнародну діяльність, мають значну кількість субсидіарних компаній у офшорних центрах. 
Хоча відсоток таких компаній варіюється відносно окремих галузей, проте для країн із 
подібним рівнем розвитку він є відносно подібним: 

- будівельні послуги – 79,5%; 
- інвестиційна та страхова діяльність – 61,1%; 
- фінансова діяльність – 57,3%; 
- послуги зв’язку – 43,6; 
- комп’ютерні послуги – 41,9% 
- послуги туризму – 36,5% [5] 

Зважаючи, що дані показники актуальні для загального рівня торгівлі послугами у 
вказаних галузях, логічним є їх застосування до різниці між національними та міжнародними 
показниками у названих галузях, адже національний рівень присутності офшорних 
контрагентів у названих галузях було оцінено раніше. Для співставності показників та 
можливості застосування наведених відсоткових індексів було використано українську та 
міжнародну статистику експорту та імпорту послуг за галузевою ознакою за 2008-2012 рр.  

Обсяг виявленої офшорної складової у міжнародній торгівлі послугами за 2012 р. 
становив 4370,1 млн доларів США, а в 2008-2012 рр.- 19897,8 млн доларів США (рис.1). 
Оскільки дані операції не було внесено до національної звітності, то податки за даними 
операціями сплачено не було, що значно підвищує фінансову ефективність використання 
офшорних компаній. Митні платежі не враховуються, оскільки послуги не проходять 
митного оформлення та не потребують митної реєстрації, що значно спрощує міжнародну 
торгівлю послугами, однак відповідною мірою ускладнює документацію їх надання. 

Рисунок 1  
Зведена статистика по експорту та імпорту послуг із офшорним елементом за 

2008-2012 рр., млн. доларів США 

 
Аналізуючи рис.1 видно, що імпорт та експорт послуг із офшорною складовою 

протягом 2008-2011 рр. поступово зменшувався, що пояснюється скороченням доходів 
українських компаній. У 2012 р. спостерігається його зростання у зв’язку із процесами 
відновлення економіки та пожвавленням ринкового обігу товарів. Водночас можна відмітити 
перехід від використання схем мінімізації оподаткування через імпорт послуг до розробки та 
застосування нових схем мінімізації оподаткування, пов’язаних із експортом послуг. Це, на 
нашу думку, спричинено притоком капіталу до України із офшорних центрів для 
стимулювання відновлення виробничих та комерційних циклів компаній, що постраждали 
під час світової фінансової кризи. 

На основі офіційної статистики та неврахованих даних, можна провести розрахунок 
суми, недоотриманої бюджетом України. За 2012 р. через операції експорту/імпорту послуг 
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із використанням офшорних інструментів Україна втратила близько 912 млн доларів США, а 
за досліджуваний період (2008-2012 рр.) протягом якого зберігалась названа ставка податку 
на прибуток – близько 4,2 млрд доларів США. 

Таким чином, загалом за 5 останніх років із операцій експорту-імпорту товарів та 
послуг в Україні було несплачено 5,2-5,5 млрд доларів США у вигляді податків у операціях 
міжнародної торгівлі товарами та послугами. На нашу думку, мінімізація коштів, що 
виводяться до офшорів повинна проводитись у розрізі як економічних, так і законодавчих 
позицій. Це пояснюється тим, що для успішного застосування економічних інструментів 
необхідне відповідне законодавче підґрунтя,яке буде гнучко адаптуватись до динамічного 
економічного середовища України. 

В той же час слід відмітити, що означена сума в 5,2-5,5 млрд доларів США, яка була 
недосплачена до бюджету України у 2008-2012 рр. частково може бути повернена. В першу 
чергу це може відбуватися через прямі та капітальні інвестиції у економіку України. Іншим 
способом є проведення одноразового декларування майнового стану із гарантуванням того, 
що усі кошти, які акумульовано на офшорних рахунках, будуть легалізовані при сплаті 
спеціального податку у вигляді відсотку від таких коштів. Особливістю такого підходу є те, 
що кошти, які було акумульовано на офшорних рахунках по операціях із офшорними 
контрагентами, які проводились безпосередньо і зареєстровані Державною службою 
статистики України за умови виконання норми про віднесення до валових витрат не більше 
85% від вартості операції, є легальними. Це означає, що такі прибутки не повинні 
обкладатись спеціальним податком при проведенні одноразового декларування майнового 
стану, тоді як кошти, акумульовані за рахунок використання фасадних компаній, є такими, 
що отримані незаконним шляхом і саме вони повинні обкладатись спеціальним податком 
при проведенні одноразового декларування майнового стану. 

На основі проведеного дослідження видно, що Україна через мінімізацію виведення 
прибутків до офшорів поз національним оподаткуванням може покривати що 18% дефіцити 
державного бюджету, що позитивно відіб’ється на соціально-економічному розвитку країни. 
Для ефективної мінімізації виведення прибутків до офшорів поза національним 
оподаткуванням, на нашу думку, слід внести ряд поправок до існуючого законодавства про 
трансфертне ціноутворення та застосовувати при вибірковій перевірці компаній, що 
здійснюють міжнародні операції торгівлі товарами та/або послугами не тільки національну 
статистичну та податкову звітність,а й відкриту та службову звітність іноземних країн, 
резиденти яких виступали торговими партнерами компанії, що перевіряється. Водночас 
необхідно переглянути правила віднесення операцій до офшорних, оскільки у країнах, що в 
Україні прирівнюються до офшорів, тільки окремі визначені типи компаній користуються 
офшорними привілеями, тоді як всі інші оподатковуються за базовими ставками 
корпоративного податку на прибуток, який нерідко є вищим, ніж в Україні.  

На нашу думку, наведені заходи дозволять значно мінімізувати вивід капіталу до 
офшорів поза національним оподаткуванням і зменшення дефіциту державного бюджету 
створить передумови для пришвидшення розв’язання сьогоднішньої складної внутрішньої 
економічної та політичної ситуації. 
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Анотація. В статті проведено аналіз норм Податкового кодексу України, що регулюють порядок 
оподаткування податком на прибуток підприємств, на предмет недоліків, допущених помилок та 
неузгодженостей з нормами іншого законодавства. Досліджено причини та наслідки таких помилок, 
розроблено рекомендації щодо їх виправлення. 

Ключові слова: податок, платник податків, податкова ставка, Податковий кодекс України, податок 
на прибуток підприємств, адміністрування податків. 

Аннотация. В статье проведен анализ норм Налогового кодекса Украины, которые регулируют 
порядок обложения налогом на прибыль предприятий, на предмет недостатков, допущенных ошибок и 
неувязок с нормами другого законодательства. Исследованы причины и последствия таких ошибок, 
разработаны рекомендации по их исправлению. 

Ключевые слова: налог, налогоплательщик, налоговая ставка, Налоговый кодекс Украины, налог на 
прибыль предприятий, администрирование налогов. 

Summary. The article analyzes the norms of the Tax Code of Ukraine regulating the taxation on profits of 
enterprises for shortcomings, mistakes and inconsistencies with the norms of other legislation. The causes and 
consequences of such errors are investigated, and the recommendations for their correction are developed. 

Keywords: tax, the taxpayer, tax rate, Tax Code of Ukraine, corporate income tax, tax administration. 

 

Постановка проблеми. Важливим чинником, що впливає на ефективність 
функціонування податкової системи є податкове законодавство, від досконалості норм якого 
суттєво залежить обсяг податкових надходжень та відносини між платниками та державою в 
рамках процесу адміністрування податків. З 2011 року основним законодавчим актом, що 
регулює відносини у сфері оподаткування є Податковий кодекс України (далі – ПКУ). 
Незважаючи на проголошений в ПКУ принцип «стабільності податкового законодавства», в 
даний нормативний акт протягом всього періоду його дії перманентно вносяться зміни, що 
стосуються загальних положень, адміністрування податків, окремих елементів сплачуваних в 
Україні податків, вводяться і скасовуються податки тощо.  

Безсумнівно, ПКУ в чинній редакції не є досконалим, потребує внесення змін, 
оскільки в ході практичного застосування його норм виникають все нові і нові нюанси, що не 
враховані в діючій редакції; крім того, економічний і політичний стан в державі потребує 
внесення відповідних коректив. На наш погляд, слід би було звернути увагу на ряд помилок і 
неузгодженостей в податковому законодавстві, які потребують негайного усунення, але на 
які законодавці, на жаль, досі не звертають уваги. В даному дослідженні зупинимось більш 
детально на деяких «технічних недоліках» норм ПКУ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання удосконалення податкової системи 
України, в тому числі і норм податкового законодавства, знаходяться в зоні уваги таких 
відомих українських науковців, як В. Андрущенко, О. Данілов, О. Десятнюк, Ю. Іванов, 
А. Крисоватий, І. Майбуров, В. Мельник, І. Лютий, Ю. Пасічник, А. Соколовська, 
Л. Тарангул, О. Тимченко, В. Тропіна, К. Швабій та інші [5, 6, 7, 8]. Але, в цих дослідженнях 
недостатньо уваги приділялося аналізу технічних помилок та недоліків деяких норм 
податкового законодавства, на чому ми і зосередимо увагу в даному дослідженні. 

Метою статті є аналіз норм Податкового кодексу, що регулюють порядок 
нарахування та сплати податку на прибуток підприємств, на предмет наявності недоліків, 
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допущених помилок та неузгодженостей з нормами іншого законодавства, дослідження 
причин та наслідків таких недоліків, розробка рекомендацій щодо їх усунення. 

Виклад основного матеріалу. Важливим напрямком удосконалення податкового 
законодавства, наряду з кардинальними податковими реформами, які планується провести 
найближчим часом в Україні, є виправлення недоліків, технічних помилок та 
неузгодженостей з іншим законодавством в діючих нормах Податкового кодексу України. 
Такі недоліки суттєво погіршують розуміння окремих положень ПКУ, ускладнюють для 
платників процес розрахунку та сплати податків, для контролюючих органів ускладнюють – 
процес податкової перевірки окремих аспектів оподаткування, призводять до появи значної 
кількості судових справ в питань оподаткування, а в цілому – погіршують якість податкової 
системи, показники її ефективності та рейтинг вітчизняної податкової системи серед 
податкових систем інших країн. В даному дослідженні наша увага зосереджувалась на 
аналізі недоліків 3 розділу ПКУ, що регулює порядок нарахування та сплати податку на 
прибуток підприємств, хоч це і не єдиний розділ, де є недоліки, і дослідження може мати 
продовження в аналогічному аналізі інших розділів ПКУ. 

Зупинимось на аналізі статей 3 розділу ПКУ «Податок на прибуток» [1]. Податок на 
прибуток є одним з найбільш вагомих, бюджетоутворюючих податків в податковій системі 
України, є прямим податком, що сплачується юридичними особами. Останніми роками 
спостерігається негативна тенденція до зменшення надходжень від цього податку, що 
спричинено різними факторами. Перш за все, відбувається звуження бази оподаткування 
податком на прибуток підприємств через зменшення кількості платників податку і 
зменшення обсягів діяльності платників, що залишились. Іншим фактором є зміни в 
законодавстві, оскільки ПКУ передбачено поступове зниження ставки даного податку з 25 % 
на початку 2011 року до 18 % з 01.01.2014 року. Слід відмітити, що у попередній редакції 
ПКУ передбачалось подальше зниження ставки податку на прибуток підприємств до 16 %, 
але, у зв’язку з поглибленням у Україні економічної і політичної кризи в ПКУ було внесено 
зміни, згідно яких ставка зменшуватись уже не буде, і залишиться на рівні 18 %. Іншим, 
тривожним фактором, що призвів до зменшення надходжень до бюджету від податку на 
прибуток підприємств, є зменшення прибутковості підприємств. У зв’язку з кризовими 
явищами в економіці, розривом господарських зв’язків між суб’єктами господарювання, що 
розташовані в Криму та в зоні АТО, посиленням валютного контролю та регулювання з боку 
держави, різким падінням курсу гривні відносно вільно конвертованих валют більшість 
українських підприємств стрімко втрачають прибутковість, а частина з них стає збитковою, 
припиняє свою діяльність. На даному фоні особливо гостро стоїть завдання удосконалення 
норм законодавства, що регулюють порядок нарахування та сплати цього податку. Отже, 
розглянемо деякі суперечливі норми ПКУ, що стосуються податку на прибуток підприємств. 

При визначенні числа платників податку на прибуток підприємств окремими групами 
платників виділено управління залізниці, підприємства залізничного транспорту та їх 
структурні підрозділи (пп. 133.1.2, 133.1.3 ПКУ) [1]. Наряду з цим, у п.133.1.1 ПКУ 
платниками податку визначено «суб’єктів господарювання – юридичних осіб, які провадять 
господарську діяльність як на території України, так і за її межами» [1]. При цьому 
незрозуміло, чим же особливим відрізняються залізничні підприємства від інших суб’єктів 
господарювання – юридичних осіб – резидентів? Уявляється недоречним виділяти їх 
окремими пунктами серед платників податку на прибуток і вважаємо, що таке виділення 
обтяжує нормативний акт і ускладнює його розуміння. 

Податковий кодекс запровадив новий механізм нарахування та сплати податку на 
прибуток підприємств – був взятий курс на зближення бухгалтерського і податкового обліку. 
На сьогодні прибуток з метою оподаткування обчислюється, входячи з бухгалтерського 
принципу «нарахування та відповідності доходів і витрат». При цьому вважається, що 
основні підходи формування прибутку з метою оподаткування не протирічать правилам 
бухгалтерського обліку, тому база оподаткування податком на прибуток визначається за 
даними бухгалтерського обліку, а такий термін як «податковий облік», тим більше порядок 
та концептуальні підходи до його ведення, чинним законодавством не визначені. Але, 
виходячи з практики застосування норм Податкового кодексу і враховуючи практичний 
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досвід проведення податкових перевірок, можна зробити висновок, що: по-перше, 
абсолютної ідентифікації бухгалтерського і податкового кодексу не відбулось і така 
ідентифікація апріорі неможлива, по-друге, все ж на практиці існує необхідність в веденні 
підприємствами окремих облікових реєстрів податкового обліку, як мінімум з метою 
визначення податкової бази для податку на прибуток та з метою обчислення ПДВ. 

Проведемо порівняльний аналіз норм ПКУ, що визначають перелік витрат 
підприємства, які враховуються з метою оподаткування (ст. 138 ПКУ), та бухгалтерських 
підходів до формування та класифікації витрат (Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку № 16 «Витрати» (далі - П(С)БО № 16) [2]). 

По-перше, ПКУ не дає однозначної відповіді на питання щодо включення в базу 
оподаткування податком на прибуток підприємств витрат платника у вигляді роялті. За 
своєю суттю, вони можуть бути як складовою собівартості продукції підприємства, так і 
складовою інших витрат (адміністративних, на збут тощо). Але формулювання собівартості 
товарів, що міститься в ПКУ, не передбачає можливості включення в собівартість роялті, 
тому з точки зору оподаткування роялті можуть бути включені тільки в інші витрати з 
обов’язковою їх деталізацією в податковій декларації з податку на прибуток (далі – 
Декларація), в додатку ІВ до Декларації. Даний факт протирічить бухгалтерським підходам 
до формування собівартості і, очевидно, відображає прагнення контролерів до більш 
детального розкриття у звітності інформації про операції, які, на їх думку, є ризиковими 
щодо імовірності скоєння порушень податкового законодавства. 

В цілому в ПКУ закладені такі ж підходи до формування собівартості продукції, що і 
в бухгалтерському обліку. Але звертаємо увагу на один нюанс. У п.138.8 ПКУ зазначено, що 
до інших прямих витрат платника, які включаються в собівартість товарів, в тому числі, 
відносяться витрати на придбання електроенергії. На практиці, в більшості випадків, 
представляється неможливим ідентифікувати затрати електроенергії на одиницю виробленої 
продукції. Тому, по аналогії з бухгалтерським обліком, доцільно витрати на електроенергію 
відносити до загальновиробничих витрат та перенести їх до п.138.8.5 ПКУ. 

Крім того, згідно П(С)БО № 16 до адміністративних витрат включають зокрема [2]: 
- винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
- витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
- витрати на врегулювання спорів у судових органах;
- податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім

податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості 
продукції, робіт, послуг) [2]. 

В ПКУ дані витрати пропонується відображати у складі інших витрат діяльності, а не 
адміністративних, що, перш за все, передбачає їх розкриття в додатку ІВ до Декларації. Що 
стосується витрат на зв’язок, то нормами ПКУ серед витрат на зв’язок, що таки включаються 
до адміністративних витрат, виділено інтернет-послуги, які віднесені до інших витрат 
операційної діяльності – незрозуміло, з якою метою, бо за своєю суттю вони також 
відносяться до витрат на зв’язок. В результаті таких розбіжностей між бухгалтерським та 
податковим обліком при формуванні податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств показник адміністративних витрат в ній не буде відповідати показнику, який 
сформується на бухгалтерському рахунку 92 «Адміністративні витрати», що ускладнює 
перевірку правильності визначення платником бази оподаткування та вводить в оману 
перевіряючих. 

При визначенні переліку витрат, що не враховуються при визначенні оподаткованого 
прибутку, некоректно сформульовано п. 139.1.1., в якому йдеться: «139.1. Не включаються 
до складу витрат: 

139.1.1. витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати 
на: 

- організацію та проведення прийомів……» [1]. 
При буквальному прочитанні даної норми складається враження про те, що в статті 

приведено повний перелік витрат, що не відносяться до оподаткованого прибутку, хоч це 
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далеко не так. Для правильного розуміння цієї статті ПКУ вираз «а саме» було б доцільним 
замінити на «зокрема, але не виключно». 

Норми ПКУ щодо включення до складу податкових витрат витрат на придбання 
інжинірингових, маркетингових, консалтингових, рекламних послуг у нерезидента, сплата 
роялті нерезиденту представляються дискримінаційними і необгрунтованими, створюють 
несприятливі умови для ведення бізнесу суб’єктами господарювання, особливо, якщо такими 
послугами підприємство користується постійно у зв’язку зі специфікою своєї господарської 
діяльності.   

Витрати платника податку з метою оподаткування в ПКУ поділені на: 
- витрати, що враховуються при визначенні оподаткованого прибутку; 
- витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку; 
- витрати подвійного призначення. 
Зупинимось більш детально на витратах подвійного призначення. Під такими 

витратами розуміються витрати, що включаються в об’єкт оподаткування у випадку, якщо 
виконуються певні умови. До таких витрат зокрема відносяться витрати на придбання 
спецодягу і спецвзуття, витрати на навчання, витрати на гарантійне обслуговування, витрати 
на страхування, витрати на рекламу. При цьому слід відмітити, що витрати на рекламу 
віднесені до витрат на збут згідно п. 138.10.3 ПКУ. Ці ж витрати фігурують в п. 140.1.5. 
ПКУ, але в даному пункті не визначено жодних умов та обмежень, що визначали б 
можливість чи неможливість включення витрат на проведення реклами. Отже, доцільним 
було б або виключити ці витрати з витрат подвійного призначення, або описати умови, що б 
визначали порядок включення цих витрат до об’єкта оподаткування. 

Щодо амортизації основних засобів з метою оподаткування, то в даному питанні 
звертаємо увагу на те, що протирічить правилам бухгалтерського обліку і не має 
економічного підґрунтя передбачений ПКУ порядок включення до витрат вартості ремонту 
основних засобів. Чинними нормами ПКУ передбачено, що витрати на проведення ремонту, 
реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що не 
перевищують 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, включаються до 
відповідних витрат періоду, а в сумі перевищення – збільшують балансову вартість основних 
засобів та включаються до витрат в частині їх амортизації [1].  

В контексті наближення бухгалтерського та податкового обліку було б доцільним 
переглянути дане правило, тим більше, що в бухгалтерському механізм більш економічно 
обґрунтований. Так, в бухгалтерському обліку всі витрати на ремонт поділяються на: 
витрати на поточний ремонт (пов’язаний з підтриманням об’єкта в робочому стані, не 
призводить до змін технічних характеристик об’єкта) і витрати на капітальний ремонт 
(передбачає більш суттєві зміни об’єкта, зміну його технічних характеристик – модернізація, 
реконструкція тощо). Витрати на поточний ремонт включаються в поточні витрати і не 
впливають на балансову вартість об’єкта, витрати на капітальний ремонт – капіталізуються і 
збільшують балансову вартість об’єкта. Ідентифікація правил обліку витрат на ремонт в 
бухгалтерському та податковому обліку також усунула б імовірність виникнення та 
необхідність обліку податкових різниць, спричинених розбіжностями в законодавчих та 
нормативних базах для цих двох видів обліку. 

Крім того, в ПКУ не прописано оподаткування витрат, пов’язаних з утриманням і 
поліпшенням нематеріальних активів. Правило про 10 % балансової вартості стосується 
тільки основних засобів, але схожі витрати на практиці виникають і щодо нематеріальних 
активів. Сучасна редакція ПКУ не визначає напрям їх оподаткування. Доцільним було б піти 
шляхом, визначеним МСФЗ 38 «Нематеріальні активи» [4], норми якого визначають, що всі 
витрати, пов’язані з утриманням нематеріальних активів мають включатися до відповідних 
поточних витрат періоду. 

Важливе значення для механізму оподаткування податком на прибуток підприємств 
має ст. 153 ПКУ «Оподаткування операцій особливого виду». Розглянемо більш детально 
деякі недоліки, які вона, на нашу думку, містить. 

В п. 153.1 ПКУ «Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті» [1] не 
розкрито механізм оподаткування операцій з обов’язкового продажу іноземної валюти. 
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Незважаючи на те, що обов’язковий продаж іноземної валюти є тимчасовим заходом НБУ, 
від застосовується вже протягом 1,5 років, тому доцільним є прописати механізм його 
оподаткування. Проблемою є те, що при надходженні в банк іноземна валюта спочатку 
зараховується на розподільчий рахунок, з нього частина валюти продається банком 
(обов’язковий продаж), а на валютний рахунок платника зараховується тільки частина 
отриманої валюти. Інша ж частина надходить вже в гривні, тобто в цій частині платник 
валюту як би і не отримував. Чинними нормами податкового законодавства не розкрито, як і 
де мають відображатись розрахункові різниці, що виникають від обов’язкового продажу, і чи 
виникають вони взагалі, бо фактично розрахункові різниці з’являються на стадії продажу 
валюти з розподільчого рахунку, а ця операція здійснюється банком ще до того, як дані 
кошти отримані платником і стали його власністю.  

Крім того, у ст. 153.1 йдеться про те, що визначення курсових різниць від перерахунку 
операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Тут слід відмітити, що у зв’язку з 
введенням в Україні плаваючого валютного курсу НБУ, в П(С)БУ 21 «Вплив змін валютних 
курсів» внесено зміни про те, що при первісному визнанні валютної статті вона перераховується 
по курсу НБУ, що діяв на 0 годин дня, в якому виникла валютна стаття, а при перерахунку на 
дату балансу – по курсу на кінець останнього дня звітного періоду (що на нашу думку дуже 
складно буде реалізувати при розробці відповідних оновлень в бухгалтерські програми і 
автоматизації процесу визначення курсових різниць в бухобліку). Таке формулювання не 
узгоджено з нормами ст. 391 [1], в якій зазначено, що з метою оподаткування застосовується 
курс, що діяв на 0 годин для здійснення операцій.   

Згідно п. 165.1.18 ПКУ статті 165, не підлягають оподаткуванню податком на доходи 
фізичних осіб (далі – ПДФО) «дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у 
вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі 
дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) 
участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого 
збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих 
дивідендів». Тоді як ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» містить норму про 
те, що дивіденди можуть виплачуватись виключно в грошовій формі. В даному контексті 
потребує коригування і п.164.2.8 та інші статті ПКУ, що містять таку норму (в тексті 
Кодексу такий виріз зустрічається декілька разів). Крім того, більш коректним є 
використання терміну «статутний капітал», а не «статутний фонд».  

Також звертаємо увагу на те, що п. 5 статті 30 ЗУ «Про акціонерні товариства» 
зазначено, що акціонерне товариство перераховує дивіденди Центральному депозитарію на 
рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі для зарахування на рахунки депозитарних 
установ для їх подальшого переказу на рахунки акціонерів. Такий спосіб виплати дивідендів 
і момент виникнення податкових зобов’язань з ПДФО у податкового агента не прописаний у 
ПКУ.  

Нами розглянуто ряд недоліків і технічних помилок, що містяться в нормах розділу 3 
«Податок на прибуток підприємств» ПКУ. В рамках даного дослідження хочемо звернути 
увагу на деяких моментах щодо адміністрування податку на прибуток підприємств, 
визначених у розділі 2 «Адміністрування податків, зборів, платежів» [1]. 

Відносно адміністрування податку на прибуток підприємств, потребує уточнення 
порядок перегляду суми авансових внесків у зв’язку із внесенням коригування в суму 
річного доходу попереднього року, що є базою для визначення розміру авансових внесків на 
наступний рік. Зміна бази для розрахунку суми авансових внесків на наступний рік може 
відбуватись з 2-х причин: у зв’язку з донарахуванням доходів платнику за результатами 
податкової перевірки за попередній рік, або у зв’язку з самостійним виправленням 
платником помилки попереднього року. Для обох випадків має бути визначений механізм 
перерахунку авансових внесків з податку на прибуток і порядок повідомлення про це 
податкового органу. Крім того, слід визначити порядок дій платника, якщо коригування 
призводить до того, що обсяг річних доходів стає меншим за 10 млн грн., або навпаки – 
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раніше був меншим, і підприємство не сплачувало авансових внесків, а після коригувань – 
має сплачувати, бо базовий показник досяг граничного значення. 

Висновки. В даному дослідженні нами було здійснено аналіз норм розділу 3 «Податок 
на прибуток підприємств» на предмет допущених недоліків та технічних помилок. За 
результатами дослідження виділено недоліки щодо регулювання порядку визначення кола 
платників податків, визначення витрат з метою оподаткування податком на прибуток, 
порядку віднесення на об’єкт оподаткування витрат на ремонт основних засобів, витрат на 
утримання та поліпшення нематеріальних активів, порядку оподаткування операцій з 
іноземною валютою, оподаткування дивідендів, проблемні аспекти адміністрування податку 
на прибуток. В розрізі даних недоліків нами дані рекомендації щодо їх виправлення та 
усунення невідповідностей з нормами інших законодавчих та нормативних актів. 

Нами були вказані тільки декілька недоліків та технічних помилок, що містяться у 
ПКУ, тоді як наразі їх набагато більше, і їх виправлення є завданням № 1 в процесі 
законотворчої роботи над вдосконаленням норм Податкового кодексу.  
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Анотація. У статті визначено роль податкового аудиту у фіскальній ефективності оподаткування, 

обґрунтовано економічне та соціальне значення податку на доходи фізичних осіб та проаналізовано його роль 
у формуванні доходів бюджету, проаналізовано причини ухилення населення від сплати податків, визначено 
схеми мінімізації платежів щодо податку на доходи фізичних осіб, надано рекомендацій щодо підвищення 
ефективностіподаткового аудиту його нарахування і сплати. 

Ключові слова: податковий контроль,податковий аудит, податок на доходи фізичних осіб, 
ефективність податкового контролю 

Summary. The article defines the role of the tax audit for fiscal efficiency of taxation, reasonably economic 
and social importance of the personal income tax and analyzed its role in the formation of budget revenues, analyzed 
the causes of the deviations of the population from paying taxes,defined schema minimize payments for personal income 
tax, made recommendations for improving the effectiveness of tax audit of its accrual and payment. 

Keywords: tax control, tax audit, personal income tax, the effectiveness of tax control 
 
Вступ. У кожній державі громадяни зобов’язані віддавити частину своїх доходів на 

загальнодержавні потреби. Досконалість форм і методів передавання цих коштів свідчить 
про рівень розвитку держави. Проте податки є й дуже небезпечною зброєю в розпорядженні 
держави. Без наукової концепції податкової політики вони можуть перетворитися на гальмо 
економічного розвитку держави. Тому досить важливо, щоб кожна країна мала розумну, 
досконалу та ефективну податкову політику. 
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У нашій державі створено податкову систему, яка за своїм складом та структурою 
подібна до податкових систем розвинутих європейських країн. Податкове законодавство 
України розроблено з урахуванням норм європейського податкового законодавства, а також 
аспектів податкової політики різних міжнародних економічних організацій. Проте, на 
відміну від країн ЄС, податкова система України не є інструментом підвищення 
конкурентоспроможності держави, не сприяє формуванню умов для добровільної сплати 
податків та соціальної справедливості. Тому, в таких умовах, саме податковий контроль 
повинен відігравати основну роль у справі фіскальної ефективності оподаткування та 
сприяти зменшенню випадків ухилення від сплати податків, в тому числі податку на доходи 
фізичних осіб.  

Проблема підвищення ефективності податкового контролю за сплатою податку на 
доходи фізичних осіб досліджувалася у працях таких вітчизняних науковців як Андрущенко 
В. Л., Бондаренко Г. І., Варналій З. С., Василик О. Д., Данілов О. Д., Дедекаєв В. А., 
Жигаленко О. В., Мандибура В. О., Мельник В. М., Онишко С. В., Соколовська А. М., 
ШвабійК. І., Яроцька Т. Р. та ін. 

Але, з метою удосконалення адміністрування податку на доходи фізичних осіб та 
надання дієвих рекомендацій щодо підвищення ефективності податкового аудиту його 
нарахування та сплати, необхідне подальше дослідження цього питання. Адже 
оподаткування доходів населення, поряд з іншими факторами, визначає характер сучасних 
економічних і соціальних змін у державі. 

Постановка завдання. Основними завданнями даної статті є: 
визначення ролі податкового аудиту у фіскальній ефективності оподаткування; 
обґрунтування економічного та соціального значення податку на доходи фізичних 

осіб; 
аналіз ролі податку на доходи фізичних осіб у формуванні доходів бюджету; 
аналіз причин ухилення населення від сплати податків; 
визначення схем мінімізації платежів щодо податку на доходи фізичних осіб; 
дослідження проблем у взаємовідносинах податківців та платників податку; 
надання рекомендацій щодо підвищення ефективностіподаткового аудиту 

нарахування і сплати  податку на доходи фізичних осіб. 
Виклад основного матеріалу. Найефективнішим методом контролю з боку державних 

податкових органів є податковий аудит (податкова перевірка). Проведення аудиту і 
формування висновків за його результатами є найбільш складним і конфліктним моментом 
взаємовідносин між платником та податковим органом. У той же час, проведення аудиту є 
досить дорогою процедурою і вимагає залучення найбільш кваліфікованих працівників 
податкових органів, значного часу та відволікає тією чи іншою мірою платника податків від 
основної діяльності. Усе це потребує зваженого підходу податкових органів при плануванні 
та проведенні аудиту. Проте поняття податкового аудиту використовується лише у 
практичній діяльності контролюючих органів та суб'єктів господарювання, а в нормативно-
правових актах України переважно застосовується поняття перевірки. 

Податковий аудит (податкова перевірка) – це процесуальні дії контролюючих органів 
щодо контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати податків, 
зборів та інших обов'язкових платежів, а також дотримання законності операцій, пов'язаних з 
одержанням доходів і здійсненням розрахунків. Метою проведення податкового аудиту в 
загальному розумінні можна вважати підтвердження того, що податкова звітність, подана до 
контролюючих органів, вірно відображає усі аспекти господарської діяльності, а сама 
діяльність відповідає вимогам чинного законодавства [5]. 

Основними завданнями податкового аудиту податку на доходи фізичних осіб у 
податкового агента є: 

оцінка реальності визначення об'єкта оподаткування;  
дотримання податкового законодавства по операціях, пов'язаних з визначенням 

оподатковуваного доходу для нарахування податку на доходи фізичних осіб й утримання 
податку щодо кожного громадянина; 
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 встановлення впевненості в дотриманні чинного законодавства, правомірності, 
доцільності та обґрунтованості управлінських рішень відповідальних посадових осіб при 
здійсненні розрахункових операцій з бюджетом, розробці заходів з реалізації результатів 
контролю з метою попередження зловживань і порушень;  

аналіз зв'язку функцій податку з формуванням його на підприємстві;  
оцінка формування фонду заробітної плати, зв'язок його з продуктивністю праці для 

майбутньої безперервної діяльності підприємства та перспективності в формуванні частки 
бюджету з податку на доходи фізичних осіб; 

оцінка податку на доходи фізичних осіб, його стабільності та перспектив збільшення; 
отримання достатніх доказів впевненості в правильності організації та оцінки оплати 

праці;  
оцінка нарахування податку на доходи фізичних осіб, достовірності відображення і 

розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень подання фінансової 
звітності;  

перевірка своєчасності утримання і перерахування податку на доходи фізичних осіб 
до бюджету.  

Під час податкового аудиту податку на доходи фізичних осіб необхідно враховувати, 
що виплата доходів може здійснюватися натуроплатою, переказуванням коштів на карткові 
рахунки фізичних осіб у банківських установах, через касу підприємства, у вигляді 
несвоєчасно повернених підзвітних сум, компенсаційних виплат понад встановлені чинним 
законодавством норми, а також фінансуванням особистих потреб фізичних осіб тощо. 

Європейський досвід засвідчує зменшення втручання контролюючих органів у 
діяльність платників податків. Тому в останні роки держава приділяє багато уваги 
регулюванню процесів проведення податкового аудиту, конкретизації його процедур, прав та 
обов'язків як контролюючих органів, так і платників податків. 

Основним суспільним призначенням податків є покриття фінансових потреб держави, 
що забезпечується за допомогою фіскальної функції. Податок на доходи фізичних осіб разом 
з іншими податками повинен формувати основну частину дохідної частини бюджету 
держави, тому виконання ним фіскальної функції було очевидним з моменту його 
виникнення [12]. 

Виконання податком на доходи фізичних осіб фіскальної функції, насамперед, 
залежить від рівня доходів основної маси населення.Ще одним із факторів, що визначає 
ефективність виконання фіскальної функції податком на доходи фізичних осіб, є прогресивні 
ставки. Крім того важливу роль відіграє податковий контроль. Від його ефективності у 
значній мірі залежить виконанням платниками податку їх обов’язків.  

У розвинених країнах прибутковий податок в основному формує більше третини всіх 
податкових надходжень у бюджет, у країнах, що розвиваються, його частка коливається від 7 
до 15% . Перевага цього податку полягає у тому, що його платниками є практично все 
працездатне населення країни. До того ж цей податок – досить стабільне і стійке дохідне 
джерело бюджету. Він, в основному, зараховується у місцеві бюджети, з яких фінансуються 
видатки, пов'язані з життєзабезпеченням населення. Саме в податку на доходи фізичних осіб 
реалізуються такі найважливіші принципи побудови податкової системи як загальність і 
рівномірність податкового тягаря [10]. 

Крім того за інших рівних умов податок на доходи фізичних осіб легше ніж інші 
податки контролюється податковими органами, від його сплати складніше ухилитися 
несумлінним платникам. 

Особливості цього податку накладають на законодавчі й виконавчі органи будь-якої 
країни велику економічну і соціальну відповідальність за побудову шкали податку, 
встановлення розміру неоподатковуваного доходу,  розміру податкових пільг і відрахувань, а 
також за побудову системи контролю за його сплатою  [13]. 

Проте у нашій країні податок на доходи фізичних осіб не став домінуючим у доходах 
бюджету. Незважаючи на те, що його відрахування збільшилися в загальній сумі всіх 
доходів, все-таки його частка в доходах  українського бюджету не досягає рівня розвинених 
країн. 
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Недостатня роль податку на доходи фізичних осіб у формуванні доходів українського 
бюджету пояснюється такими причинами: 

– низьким, у порівнянні з економічно розвиненими країнами, рівнем доходів 
переважної більшості населення України; 

– зниженням чисельності населення; 
– затримками виплат заробітної плати частині працівників, як сфери матеріального 

виробництва, так і працюючим у бюджетних організаціях; 
– зниженням рівня правопорядку в суспільстві;  
– поширення практики масового ухилення від оподатковування осіб з високими 

доходами, у зв'язку із чим у бюджет надходить не більше половини сум цього податку. Разом 
з тим, як це не парадоксально, основну частку цього податку забезпечують у бюджеті 
України надходження від доходів низькозабезпеченої частини населення, оскільки тут 
найбільш низький відсоток ухилення від  його сплати;  

– низька ефективність системи податкового контролю [9]. 
Контроль за дотриманням законодавства про податки і збори, правильністю 

обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів є пріоритетним завданням 
податкових органів. Але у період реформування української економіки рівень фінансової і 
податкової дисципліни в країні різко впав. Податкова злочинність, тіньовий оборот товарів і 
коштів, вивіз капіталів за кордон набули масштабного характеру. Такі риси української 
тіньової економіки, як: великомасштабність дій, високі темпи росту, залучення у неї значної 
частини населення, зрощування з організованою злочинністю і корупцією – створюють 
сприятливий ґрунт для ухилення від сплати податків, здійснення іншої забороненої законом 
діяльності. 

Про реальні масштаби податкової злочинності свідчать наступні показники: 
– значний розрив між офіційними і реальними доходами окремих категорій 

населення; 
– очевидна різниця між витратами на споживання окремих громадян (придбання у 

великих обсягах іноземної валюти, нерухомості, автомобілів, предметів обстановки і дорогих 
послуг) і задекларованими ними доходами; 

– прихована зайнятість населення (наявність значного числа працюючих на 
підприємствах, не зареєстрованих у податкових органах або здійснюючих незаконну 
підприємницьку діяльність); 

– ріст обсягу готівки, що перебуває у позабанківському обороті (використання такої 
готівки у розрахунках з оплати праці) [12]. 

Податок на доходи фізичних осіб фактично перетворився на податок на заробітну 
плату тих, хто працює у „прозорому” секторі економіки. Водночас досить значний обсяг 
доходів громадян, які отримуються у „тіньовому” секторі, повністю уникає оподаткування. 
Динамічно нарощується тиск на фонд відтворення населення з боку непрямих податків, які 
відрізняються від прямих більшою прихованістю і тому більшою соціальною 
несправедливістю, оскільки в однаковій пропорції стягуються з покупців без урахування 
рівня диференціації їхніх особистих доходів. Вони є податками на бідних і своєрідним 
прихованим привілеєм багатих. 

Реальна оцінка податкового потенціалу, рівнів оподаткування, а головне – перспектив 
розширення бази оподаткування істотно залежить від розкриття масштабів тіньової 
економіки, ступеня її впливу на формування основних параметрів податкової системи, 
системи перерозподілу доходів населення, характеру відносин податкових органів із 
платниками податку. 

Соціальні умови виникнення тіньової економіки характеризуються низьким рівнем 
життя населення, високим рівнем безробіття та орієнтацією населення на отримання доходу 
будь-яким способом. Основними проблемами тінізації економічних відносин визнано 
тіньову зайнятість та тiнізацію фінансових потоків [2] 

У даний час найбільше поширення одержали наступні схеми мінімізації 
оподаткування: виплата зарплати у вигляді дивідендів; реєстрація працівників як 
підприємців без утворення юридичної особи і перевід їх на спрощену систему 
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оподатковування; використання векселів; використання корпоративних карт; виплата 
зарплати „у конвертах”; приховані форми позик [13]. 

Одержала поширення схема мінімізації платежів щодо податку на доходи фізичних 
осіб, зміст якої полягає в тому, що окремі види виплат у вигляді оплати праці проводяться у 
формі проміжних (квартальних, піврічних) дивідендів. При цьому, організація проводить 
емісію, звичайно привілейованих акцій, і поширює їх між своїми працівниками. Дивіденди за 
даними акціями виплачуються замість преміальних та ін. [8]. 

У зв’язку з цим, у роботі податкових органів провідну роль необхідно відвести 
заходам щодо припинення податкових порушень. Необхідно, у першу чергу, проводити 
регулярні перевірки найбільших податкових агентів, платників податків та проводити роботу 
зі злісними неплатниками. 

При виявленні у податкових агентів порушень, пов’язаних з неправильним або 
неповним утриманням і несвоєчасним перерахуванням податку, доцільно спростити порядок 
стягнення сум недобору і наділити додатковими правами податкові органи [12]. 

Основним критерієм відбору платників податків для проведення документальних 
перевірок є результати детального аналізу накопичених даних про фінансово-господарську 
діяльність суб’єктів господарювання. Проте, важливими умовами ефективної роботи при 
організації і плануванні податкового аудиту правильності нарахування і сплати  податку на 
доходи фізичних осіб є отримання податковим органом відомостей, як з внутрішніх, так і 
зовнішніх джерел. Аналіз таких відомостей дозволяє більш ретельно вивчити діяльність 
платника та зробити об’єктивні висновки. 

Методи податкового аудиту мають дуже важливе значення у організації і проведенні 
перевірки за податком на доходи фізичних осіб. Вони дозволяють визначити факти ухилення 
від оподаткування,  заниження або приховування об’єкта оподаткування, визначення 
реальної бази оподаткування. 

Виконання основних завдань при проведенні податкового аудиту податку на доходи 
фізичних осіб покладається на податкового аудитора, який зобов’язаний виконувати 
подвійну функцію: безпосередньо податкового контролера та консультанта з питань 
оподаткування.  

Податковий аудит повинен сприяти виконанню податком на доходи фізичних осіб 
фіскальної та економічної функцій, забезпечити високу ефективність системи оподаткування 
доходів населення. Проте на сучасному етапі розвитку податковий аудит за сплатою податку 
на доходи фізичних осіб потребує удосконалення. Це необхідно, перш за все, у зв’язку з 
розповсюдженням випадків ухилення від сплати податку, приховування значних сум 
доходів, в тому числі невірного відображення в обліку сум заробітної плати на значній 
кількості підприємств. 

Основні завдання сучасного податкового аудиту повинні кореспондувати з 
фундаментальними принципами оподатковування і бути спрямовані на максимально 
можливий збір податків при мінімізації відповідних витрат. Удосконалення податкового 
аудиту ґрунтується на скороченні можливостей для „довільних дій” податкових органів з 
одночасним забезпеченням гарантій дотримання інтересів бюджету при виконанні 
платниками податку обов'язків щодо сплати податкових платежів.  

Ефективність податкового контролю за сплатою податку на доходи фізичних осіб 
може бути оцінена як співвідношення отриманого результату (надходження податку, 
зменшення ухилень від сплати податку, збільшення платників податку і т. д.) та суми витрат, 
пов'язаних із проведенням податкового контролю (утримання податкового апарату, 
забезпечення комп'ютерною технікою, програмними продуктами і т. д.). 

Оцінюючи ефективність податкового контролю в загальному, необхідно розрахувати, 
скільки в середньому коштує утримання податкової служби платникам податків і суспільству 
взагалі. Для цього необхідно співставити дані щодо мобілізованих податків податковими 
органами, витрат на їх утримання та кількості економічно активного населення [12]. 

Витрати на організацію та регулювання податкових відносин, прогнозування, аналіз 
податкових надходжень і проведення податкового контролю зростають, що не 
забезпечується аналогічним приростом мобілізованих податків податковими органами. Дати 
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ґрунтовне пояснення факторам, що впливають на таку ситуацію, досить важко. Для цього 
потрібно детально проаналізувати статті витрат податкових органів, що є їх внутрішньою 
таємницею. 

Ефективність роботи податкової служби України є досить низькою. Наприклад, 
багаторічні дослідження ефективності діяльності податкової служби США вказують на те, 
що тривалий період у цій країні для збору 100 доларів податків потрібно не більше 1 долара 
адміністративних витрат. У Данії 1 крона витрат на адміністрування податків генерує 113 
крон податкових надходжень. В Україні ж 1 гривня адміністративних витрат дає лише 
близько 31 гривні податкових надходжень бюджету [12]. 

Точне встановлення показників для визначення ефективності податкового контролю 
за сплатою податку на доходи фізичних осіб є проблематичним і на даному етапі розвитку 
податкового адміністрування може бути лише приблизним. 

В Україні, на думку експертів, ухилення від сплати податків носить масовий характер, 
і була б логічною і цілком обґрунтованою жорсткість відповідальності після того, як 
податкове навантаження буде знижене до оптимальних розмірів і з'являться гарантії, що така 
податкова політика „всерйоз і надовго” [2]. Необхідно підвищити відповідальність фізичних 
осіб за несплату податку і за неподання податкових декларацій та відповідальність 
податкових агентів за непредставлення або неповне подання відомостей про доходи, 
виплачені ними фізичним особам. Тоді податковий контроль буде обходитися  дешевше і 
стане набагато ефективнішим.  

Отже, при лібералізації системи оподатковування і зниженні податкового 
навантаження податкові санкції повинні посилюватися. Завдання посилення штрафних 
санкцій взаємопов’язане з необхідністю переорієнтації економічних відносин таким чином, 
щоб фізичним особам було невигідно використовувати схеми мінімізації податкових 
зобов'язань. 

Проте це не означає, що самі податківці за порушення законодавства можуть 
залишатися безкарними. У даний час системі відношення податківців до платників податку 
властивийзвинувачувальний характер при одночасній безконтрольності і апріорі 
безгрішності податкових органів.Це дозволило створити в Україні адміністративно-каральну 
за методами впливу організацію державної податкової служби [8]. 

А наслідками цього є: 
– негативний інвестиційно-бізнесовий клімат;
– неефективна система збору податків з вузькою податковою базою, приховуванням

доходів від оподаткування, надмірними витратами, дублюванням одних і тих же функцій 
різними органами, безвідповідальністю за невиконання обов’язків; 

– неофіційна система злочинних зловживань у перерозподілі податкових надходжень.
У зв’язку з цим, нову модель податкових відносин повинні відзначати уніфікованість,

спрощеність і однозначність норм, зобов’язань, звітності, рівноправність відносин та 
взаємоповага між платниками податків і податківцями, судовий захист майнових прав 
платників податків, якісне обслуговування податківцями платників податків. 

Основою контролю за правильністю і своєчасністю сплати податку є інформаційна 
база про одержуваний фізичними особами дохід. На думку вчених, чим вищі доходи, тим 
менше вони виявляються податковими органами. Фізичні особи, що одержують високі 
доходи, як правило, мають безліч джерел доходів, на відміну від осіб з низькими доходами, у 
т.ч. погано контрольовані податковими органами доходи від власності і від заняття 
підприємницькою діяльністю. Відсутність декларування видатків платників податку з 
доходів фізичних осіб знижує можливості податкових органів у виявленні фактично 
отриманих доходів. Відстежити всі особисті доходи в ринковій економіці – завдання 
непросте, що підтверджується досвідом закордонних податкових служб [7]. 

Виходом у такій ситуації могло б стати створення комплексної системи контролю за 
доходами населення шляхом декларування не тільки доходів, але й видатків громадян. У 
розвинених країнах, незважаючи на налагоджений механізм оподатковування населення, що 
функціонує багато років, технічну оснащеність податкових органів, що дозволяє переробляти 
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величезні масиви даних про доходи фізичних осіб, психологічну готовність населення 
сплачувати податки, декларуються як доходи, так і видатки. 

При високому рівні прихованих доходів декларування видатків необхідне не в разовому 
порядку, коли відбулося придбання майна, а в кінці року, разом з доходами. Звичайно, 
перехід на дану систему декларування не може бути зроблений швидко і вимагає створення 
відповідних умов: підвищення технічної оснащеності податкових органів і можливостей 
контролювати правильність відомостей, що вказуються фізичною особою. 

При проведенні деклараційних кампаній контрольна діяльність податкових органів 
повинна бути спрямована в першу чергу на найбільш забезпечені верстви населення. 
Потрібно зосередити увагу на одержувачів високих доходів, для яких встановити суворі міри 
відповідальності за перекручування відомостей, а при непредставленні декларації 
розрахунок доходу і податку проводити податковими органами. Крім того, з метою 
скорочення можливостей приховання доходів і майна через його оформлення на членів 
родини, декларувати треба доходи й видатки родини. 

Також необхідно розширити повноваження податкових органів щодо оцінки доходів з 
використанням непрямих даних, що свідчать про розміри одержуваного доходу, виходячи зі 
способу життя платника податку, тобто на основі так званих „зовнішніх ознак” багатства. 
Для цього потрібно розробити таблиці, що дають право податковим органам при відсутності 
даних про джерела доходу в декларації про доходи і видатки або в спеціальній декларації про 
джерела коштів, при контролі за видатками або при відмові декларувати доходи або видатки, 
встановлювати дохід на основі відомостей про придбання майна.З удосконаленням системи 
податкового контролю і підвищенням податкової дисципліни, потреба у використанні 
непрямих методів оцінки прибутковості буде зменшуватися, тому що загальноприйнята 
система буде більш об'єктивно враховувати доходи і видатки фізичних осіб і встановлювати 
їхні взаємини з бюджетом [13]. 

Контрольна робота податкових органів у сфері оподатковування доходів населення 
передбачає прийом і обробку великого масиву інформації, обсяги якої щорічно зростають, 
що потребує поліпшення технічної оснащеності податкових органів. Рівень податкового 
контролю також в значній мірі залежить від рівня освіти та кваліфікації працівників 
податкових органів.  

Однією з важливих умов ефективного функціонування системи оподатковування 
доходів фізичних осіб є психологічна підготовленість платників до сплати податку. При 
введенні в 1992 р. прибуткового податку, був відсутній досвід участі населення в 
податковому процесі, обліку доходів і видатків, декларуванні доходів. Всі ці умови 
несприятливо впливали на податкову дисципліну платників податків, при низькому рівні 
податкового адміністрування сприяли прихованню доходів і ухиленню від виконання 
податкових зобов'язань. Тому в Україні заново доводиться формувати менталітет 
законослухняного громадянина  та платника податків [4]. 

Зміни і складність податкового законодавства вимагають значного розширення 
діяльності податкових органів щодо роз'яснення порядку оподатковування, у першу чергу, 
для представників малого бізнесу, у тому числі індивідуальних підприємців і фізичних осіб, 
що не мають фахової освіти і відповідних знань. 

Крім того, згода платників податків на сплату податку на доходи фізичних осіб у 
розвинених країнах забезпечується завдяки наявності системи суспільного контролю за 
використанням бюджетних коштів. Але якщо в розвинених країнах використання бюджетних 
коштів піддається твердому суспільному контролю, то для України ще повинні бути створені 
умови, при яких громадянам стане зрозумілим взаємозв'язок між податковими платежами і 
наданими суспільними послугами [12]. 

Відсутність системи, що забезпечує прозорість інформації про напрями використання 
бюджетних коштів і оцінку ефективності їх використання, є однією з перешкод для 
успішного функціонування системи оподаткування доходів фізичних осіб. Тому створення 
системи контролю за використанням бюджетних коштів, інформування платників податків 
про напрями витрати податкових платежів і покараннях осіб, що допустили нецільове 
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використання бюджетних коштів, є однією з необхідних умов скорочення розмірів „тіньової” 
економіки і зниження обсягів приховуваних від оподатковування доходів. 

Отже, ефективним податковий контроль буде тільки тоді, коли податкові органи 
будуть мати достовірні джерела інформації про доходи населення і широкі повноваження 
щодо їх перевірки та оцінки для цілей оподатковування. Наявність значного обсягу 
інформації про платників податків дозволить істотно змінити організацію контрольної 
роботи за доходами фізичних осіб, створить умови для введення загального декларування 
доходів і видатків. При здачі декларації, доходи, що вказуються платником, а при 
необхідності і видатки, будуть зіставлятися з відомостями, що надійшли від різних джерел. 

Діяльність податкових органів повинна стати публічною і підконтрольною 
громадськості. Засоби масової інформації і громадські організації, що діють в інтересах 
платників податків, повинні отримувати можливості ознайомлення з рішеннями податкових 
органів, із їх звітністю, із витратами коштів на утримання податкової служби тощо. 
Громадськість повинна також приймати участь в обговоренні та прийнятті рішень 
податкових органів, у перевірці виконання ними своїх зобов'язань перед платниками 
податків та реальності покарань податківців, що порушили норми законодавства. 

Висновок. Найвагомішою проблемою на шляху формування ефективної системи 
оподаткування доходів фізичних осіб в Україні є не сформованість ідеології добровільної 
сплати податків у громадян України і саме тому значна кількість платників податків не 
бажають визнавати таке зобов‘язання, не роблять свій внесок у бюджети держави, 
підриваючи таким чином розвиток та стабільність соціально-економічної політики країни. 

Система контролю за сплатою податку на доходи фізичних осіб в Україні залишається 
недосконалою та потребує подальшого послідовного реформування. Очевидним є те, що не 
можливо охопити контролем абсолютно усіх мешканців країни. Тому на виконання закону 
повинні впливати не тільки караючі заходи держави, але й суспільна мораль, що засуджує 
несплату податків. Крім того, пряма залежність між ухиленням від сплати податків і зменшен-
ням ефективності державних витрат, робить поліпшення контролю за використанням громад-
ських коштів однією з головних передумов удосконалення податкових відносин в Україні. 
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Національний університет державної податкової служби України) 

 
Анотація. У статті представлена оцінка функціонування правового механізму управління в роботі 

системи державного фінансового контролю України, розкрита внутрішня сутність його ключових недоліків, 
що чинять негативний вплив на загальну ефективність роботи системи. 

Ключові слова: державний фінансовий контроль, система державного фінансового контролю, 
правовий механізм державного управління, оцінка. 

Summary. In the article the assessment of legal mechanism of management in the context of its functioning as 
a part of state financial control Ukraine is presented. The author also reveals the inner essence of its key deficiencies 
that make negative impact on the overall efficiency of system work. 

Keywords: state financial control, system of state financial control, legal mechanism of management, 
assessment. 

 
Актуальність тематики дослідження. Основою забезпечення ефективного 

функціонування системи державного фінансового контролю України (далі – система ДФК), 
враховуючи виконання нею функцій з управління національною економікою, є використання 
в цьому процесі всього спектру відповідних управлінських механізмів (організаційного, 
правового, інформаційного, мотиваційного, економічного, політичного). Саме чіткість 
роботи останніх і є основою стабільного функціонування всієї системи. Але у практиці 
сьогодення вона відсутня, що породжує ряд суттєвих проблем і вимагає проведення 
відповідних наукових досліджень. 

Перелічені механізми державного управління, в залежності від сили їх впливу, на 
практиці поділяються на ключові і допоміжні. До числа перших відносяться правовий, 
організаційний та інформаційний, до других – економічний, мотиваційний та політичний. 
Саме з урахуванням цього і має будуватися їх наукове дослідження. Першим серед ключових 
з числа означених управлінських механізмів, на наш погляд, є правовий, оскільки 
нормативно-правова база становить близько 40-50% у структурі матеріалу, що 
використовується працівниками органів ДФК при виконанні своїх службових обов’язків. В 
той же час, зважаючи на швидкозмінність вітчизняного законодавства, даний управлінський 
механізм переживає постійні трансформації і, у зв’язку з цим, потребує постійного наукового 
супроводження. Враховуючи зазначене, можна констатувати, що обрана тематика 
дослідження є актуальною. 

Ступінь наукового вивчення проблеми. Визначена проблематика розглядається у 
наукових працях Ю.М. Бажала,І.А. Бєлобжецького, М.Т. Білухи, О.Д. Василика, Б.І. Валуєва, 
Е.О. Вознесенського, В.П. Дяченко, І.М. Іванової, Л.М. Крамаровського, М.В. Кужельного, 
В.М. Мітрофанова, Н.І. Рубан, І.Б. Стефенюка, Н.С. Столярова, О. А. Шевчука, С.О. Шохіна 
та інших. Отримані ними результати досліджень мають вагоме теоретичне та практичне 
значення. Але постійна трансформація вітчизняного законодавства, що породжує зміни у 
правовому механізмі управління системи ДФК вимагає проведення постійних наукових 
досліджень в цій сфері. Це ще раз підтверджує актуальність обраної тематики. 

Мета статті. Провести оцінку функціонування правового механізму управління (далі – 
правовий механізм) в роботі системи ДФК та розкрити за її результатами внутрішню сутність 
його ключових недоліків, що чинять негативний вплив на загальну ефективність системи. 



165 
 

Виклад основного матеріалу. В загальному випадку правовий механізм в системі ДФК 
являє собою нормативно-правове забезпечення спеціального призначення, яке включає в 
себе: 

- закони і постанови Верховної ради України;  
- укази Президента України; 
- постанови і розпорядження Кабінету міністрів України; 
- методичні рекомендації, інструкції та інші акти органів державної влади з питань 

регулювання та нормативного забезпечення здійснення державного фінансового контролю. 
На сьогоднішній день, до складу досліджуваного управлінського механізму входить 

велика кількість різноманітних нормативно-правових актів (близько 1600), які в тій чи іншій 
мірі регулюють питання, пов’язані з функціонуванням системи ДФК. Одна їх частина прямо 
регулює здійснення ДФК органами його системи, а інша – опосередковано. 

Проведення аналізу даних нормативних актів є окремим предметом наукового 
пошуку. В контексті нашого дослідження, зазначимо лише, що вони часто не відповідають 
вимогам сьогодення, є взаємо суперечливими та не забезпечують належне правове 
супроводження функціональної діяльності контролюючих органів. 

На наш погляд, для забезпечення об’єктивної оцінки функціонування правового 
механізму системи ДФК необхідно зупинитися на таких нормативно-правових актах: 
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI; Податковий кодекс України від 
02.12.2010р. № 2755-VI; Закон України «Про Рахункову палату» 11.07.1996р. № 315/96-ВР; 
Митний кодекс України від 13.03.2012р. № 4495-VI; Закон України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993р. №2939-ХІІ. Саме 
ці нормативні акти є основою правового механізму вітчизняної системи ДФК і 
безпосередньо регламентують здійснення більшості функцій останньої. 

На нашу думку, центральним документом серед вищеперечислених є Бюджетний 
кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI [1]. Ним регламентується здійснення бюджетного 
процесу в Україні, в тому числі й контролю за законністю і ефективністю використання 
державних фінансових ресурсів, що є однією з частин ДФК, яка є пріоритетною у його 
структурі. В той же час, сама процедура здійснення ДФК і її поняття та перелік 
уповноважених на це державних органів в даному нормативному документі не виписані [2]. 
Відповідно, ухвалюються неоптимальні управлінські рішення, які призводять до зниження 
ефективності контрольної діяльності. 

Іншим ключовим елементом правового механізму є Податковий кодекс України від 
02.12.2010р. № 2755-VI [3]. Даний нормативно-правовий документ забезпечує здійснення 
такої важливої частини ДФК, як податковий. У відповідності з ним відбувається контроль 
держави за наповненням державного бюджету у формі сплати податків і зборів. В той же час 
він не є досконалим. Так, в ньому фактично відсутнє закріплення самого поняття 
податкового контролю як частини ДФК та чітко не прописані процедури його здійснення. Це 
призводить до частого виникнення непорозумінь між контролюючими органами та 
платниками податків (підконтрольними об’єктами). В такій ситуації ефективність як 
податкового контролю, так і функціонування системи ДФК в цілому, безумовно, знижується. 

Ще одним центральним елементом правового механізму є Митний кодекс України від 
13.03.2012р. № 4495-VI [4]. Цей нормативний акт регулює основні засади та принципи 
здійснення такої частини ДФК як митний контроль. В той же час, нормативне закріплення 
цього поняття та його співвідношення з загальною системою ДФК, як і у випадку зі сферою 
оподаткування, відсутні. Також відсутні чіткі, взаємоприйнятні для контролюючих органів і 
підконтрольних об’єктів процедури здійснення такого контролю, що часто призводить до 
конфліктів і судових спорів. Все це негативно відбивається на загальній ефективності 
митного контролю зокрема, функціонуванні системи ДФК, в цілому, та свідчить про 
недосконалість використовуваного останньою правового механізму. 

Наступним центральним нормативним актом правового механізму є Закон України 
«Про Рахункову палату» 11.07.1996р. № 315/96-ВР [5]. Згідно з Конституцією України він 
визначає правові основи діяльності Рахункової палати, її статус, функції, повноваження та 
порядок їх здійснення. Фактично він регулює здійснення державного фінансового контролю 



166 

від законодавчої гілки влади як за формуванням, так і за законністю та ефективністю 
витрачання бюджетних ресурсів. Враховуючи також той факт, що на практиці Рахункова 
палата України є вищим органом в системі державного фінансового контролю, оскільки має 
найбільш широкий спектр повноважень, проблемним моментом є те, що в даному 
нормативному акті, як і в Конституції, цього не закріплено. Це призводить до не 
визначеності при розподілі сфер впливу в вітчизняній системі ДФК, що безумовно негативно 
впливає на її ефективність. 

Останнім серед ключових нормативних документів правового механізму системи 
ДФК є Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 
Україні» від 26.01.1993р. №2939-ХІІ [6]. Судячи з назви, даний нормативний акт мав би 
врегульовувати всі основні моменти функціонування системи ДФК нашої держави. Але на 
практиці він регулює лише роботу одного з її суб’єктів – Державної фінансової інспекції 
України. Більш того, в даному документі відсутні визначення самих категорій «державний 
фінансовий контроль» та «система державного фінансового контролю», що безумовно 
знижує ефективність функціонування останньої. 

Як бачимо, правовий механізм в системі ДФК на сьогодні перебуває в не 
оптимальному стані та має суттєві недоліки, які значно знижують як ефективність його 
використання, так і функціонування системи в цілому. До ключових недоліків, на наш 
погляд, доцільно віднести наступні: 

- відсутність закріплення у діючому законодавстві офіційного тлумачення категорій
«державний фінансовий контроль» та «система державного фінансового контролю»; 

- відсутність єдиного кодифікованого нормативно-правового акту по забезпеченню
нормативного супроводження функціонування системи ДФК; 

- значний об’єм та не систематизованість використовуваних у роботі органів системи
ДФК нормативних актів і неузгодженість їх норм; 

- нормативне не закріплення ієрархії органів системи ДФК та відповідних взаємин
між ними; 

- відсутність чіткої регламентації порядку дотримання основних принципів ДФК у
процесі функціонування його системи; 

- не регламентованість здійснення ДФК на муніципальному рівні та здійснення
превентивних контрольних заходів [2]; 

- відсутність нормативного забезпечення практичної реалізації результатів ДФК [2].
Кожна з даних проблем правового механізму системи ДФК має свою внутрішню суть

та обумовлюється відповідними обставинами. 
Так, сутність такої проблеми досліджуваного механізму державного управління, як 

відсутність закріплення у діючому законодавстві офіційного тлумачення категорій 
«державний фінансовий контроль» та «система державного фінансового контролю» є 
наступною. Діючим законодавством використовуються згадані категорії, проте в жодному 
нормативному акті їх офіційне тлумачення не закріплено. Така ситуація породжує ряд 
суттєвих проблем, які негативно відбиваються на ефективності функціонування вітчизняної 
системи ДФК. До їх числа, як уже частково зазначалося вище, передусім варто віднести: 

- неоднозначне, часто кардинально різне і далеке від істини, сприйняття даних
категорій суб’єктами та об’єктами системи ДФК у процесі її функціонування при ухваленні 
тих чи інших управлінських рішень, в тому числі й пов’язаних з регулюванням національної 
економіки; 

- порушення принципу системності при здійсненні ДФК оскільки його окремі ланки
(податковий, митний контроль тощо) часто визнаються органами, що їх реалізують 
незалежними від загальної системи, а самі суб’єкти не узгоджують належною мірою 
контрольні дії, тому що, знову ж таки, не мають офіційного тлумачення того, що має являти 
собою система ДФК. 

Наступна проблема правового механізму системи ДФК – відсутність єдиного 
кодифікованого нормативно-правового акту по забезпеченню нормативного супроводження 
її функціонування, має таку внутрішню суть. Сучасне нормативне забезпечення 
функціонування системи ДФК являє собою величезну кількість різноманітних нормативних 
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актів, які є несистематизовані між собою і регулюють лише окремі аспекти її роботи. 
Комплексний нормативний акт по забезпеченню правового регулювання основних засад 
функціонування вітчизняної системи ДФК, який би, до того ж, закріплював її офіційне 
трактування, на жаль, відсутній. Відповідно, нині нормативно не визначеними є також 
функціональне призначення ДФК, принципи його організації, об’єкти, суб’єкти, предмет, 
види, форми, способи і методи його здійснення [2]. В таких умовах ефективне 
функціонування системи ДФК є неможливим, оскільки нормативно не закріплені основні 
постулати його здійснення, що викликає різного роду неузгодженості при прийнятті 
управлінських рішень. 

Наступною проблемою досліджуваного механізму є значний об’єм та не 
систематизованість використовуваних у роботі органів системи ДФК нормативних актів і 
неузгодженість їх норм. Її внутрішній зміст полягає в наступному. 

Значна чисельність та швидкозмінність нормативної бази супроводження 
функціонування системи ДФК ускладнює її ефективне та повне використання у практичній 
діяльності контролюючих органів і часто призводить до ухвалення несвоєчасних або таких, 
що суперечать діючому законодавству, управлінських рішень. Це стає причиною 
конфліктних ситуацій та судових позовів й відповідно негативно відбивається на загальних 
показниках ефективності функціонування досліджуваної системи створючи напругу у 
відносинах між контролюючими суб’єктами та підконтрольними їм об’єктами. 

Іншою частиною даної проблеми є неузгодженість положень нормативно-правових 
актів, що використовуються у процесі функціонування системи ДФК. Вона проявляється у 
протиставленні норм одних правових актів нормам інших та невнесенні своєчасних змін до 
взаємопов’язаних нормативно-правових актів при зміні положень одного з них. Така 
ситуація призводить до виникнення різного роду правових колізій і спорів та є причиною 
ухвалення неадекватних управлінських рішень різними суб’єктами і об’єктами системи 
ДФК, які можуть суперечити як одне одному, так і правовому полю загалом.  

Ще однією проблемою цього механізму є нормативне незакріплення ієрархії органів 
системи ДФК та відповідних взаємин між ними. Її внутрішній зміст зводиться до наступного. 

На сьогодні в діючому нормативно-правовому забезпеченні функціонування системи 
ДФК не відображено, який з її органів є вищим в системі, а які з них займають нижчі 
ієрархічні рівні і в якій послідовності. На практиці лише доводиться здогадуватись, що 
вищим органом є Рахункова палата України, а всі інші органи займають нижчий рівень, але 
їх ієрархічні відносини взагалі лишаються не зрозумілими. В такій ситуації природним є 
виникнення різного роду протистоянь між контролюючими органами, що призводять до не 
взаємоузгодженості їх дій та посилення тиску на підконтрольні об’єкти, в результаті чого 
приймаються неефективні або протиправні управлінські рішення. Також все це вносить 
розбалансованість у процес здійснення ДФК та порушує його системність, оскільки будь-яка 
система має базуватися на чітко визначеній ієрархії взаємовідносин, котрі мають 
закріплюватись в установленому порядку. 

Слідуючою проблемою правового механізму системи ДФКє відсутність чіткої 
регламентації порядку дотримання основних принципів ДФК. Її суть зводиться до 
наступного. Статтею 7 «Принципи бюджетної системи України» Бюджетного кодексу 
України виокремлено принцип ефективності та результативності, у відповідності з яким при 
складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути 
досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань 
інноваційного розвитку економіки, а в статті 19 «Стадії та учасники бюджетного процесу» 
наголошується, що на всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за 
дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління 
бюджетними коштами відповідно до законодавства. В той же час, унормоване чітке 
визначення понять ефективності, доцільності, результативності та цільового використання 
бюджетних коштів і ефективності державного фінансового контролю відсутнє [1;2]. Така ж 
картина спостерігається і в інших нормативно-правових актах щодо забезпечення 
функціонування системи ДФК. За таких умов дотримання ключових принципів здійснення 
на практиці державного фінансового контролю є неможливим. 
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Наступним проблемним аспектом функціонування правового механізму системи ДФК 
нашої держави є не регламентованість здійснення контролю на муніципальному рівні та 
здійснення превентивних контрольних заходів. Його внутрішній зміст заключається в 
слідуючому. 

Нині будь-які законодавчі акти по здійсненню державного фінансового контролю на 
муніципальному рівні відсутні взагалі, а даний процес регламентується підзаконними 
нормативно-правовими актами, які часто суперечать один одному і актам вищої юридичної 
сили. Це призводить до неможливості здійснення ДФК на муніципальному рівні, що суттєво 
знижує загальну ефективність функціонування всієї його системи. Також нормативно не 
визначено перелік органів, відповідальних за здійснення даної частини ДФК, як це зроблено 
в провідних світових державах. В таких умовах органи місцевого самоврядування фактично 
позбавлені належних контрольних функцій. 

Що стосується здійснення превентивних контрольних заходів (попереднього 
контролю), то вони діючим законодавством теж фактично не регламентовані. Воно 
переважно націлене на здійснення ретроспективного контролю уже за фактами проведених 
господарських операцій. Така ситуація призводить до того, що бюджетні ресурси 
використовуються неефективно, а відшкодування завданих державі збитків, які б можна було 
упередити шляхом здійснення превентивних контрольних заходів, займає тривалий 
проміжок часу та потребує значних затрат, що негативно відбивається на загальній 
ефективності вітчизняної системи ДФК. 

Останнім серед ключових проблемних аспектів правового механізму управління у 
системі ДФК є відсутність нормативного забезпечення практичної реалізації результатів 
контрольних заходів. Він має наступний внутрішній зміст. 

В сучасних умовах відсутній дієвий законодавчий механізм впливу органами системи 
ДФК на підконтрольні об’єкти, що порушують діюче законодавство, по забезпеченню 
відшкодування державі завданих у результаті їх неправомірних дій збитків. Така ситуація 
обумовлюється відсутністю відповідних функцій у контролюючих суб’єктів і їх 
перекладенням на правоохоронні органи та судову систему. За цих умов відсоток 
відшкодування завданих державі збитків є доволі низький, що фактично нівелює результати 
контролю, який, до того ж, у більшості випадків носить ретроспективний характер. 

Ситуація ускладнюється ще й тим, що сама процедура відшкодування завданих 
державі збитків, що встановлені у результаті проведення державного фінансового контролю, 
в сучасних умовах є дуже складна та забюрократизована і регулюється численними 
нормативними актами, які часто мають невідповідності через безсистемність їх змін і 
прийняття. Вона може тривати протягом декількох років і вимагає доволі вагомих затрат, що 
часто перевищують суму відшкодовувань завданих збитків. Особливо це проявляється у 
податковій сфері. У зв’язку з цим держава зазнає непоправних збитків. 

В контексті вищевикладеного варто зазначити, що всі існуючі на сьогоднішній день 
ключові проблеми правового механізму в системі ДФК є тісно взаємопов’язаними між 
собою, що призводить до виникнення негативного синергетичного ефекту від їх впливу. Це 
вимагає комплексного підходу до їх усунення. 

Висновки. Резюмуючи викладене, можна відзначити наступне: 
- правовий механізм управління займає одну з ключових позицій у функціонуванні віт-

чизняної системи ДФК, оскільки нормативно-правова база становить близько 40-50% у струк-
турі матеріалу, що використовується суб’єктами контрольної діяльності у процесі їх роботи; 

- правовий механізм супроводжує систему ДФК протягом всього періоду її існування і 
в сучасних умовах являє собою нормативно-правове забезпечення спеціального призначення, 
яке включає в себе: закони і постанови Верховної ради України, укази Президента України, 
постанови і розпорядження Кабінету міністрів України, а також методичні рекомендації, 
інструкції та інші акти органів державної влади з питань регулювання та нормативного 
забезпечення здійснення ДФК; 

- сучасний стан досліджуваного механізму є далеким від оптимального та 
характеризується наявністю ряду суттєвих проблем, що знижують як ефективність його дії, 
так і ефективність функціонування системи ДФК в цілому; 
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- вирішення недоліків досліджуваного механізму має здійснюватись комплексно, з 
метою усунення негативного синергетичного ефекту від їх впливу на загальні результуючі 
показники ефективності функціонування системи ДФК нашої держави. 
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Анотація. Розглянуто інфраструктурний потенціал як джерело розвитку фінансового ринку. 

Відштовхуючись від базових понять ”інфраструктура” та „потенціал”, з’ясовано сутнісний зміст поняття 
„інфраструктурний потенціал фінансового ринку”, запропоновано його визначення. Обгрунтовується 
необхідність поглиблення теоретико-методологічного базису інфраструктурного забезпечення фінансового 
ринку для вирішення практичних проблем його функціонування і розвитку.  

Ключові слова: фінансовий ринок, інфраструктура фінансового ринку, потенціал, інфраструктурний 
комплекс, інфраструктурний потенціал фінансового ринку. 

Аннотация. Рассмотрено инфраструктурный потенциал как источник развития финансового рынка. 
Отталкиваясь от базисных понятий «инфраструктура» и «потенциал», определено сущностное определение 
понятия «инфраструктурный потенциал финансового рынка», предложено его определение. Обосновывается 
необходимость углубления теоретико-методологического базиса инфраструктурного обеспечения 
финансового рынка для решения практических проблем его функционирования и развития. 

Ключевые слова: финансовый рынок, инфраструктура финансового рынка, потенциал, 
инфраструктурный комплекс, инфраструктурный потенциал финансового рынка. 

It is researched the infrastructure potential as development source for financial market. Based on definitions 
of terms “infrastructure” and “potential”, it is proposed the essential meaning of term “infrastructure potential of 
financial market” and proposed its definition. Reasoned the necessity of extending the theoretical basis of 
infrastructure provision of financial market to solve its problems in functioning and development.  

Key words: financial market, infrastructure of financial market, potential, infrastructure complex, 
infrastructure potential of financial market. 

 
Постановка проблеми. Ідентифікація інфраструктури як провідника ринкових 

відносин у функціонуванні ринкового господарства у різних сферах економічного розвитку, 
безсумнівно, здійснила свій вплив на її розбудову, сприяла зародженню нових тенденцій та 
появі нових точок на траєкторії руху. По-перше, швидка зміна ринкових умов надала 
інфраструктурі принципово нового статусу. На зміну традиційним підходам „...до розуміння 
природи інфраструктури як допоміжної, другорядної економічної категорії”, що 
„...гальмують просування вітчизняної науки не тільки в розумінні інституціональної суті 
самої ринкової системи, але й у забезпеченні органів влади рекомендаціями щодо здійснення 
відповідної економічної політики” [1 с.128], переважаючим стало твердження щодо ролі 
інфраструктури як органічної частини і системи, і процесу, про її зрощення з основними 
елементами, які становлять сферу її впливу [2].  

По-друге, загальний характер призначення інфраструктури одночасно засвідчив 
гостроту проблематики інфраструктурного забезпечення стосовно окремих сегментів 
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ринкового простору національної економіки та окремих суб’єктів ринку. Особливо слід 
наголосити на недостатньому рівні розвиненості інфраструктури фінансового ринку, що 
згідно досвіду багатьох економік, розцінюється як ключовий чинник, сприяючий залученню 
та утриманню в господарській системі інвестиційного капіталу – вирішального джерела 
довгострокової конкурентоспроможності національної економіки [3 с.181]. 

По-третє, виявляються нові прояви сучасних трансформаційних процесів у сфері 
інфраструктури. Крім загального суспільного економічного призначення, а саме 
забезпечення динаміки та структури функціонування господарюючих систем в умовах 
ринку, у багатьох випадках інфраструктура переходить у сферу автономного функціонування 
в приватних інтересах досить обмеженого кола груп господарюючих суб’єктів, а інколи 
навіть зосереджена лише на короткострокових високодохідних корпоративних цілях. У 
зв’язку з цим постає фактично нова проблема: повніша ідентифікація інфраструктури як 
джерела економічного розвитку через системне забезпечення сукупного результату, 
раціональної взаємодії між суб’єктами ринкових відносин, але жодним чином не 
применшуючи значення і не зменшуючи можливостей їх саморозвитку для досягнення 
власних цілей.  

Зазначена модифікація системи економічних відносин актуалізує необхідність 
комплексних досліджень, орієнтованих на розробку механізмів та інструментів, спрямованих 
на максимально ефективне функціонування взаємозв’язків ринкових об’єктів і суб’єктів для 
раціоналіізації їх взаємодії.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Невід’ємною рисою, одним із найвагоміших інструментів вирішення будь-яких 

проблемних питань є звернення до невикористаних можливостей, незадіяних ресурсів, які в 
теорії та практиці об’єднуються поняттям потенціалу. Масштабність та багатоплановість 
даної проблематики пояснює, з одного боку, постійну увагу до неї провідних вітчизняних і 
зарубіжних науковців, та з іншого – її недостатню розробленість.  

Останнє особливо характерно для інфраструктурного забезпечення фінансового 
ринку, що, поряд із вищезазначеними причинами, ускладнюється етапом розбудови, на 
якому власне перебувають як окремі сегменти фінансового ринку, так і ринок в цілому. Саме 
тому сьогодні провідні вчені, серед яких П.Бєлєнький, О.Васильєв, У.Грудзевич, 
О.Іваницька, О.Іншаков, Ю.Коваленко, В.Корнєєв, Д.Леонов, В.Михальський,О.Мозговий, 
М.Скринько, В.Соболєв, С.Сонько, Ф.Федько та багато інших знаходяться у пошуку заходів, 
здатних сприяти вдосконаленню інфраструктури фінансового ринку для підвищення його 
ефективності.  

За наявності вагомого рівня наукового обгрунтування теоретичних і практичних 
аспектів функціонування інфраструктури фінансового ринку, необхідно зазначити, що 
належної уваги не приділяється розгляду цих питань через задіяння потенціалу 
інфраструктурного забезпечення. Разом з тим, в умовах ринкової конкуренції рівень 
інфраструктурного забезпечення визначається не стільки наявністю тих чи інших його 
складників, скільки ефективністю їх використання, що власне проявляється через систему 
формування та використання інфраструктурного потенціалу. 

У межах проблематики стратегічного планування інфраструктурного розвитку, 
прогнозування потенційного ефекту від задіяння його невикористаних та незадіяних ресурсів 
і можливостей, фінансовий ринок як точка зростання на траєкторії інвестування соціально-
економічного розвитку, відноситься до пріоритетних напрямів дослідження. І хоча стосовно 
національної економіки цей ринок далеко не завжди забезпечує ефективний розподіл 
ресурсів, проте у глобальних масштабах спростувати подібну оцінку вкрай складно. Те, що 
національний фінансовий ринок сьогодні характеризується значним рівнем фрагментарності, 
нерівномірною та нестабільною динамікою окремих його складових, зайвий раз підтверджує 
тезу про неналежне використання його інфраструктурного потенціалу та, відповідно, вимагає 
адекватних змін з метою пошуку раціональних рішень. 

Мета дослідження. У зв’язку з цим метою даної статті є узагальнення наукових 
підходів до визначення поняття „інфраструктурний потенціал” та його імплементація в 
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економічний простір функціонування фінансового ринку для реалізації 
стимулюючого/стримуючого впливу в процесі ринкових трансформацій.  

Виклад основного матеріалу. 
Загальновизнано, що перехід від отримання знання до його реалізації детермінований, 

насамперед, обгрунтованістю його вихідних позицій, серед яких понятійно-термінологічного 
апарату. У межах дослідження інфраструктурного потенціалу фінансового ринку це 
стосується родових понять „інфраструктура” та „потенціал”. І хоча поняття 
„інфраструктурний потенціал фінансового ринку” не є простим поєднанням цих понять, 
оскільки до нього приєднані і властивості, і реальні потреби фінансового ринку, які надають 
йому принципово нового характеру, розуміння якого та намагання його реалізувати у 
практичних цілях неможливі без осмислення вихідних ланок даного теоретико-
методологічного ланцюга.  

Термін „потенціал”, згідно Великого тлумачного словника української мови 
становить сукупність усіх наявних засобів, можливостей і продуктивних сил і т. ін., які 
можуть бути використані в якій-небудь галузі, ділянці, сфері; запас чого-небудь, резерв; 
приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, що можуть бути використані за певних 
умов [4 c. 1087]. 

Економічна енциклопедія трактує потенціал як засоби, джерела наявні, та ті, які 
можуть бути мобілізовані, введені в дію та використані для досягнення певної мети, 
здійснення плану, вирішення будь-якої задачі [5].  

Згідно Словника іноземних слів, термін „потенціал” латинського походження та 
тлумачиться як „міць, сила” [6 с. 275].  

Навіть з наведених словникових визначень простежується відсутність єдності щодо 
поняття „потенціал”. Ще чіткіше така відсутність проявляється в процесі аналізу наукових 
підходів до визначення даного поняття, при чому інколи це стосується і його 
концептуальних основ. Відомо, що традиційна концепція визначення поняття „потенціал” 
базується на ресурсній теорії, але окремими науковцями потенціал розглядається як система 
відносини. Зокрема, дослідник фінансового потенціалу А.Буряченко, вказує на його розгляд 
в економічних працях як системи економічних відносин, які забезпечують процеси 
відтворення [7 с.11]. На наш погляд, це глибинний рівень трактування. У загальному 
контексті відносини не можна визнати сутністною характеристикою абстрактного поняття 
потенціал: вони постають однією із ступіней його пізнання, втілюючи ті зміни, що 
відбуваються в процесі його формування та реалізації у тій чи іншій сфері.  

В цілому подібна невизначеність і відсутність усталених підходів до побудови 
загального поняття стає перешкодою для його перетворення в повноцінний інструмент та 
джерело якісних трансформацій у окремих сферах. Тому розробка понятійного апарату у 
сегменті загальних визначень постає необхідною передумовою та обов’язковим атрибутом 
забезпечення системної модернізації понятійного апарату в конкретних сферах економіки.  

Водночас, виходячи із наведених визначень потенціалу можна зробити важливий з 
методологічних позицій висновок про дуалізм його природи, а саме як можливості певної дії, 
так і запасу певних засобів, необхідних для досягнення поставленої мети. Стосовно 
інфраструктурного потенціалу можна стверджувати, що це, з одного боку, наявність 
необхідної кількості інфраструктурних складників, а з іншого, - запас, їх прихована сила для 
використання у визначених цілях. Тобто, мова йде про можливості змін не лише кількісного, 
але й якісного стану інфраструктури. Тут слід повністю погодитися з позицією С.Онишко, 
яка вважає, що „Потенціал потрібно віднести до ряду якісних показників, що характеризують 
функціонування економічної системи, оскільки традиційні кількісні показники, незважаючи 
на всю їх значимість, у багатьох випадках не здатні описати можливості соціально-
економічної системи до подальшого зростання” [8 с.152].  

Саме прихована сила потенціалу набуває особливого значення для удосконалення 
інфраструктурного забезпечення функціонування взаємозв’язків ринкових об’єктів і 
суб’єктів з метою раціоналізації їх взаємодії. Вона здатна інколи навіть компенсувати 
неналежні кількісні характеристики інфраструктури. Таким чином, з теоретичної площини 
витікає конкретне практичне завдання - віднайти ті елементи інфраструктури, яким 
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притаманні саме якості запасу та повніше їх реалізувати з тим, щоб максимально досягти 
очікуваного результату. 

Зважаючи, що поняття потенціал може застосовуватися як для оцінки окремих 
властивостей об’єкта, так і його сукупних властивостей, інфраструктурний потенціал можна 
представити як динамічну систему, невід’ємну частину загального механізму 
інфраструктурного забезпечення, що врешті-решт і визначає роль цього потенціалу для 
розвитку економіки з позиції функціонування ринкових відносин.  

У такому контексті на порядок денний виступають, по меншій мірі, дві практичні 
проблеми: структурування інфраструктурного потенціалу та його вимір. Не вдаючись у 
даному випадку у їх наукову оцінку, оскільки це становить предмет окремих досліджень, 
можна лише зазначити, що і функції та завдання, і структура та вимір інфраструктурного 
потенціалу не можуть бути сталими величинами; вони безперервно змінюються під впливом 
як національних, так і світових тенденцій соціально-економічного розвитку, а також 
поведінки суб’єктів ринку. 

Щоб повніше реалізувати інфраструктурний потенціал фінансового ринку важливо 
окреслити й сутність загального поняття „інфраструктура”, а також ієрархічно нижчого до 
нього поняття „інфраструктура фінансового ринку”. На необхідність такого підходу може 
вказувати й позиція авторів, які зазначають, що „...не дивлячись на семидесятилітню історію 
використання поняття „інфраструктура” в економіці, і на сьогоднішній день, як у 
вітчизняній, так і у світовій економічній науці, на жаль, не існує єдиної точки зору стосовно 
сутності, змісту та ролі даної категорії як складової економіки”, а завданням якої 
„...визначено компенсацію витрат роз’єднання виробництва, зв’язок між собою результатів 
процесу розподілу праці і структуроутворення [9 с.7]. Слідуючи логіці нашого дослідження 
щодо пріоритетності пошуку у площинах теоретичного знання конкретних практичних 
завдань, важливо навести й висновок дослідників цієї тематики про те, що „...інфраструктура 
активна, володіє позитивним характером дії на розміщення і функціонування промисловості 
і в гущавині всього виступає в ролі творчого і перетворюючого чинника для економіки” [9 
с.13-14]. 

Відштовхуючись від загального розуміння інфраструктури (від лат. Іnfra - під і 
structura - будова) як комплексу взаємопов’язаних обслуговуючих структур, що становлять 
і/чи забезпечують основу для розв’язання певної проблеми (завдання), а також результатів 
власних досліджень, інфраструктуру визначимо як органічну й упорядковану єдність 
взаємопов’язаних структурних складників, здатну забезпечити в реальній дійсності та в 
перспективі безперебійне функціонування взаємозв’язків суб’єктів і об’єктів соціально-
економічної системи та через виконання певних функцій включатися в забезпечення 
суспільного розвитку.  

Крім наголосу на забезпечувальній функції інфраструктури, для визначення поняття 
„інфраструктурний потенціал” методологічно значимою, на наш погляд, є вказівка й щодо 
прояву цієї функції як у реальній дійсності, так і в перспективі. На думку І. Лук’яненко, 
потенціал „можна розглядати як комбінацію двох взаємопов’язаних компонентів: поточного 
рівня розвитку та здатності до подальшого зростання” [10 с.430]. Саме у царині перспектив 
простежується зв’язок із тими елементами інфраструктури, яким притаманні якості запасу - 
органічного складника потенціалу. Це може стосуватися як створення нових структур, 
елементів, видів діяльності, так і пошуку у сформованих структурах тих потенцій, які були 
втрачені або незадіяні, чи накопилися в процесі їх функціонування. Сформований подібним 
чином та із таких структурних складників інфраструктурний комплекс означатиме 
нарощування інфраструктурного потенціалу як бази та джерела його істотного впливу на 
розв’язання поставлених завдань.  

За такого підходу під сукупним інфраструктурним потенціалом слід розуміти 
максимально можливу здатність інфраструктурного комплексу забезпечити в реальній 
дійсності і перспективі безперебійне функціонування і раціоналізацію ринкових 
взаємозв’язків суб’єктів і об’єктів соціально-економічної системи.  

Переходячи від абстрактного поняття „інфраструктурний потенціал” до визначення 
інфраструктурного потенціалу фінансового ринку, акцент має бути перенесений з 
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абстрактних суб’єктів і об’єктів на конкретні суб’єкти і об’єкти фінансового ринку, 
охоплюючи весь спектр їхніх економічних відносин на цьому ринку. Крім того, у складі 
можливостей і запасів інфраструктурних складників важливо віднайти ті, що 
відображатимуть об’єктивні закони ринкової економіки, за якими функціонують окремі, 
зокрема, фінансові ринки, а також суспільне призначення фінансового ринку. Адже саме як 
потужність соціально-економічної системи щодо виконання багатоаспектних функцій для 
задоволення потреб суспільства, трактує Тлумачний словник поняття „потенціал”[11 с.630]. 

Тобто, визначення інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у найбільш 
стислому вигляді може бути сформульованим як здатність інфраструктурного комплексу 
забезпечити безперебійне функціонування та раціоналізацію ринкових взаємозв’язків 
суб’єктів і об’єктів фінансового ринку для реалізації його власних закономірностей та 
позитивного впливу на соціально-економічну динаміку. Конкретизуючи наведене 
трактування в частині змістовного наповнення інфраструктурного комплексу, його можна 
представити наступним чином: це здатність інфраструктурного комплексу, який є 
сукупністю органічно упорядкованих існуючих і за потреби додатково введених в дію 
структурних складників, забезпечити безперебійне функціонування і раціоналізацію 
ринкових взаємозв’язків суб’єктів і об’єктів фінансового ринку для реалізації його власних 
закономірностей та позитивного впливу на соціально-економічну динаміку в реальній 
дійсності та перспективі.  

Хоча в наведених трактуваннях залишається багато питань і щодо конкретної моделі 
інфраструктури фінансового ринку, і щодо інфраструктурних трансформацій його 
потенціалу, разом з тим, вони становлять першу сходинку, на основі якої має відбутися 
подальша концептуалізація та процес прийняття управлінських рішень, зважаючи, що 
„Наука не може перескочити через пізнавальні можливості свого методу. Вона пояснює свій 
об’єкт у тих межах, які дозволяє їй теоретичний інструментарій”[12 с.3].  

Висновки. Поглиблення теоретико-методологічного базису інфраструктурного 
забезпечення фінансового ринку є важливим практичним напрямом його функціонування і 
стратегічного розвитку. При цьому особливе місце при виборі форм реалізації 
багатогранності економічних зв’язків на фінансовому ринку посідає інфраструктурний 
потенціал. Економічна сутність інфраструктурного потенціалу лежить в середовищі 
взаємозв’язку його прямої та зворотньої дії на динаміку фінансового ринку, втілюючи 
сутнісні та кількісно-якісні перетворення станів фінансового ринку та ринкової системи в 
цілому. Звідси пошук у площинах теоретичного знання конкретних практичних завдань 
щодо раціоналізації ринкових взаємозв’язків суб’єктів і об’єктів фінансового ринку з метою 
реалізації його власних закономірностей та позитивного впливу на соціально-економічну 
динаміку на основі задіяння інфраструктурного потенціалу постає пріоритетним зрізом 
фінансової науки.  
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Анотація. У статті розглядається проблема підвищення ефективності міжнародного воєнно-

економічного співробітництва України щодо реалізації національних інтересів воєнно-економічного характеру, 
зокрема в сферах спільних розробок, виробництва, модернізації, ремонту озброєння та просування в ролі 
експортера або імпортера власної держави. Пропонується визначення кон’юнктуротвірних факторів України 
на ринку озброєнь з метою формування системи дослідження світових ринків озброєнь та військової техніки. 
Запропоновано визначення поняття кон’юнктури ринку озброєнь, визначено основні зовнішні 
коньюнктуротвірні фактори, що протягом наступних років впливатимуть на світовий ринок озброєнь, а 
також суттєві внутрішні чинники, що мають безпосередній вплив на розвиток міжнародного воєнно-
економічного співробітництва України. 

Ключові слова: кон’юнктура ринку озброєнь, експорт озброєнь, військово-технічне співробітництво.  
Summary. The article deals with the problem of effectiveness of the international military and economic 

cooperation of Ukraine in the field of realization of national military and economic interests, especially those aimed at 
common work, production, modernization, reparation of weaponry and development in exporting and importing 
operations. The definition of conjuncture-forming factors of Ukrainian weaponry market is proposed at the sake of 
founding the system of world weaponry and military technical equipment market analysis. The definition of weaponry 
market conjuncture is proposed, main conjuncture-forming factors which will influence world market in the future are 
defined, as well as major factors that form Ukraine’s international cooperation. 

Keywords: weaponry market conjuncture, weaponry export, military cooperation. 
 
Система міжнародного воєнно-економічного співробітництва (МВЕС) є 

цілеспрямованою сукупністю заходів в сфері спільної розробки, виробництва, ремонту, 
утилізації та міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного 
використання (ТВППВ), що реалізують національні економічні інтереси і зміцнюють 
політичні та економічні позиції України в різних регіонах світу, формують партнерські 
відносини  з країнами та вигідний регіональний баланс сил.  

Важливою складовою МВЕС України є система військово-технічного співробітництва 
(ВТС) та, зокрема, експорт озброєнь та військової техніки (ОВТ), які складають більше 80% 
від ТВППВ. На тлі посилення загроз і зростання нестабільності у світі постають нові 
виклики міжнародній безпеці у сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній, 
екологічній, продовольчій сферах. Такі загрози, як поширення зброї масового ураження, 
міжнародний тероризм, транснаціональна організована злочинність, нелегальна міграція, 
піратство, ескалація міждержавних і громадянських конфліктів, стають дедалі 
інтенсивнішими, охоплюють нові регіони і держави.  

Різновекторні геополітичні впливи на Україну в умовах неефективності гарантій її 
безпеки, «заморожених» конфліктів біля її кордонів, а також критична зовнішня залежність 
національної економіки обумовлюють уразливість України, послаблюють її роль на 
міжнародній арені та виштовхують на периферію світової політики, у «сіру зону безпеки» 
[1]. 

Зміна акцентів загроз національної безпеки України потребують трансформації МВЕС 
в оптимальну, гнучку систему, здатну пристосовуватися до потреб національної економіки і 
світових ринків озброєння, кардинального перегляду існуючих завдань МВЕС України з 
іноземними державами.  

В цих обставинах особливого значення  для України набуває загальна проблема 
підвищення ефективності МВЕС щодо реалізації національних інтересів воєнно-
економічного характеру, до яких можна віднести: спільні розробки, виробництво, 
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модернізація, ремонт ТВППВ, просування в ролі експортера або імпортера власної держави; 
вплив на воєнно-економічні потенціали країн, на характер воєнно-економічних стосунків 
сторін тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [2-7],в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми, свідчить, що наукові доробки у сфері МВЕС знаходяться переважно в 
площині дослідження експорту ТВППВ і присвячені: визначенню шляхів його інтенсифікації 
на основі маркетингового аналізу розвитку світового ринку озброєнь (В. Бегма, В. 
Сладкевич, С.Следзь, С.Проскуркин, В. Лященко); аналізу експортного потенціалу галузей 
національного оборонно-промисловому комплексу (ОПК) та перспективам просування 
ТВППВ на регіональних ринках (С. Галака, С. Згурець, В. Бадрак, А. Шевцов, В. Шеховцов, 
О. Маначинський); політичному аспекту МВЕС  (В. Чередніченко). 

Але невирішеною раніше частиною загальної проблеми залишається систематизація 
факторів впливу на кон’юнктуру ринку товарів військового призначення та подвійного 
використання з метою проведення моніторингу кон’юнктури ринку товарів військового 
призначення та подвійного використання і здійснення впливу на кон’юнктуротвірні фактори.  

Тому метою статті є визначення кон’юнктуротвірних факторів України на ринку 
озброєнь з метою формування системи дослідження світових ринків озброєнь та військової 
техніки.  

Кон’юнктура (від лат. “conjuncturai”) це - об'єднання, сукупність умов, ситуація з 
урахуванням факторів, які її створюють [2].  Стосовно торгівлі озброєнням – це конкретний 
стан в певний момент часу світових взаємовідносин щодо міжнародних передач товарів 
військового призначення та подвійного використання, який складається під впливом 
сукупності кон’юнктуротвірних факторів. 

Дослідження кон’юнктури стимулює активні ринкові дії та сприяє зміцненню 
ринкових позицій країн, які спеціалізуються в зовнішньоторговельної діяльності щодо 
озброєнь та військової техніки (ОВТ).   

Кон’юнктура як явище характеризується наступними рисами: 
- частими змінами під впливом як тимчасово так і постійно діючих сил, факторів;
- взаємовиключними протиріччями, тому що певні показники кон’юнктури можуть

впливати як позитивно  так і негативно; 
- являє собою ринковий зв’язок між конкретним засобом виробництва товару і

ймовірним характером попиту; 
- синтетичною єдністю сил, які діють протилежно та приймають участь в процесі

кругообігу капіталу. 
Термін “кон’юнктура” увійшов до міжнародної лексики, тому що він найбільш повно 

відображає зміст взаємовідносин у сфері торгівлі ОВТ, а також взаємовплив один на одного 
кон’юнктуротвірних факторів.  

Кон’юнктура ринку ТВППВ формується під впливом міжнародних, політичних, 
військових, науково-технічних, інформаційних, соціальних та інших факторів, взаємозв’язок 
яких проілюстровано на рис.1. 

Рис.1. Взаємозв’язок кон’юнктуротвірних факторів світового ринку товарів військового 

призначення та подвійного використання  
Міжнародні фактори - це сукупність зовнішніх умов, в межах яких здійснюється 

торгівля ОВТ. Вплив цих факторів проявляється, в першу чергу, в необхідності виконання 
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державами - членами світового співтовариства міжнародних зобов’язань щодо: режимів 
нерозповсюдження  ядерної зброї; ракетних технологій; ембарго на поставки зброї, ін. 

Політичні фактори характеризують сталість національних політичних режимів і 
механізмів влади. Їх вплив на кон’юнктуру може здійснюватись шляхом введень на 
національному рівні певних заборон, в тому числі законодавчого характеру, та обмежень 
політичного плану (наприклад, дотримання національних доктрин про виконання 
союзницьких домовленостей в межах воєнно-політичних блоків, та в цьому зв’язку - 
заборона постачань певним країнам новітніх озброєнь). Ці фактори здійснюють стримуючий 
вплив на світовій ринок озброєнь.     

Вплив воєнних факторів на світову кон’юнктуру торгівлі ОВТ можна визначити через 
війни та проведення бойових дій в межах локальних конфліктів, тобто створення умов, які 
підвищують попит на ОВТ. Воєнні фактори стимулюють розвиток ринку озброєнь. 

Вплив науково-технічних факторів проявляється у рівні розвитку науки і техніки, 
освіти, створенні спеціалізованих підприємств науково-виробничого плану, на яких 
здійснюється виробництво зброї. Чим вище рівень підготовки вчених та рівень кваліфікації 
інженерно-технічного складу, тим вагоміші національні досягнення у сфері розвитку 
оборонного виробництва та створення конкурентноздатних зразків ОВТ. Зазначені фактори 
стимулюють розвиток світового ринку озброєнь. 

Вплив соціальних факторів на кон’юнктуру здійснюється через соціальні конфлікти 
(страйки, акції протесту, ін.). Подібні дії на оборонних підприємствах можуть призвести до 
зриву експортних замовлень, невиконання контрактних зобов’язань на постачання продукції, 
та в решті-решт – до підриву міжнародного престижу країни, як надійного партнера в сфері 
ВТС з іноземними державами. 

Головна роль належить факторам (показникам) економічної кон’юнктури, вони 
дозволяють кількісно та якісно оцінити зміни, які здійснюються на ринку, тенденції в 
розвитку кон’юнктури на перспективу. Для цього використовується система статистичних 
даних, яка розподілена на групи: промислове виробництво, внутрішній товарообіг, зовнішня 
торгівля, кредитно-грошова сфера, ін. 

Суб’єкти ринку озброєнь працюють з інформаційними уявленнями усіх зазначених 
факторів, тому особливе місце займають інформаційні фактори. До їх складу належать як 
фактори інформаційного забезпечення, так і фактори інформаційної безпеки в сфері 
міжнародних передач ТВППВ (протидії деструктивному інформаційному впливу з боку 
інших держав та активного впливу в інтересах підтримки воєнно-політичних і економічних 
проектів України).  

Діалектика взаємовпливу кон’юнктуротвірних факторів являє собою їх перекручення, 
проникнення один в одного, що може привести до непередбачених результатів, які 
посилюють одні та послабляють інші кон’юнктуротвірні фактори. В цьому зв’язку 
кон’юнктура завжди конкретна, вона потребує проведення її моніторингу та впливу на неї, 
що дає змогу суб’єктам ринку захищати власні військово-політичні та економічні інтереси.  

Міжнародні передачі ТВППВ відбивають оборонний потенціал суб'єктів торгівлі, їх 
експортно-імпортні можливості, орієнтацію в розвитку озброєння і військової техніки. З 
іншого боку, в загальному випадку суб'єкти ринку не зацікавлені в розголошенні предмету 
торгівлі, обсягів, реальних цін тощо, для чого здійснюють заходи з втаємничення певної 
інформації, зокрема, що стосується торгівлі ОВТ.  

Збір інформації здійснюється з матеріалів засобів масової інформації, рекламних 
проспектів і каталогів міжнародних виставок ОВТ, біржових котировок, офіційних даних 
торгів і аукціонів. Широко використовуються зв’язки з іноземним політичним та військовим 
керівництвом, промисловими і торговельними колами, бізнесменами, частина з яких, як 
правило, прагнуть ролі посередників при укладанні контрактів.  

Використання інституту посередників (фірм, установ і осіб) інколи економічно 
доцільно, хоча витрати на оплату послуг іноземних посередників (в межах одного контракту 
їх може бути декілька) складають приблизно від 5 до 15 відсотків вартості контракту, який 
реалізується. Відомі випадки, коли розмір винагороди досягав 25 – 30 відсотків [5]. 
Застосування посередників  виправдано з урахуванням наступних підстав: 
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- якщо законодавство країни або торгові звичаї, які в неї склалися, потребують участі 
національних посередницьких структур при веденні зовнішньоторговельних операцій; 

- якщо ринок країни – потенційного імпортера недостатньо вивчено, але обставини 
потребують просування на ньому конкурентоспроможної продукції (вихід на знайомий 
ринок з принципово новим товаром); 

- коли до країни просувається ОВТ з великим циклом життя та необхідно забезпечити 
його ремонт, обслуговування і модернізацію протягом тривалого часу; 

- якщо по політичних мотивах неможливо здійснити прямий вихід на ринки країн – 
потенційних імпортерів. 

Але економічна доцільність використання посередників не завжди співпадає з воєнно-
політичними інтересами держави. 

Достовірний опис реальної картини світового експорту ОВТ залишається складним 
завданням, але викриття цієї інформації дає змогу впливати на хід торгівлі озброєнням та 
вирішувати воєнно-політичні та економічні завдання. Останнім часом жоден з міжнародних 
науково-аналітичних центрів (SIPRI, CRS, IISS, ASDA), який досліджує проблеми торгівлі 
ОВТ, не може стверджувати, що він має повну інформацію про міжнародні передачі товарів 
військового призначення та подвійного використання [7].  

За даними SIPRI у період 2004-2013рр. обсяги міжнародних поставок основних видів 
озброєння збільшився на 14%. На п'ять найбільших постачальників за цей період: США, 
Росії, Німеччини, Китаю та Франції, припадало 74% від загальносвітового обсягу експорту. 
За кількома винятками з інших регіонів, США і європейські постачальники домінують на 
ринку озброєнь протягом останніх 20 років, хоча й Китай зарекомендував себе як один з 
кращих постачальників: у 2009-2013рр. -  він був четвертим за величиною постачальником.  
Грунтуючись на даних SIPRI, загальна вартість світової торгівлі зброєю в 2012 році - біля 58 
млрд. дол. США (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні світові імпортери та експортери озброєнь у 2009-2013рр. 
Експортер Глобальна частка, 

(%) 
Імпортер Глобальна частка, 

(%) 
1. США 29 1.Індія 14 
2. Російська 
Федерація 

27 2.Китай 5 

3. Німеччина 7 3.Пакистан 5 
4. Китай 6 4.ОАЕ 4 
5. Франція 5 5.Саудівська Аравія 4 
6. Велика Британія 4 6. США 4 
7. Іспанія 3 7. Австралія 4 
8. Україна 3 8.Південна Корея 4 
9. Італія 3 9.Сингапур 3 
10.Ізраїль 2 10. Алжир 3 
Джерело: Щорічник SIPRI 2014р. «Озброєння, раззброєння та міжнародна безпека» — 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sipri.org/yearbook/2014 

Одним з наслідків фінансової кризи в країнах-виробниках зброї у Європі, Північній 
Америці та інших країнах було скорочення військових бюджетів. Як результат - зменшення 
внутрішніх закупівель озброєння, що створило додатковий тиск на країни-виробники зброї 
щодо значного збільшення частки експорту озброєнь від загального їх продажу, освоєння 
нових експортних ринків. Іншим наслідком зниження військових бюджетів було помітне 
зменшення в міжнародних поставках зброї частки країн Європи та збільшення частки країн 
Азії та Африки. Зокрема, країни Азії та Океанії отримали майже половину (47%) усіх 
імпортних поставок основних видів озброєння, а трьома найбільшими одержувачами 
основних видів озброєння були такі країни Азії, як: Індія, Китай і Пакистан. Разом вони 
склали 32% від загального обсягу імпорту озброєнь. Крім того, дві близькосхідні країни 
повернулися в п'ятірку найбільших імпортерів зброї: Об'єднані Арабські Емірати і 
Саудівська Аравія.  
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Помітною тенденцією серед великих імпортерів зброї було придбання зброї великого 
радіусу дії та високоточного. Ця зброя підвищує потенціал держави щодо атак на 
малорозмірні цілі в глибині території противника, в той час зменшуючи ризик втрати свого 
військового персоналу.  

Офіційні та загальнодоступні дані про постачання зброї важливі для оцінки експорту 
озброєнь, закупівель озброєнь і оборонної політики держав. Проте, публікацію даних щодо 
продажу зброї - є чутливим питанням для майже всіх держав.  

З початку 1990-х років все більше число урядів публікують національні доповіді, які 
містять докладну інформацію про свої обсяги експорту озброєнь. Так, станом на січень 2014 
року, 35 держав опублікували національні доповіді про експорт озброєнь за період з 1990 
року, в тому числі 32 -зробили це за даними останніх п'яти років (2009-2013рр.) та 23 -  
опублікували безперервний ряд щорічних звітів від першого року початку їх звітності. 
Водночас, з найбільших постачальників 10 видів зброї, 3 країни ніколи не публікували 
національних доповідей про експорт озброєнь: Китай, Ізраїль і Росія.  

Проведений аналіз стану та тенденцій на світовому ринку озброєнь дозволив 
визначити, що основними зовнішніми факторами, які протягом наступних років 
впливатимуть на кон’юнктуру ринку ТВППВ є:  

- значне перевищення пропозицій озброєнь та військової техніки (ОВТ) над реальним 
попитом та переміщення акцентів МВЕС з суто економічної площини у воєнно-політичну; 

- звуження ємності світового ринку ТВППВ та його традиційних сегментів, особливо 
в частині, що передбачає отримання прямої комерційної вигоди;  

- активне застосування методів впровадження інформаційного протиборства, 
спрямованих на витіснення з ринку конкурентів та слабких експортерів, ін. 

Суттєвими внутрішніми факторами, що мають безпосередній вплив на розвиток 
МВЕС України, є: 

- недостатня міжвідомча взаємодія спецекспортерів у вирішенні питань щодо 
здійснення міжнародних передач ТВППВ;   

- відсутність дієвої системи інформаційної підтримки реалізації важливих 
економічних проектів України та протидії деструктивному інформаційному впливу, ін. [2].   

Основні напрями вдосконалення МВЕС України визначено в проекті Закону України 
“Про військово-технічне співробітництво України з іноземними державами” [9], а саме: 

- забезпечення національних економічних інтересів і безпеки держави; 
- закріплення позицій України на регіональних ринках озброєнь, перехід від разових 

контрактів до реалізації перспективних регіональних програм розвитку МВЕС з іноземними 
країнами; 

-  створення цілісної системи з досліджень тенденцій розвитку ринків озброєнь, 
МВЕС та ОПК зарубіжних країн. 

Висновки: 
1. Кон’юнктура ринку озброєнь – це конкретний стан світових взаємовідносин щодо 

міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, який 
складається під впливом сукупності кон’юнктуротвірних факторів. 

2. Кон’юнктура ринку озброєнь формується під впливом міжнародних, політичних, 
військових, науково-технічних, інформаційних, соціальних та інших факторів. Достовірний 
опис реальної картини світового експорту ОВТ залишається складним завданням, але 
викриття цієї інформації дає змогу впливати на хід торгівлі озброєнням та вирішувати 
воєнно-політичні та економічні завдання.    

3. Основними зовнішніми кон’юнктуротвірними факторами, які протягом наступних 
років впливатимуть на світовий ринок озброєнь є: значне перевищення пропозицій озброєнь 
та військової техніки над реальним попитом; переміщення акцентів МВЕС з суто 
економічної площини - у воєнно-політичну; звуження ємності світового ринку озброєнь та 
його традиційних сегментів; активне застосування методів впровадження інформаційного 
протиборства, спрямованих на витіснення з ринку конкурентів та слабких експортерів, ін. 

4. Суттєвими внутрішніми факторами, що мають безпосередній вплив на розвиток 
МВЕС України, є: недостатня міжвідомча взаємодія спецекспортерів у вирішенні питань 
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щодо здійснення міжнародних передач озброєнь;  відсутність дієвої системи інформаційної 
підтримки реалізації важливих економічних проектів України та протидії деструктивному 
інформаційному впливу, ін.   

5. Збір інформації здійснюється з матеріалів засобів масової інформації, рекламних 
проспектів і каталогів міжнародних виставок ОВТ, біржових котировок, офіційних даних 
торгів і аукціонів тощо. Широко використовуються зв’язки з іноземним політичним та 
військовим керівництвом, промисловими і торговельними колами, бізнесменами, частина з 
яких, як правило, прагнуть ролі посередників при укладанні контрактів.  

6. Використання інституту посередників (фірм, установ і осіб) інколи економічно 
доцільно, хоча витрати на оплату послуг іноземних посередників (в межах одного контракту 
їх може бути декілька) складають приблизно від 5 до 15 відсотків вартості контракту, який 
реалізується. Відомі випадки, коли розмір винагороди досягав 25 – 30 відсотків. Але 
економічна доцільність використання посередників не завжди співпадає з воєнно-
політичними інтересами держави. 

Перспективою подальшого розвитку у даному напрямку є визначення механізму 
організації проведення моніторингу та впливу на кон’юнктуру  ринку товарів військового 
призначення та подвійного використання.   
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НІПМБ, 2001. - 192 с. 
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Монографія. - К.: НІСД, 1997. - 118с. 

7. Кузык Б., Новичков Н., Шварев В., Кенжетаев М., Симаков А. Россия на мировом рынке оружия. – 
М., 2001. - 792 с. 

8. Галака С. Україна та сучасні проблеми нерозповсюдження ядерної зброї  // Нерозповсюдження та 
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ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ПЕРЕДБАЧЕНЬ І ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
ОГОЛОШУЄ 

набір до аспірантури з відривом чи без відриву від виробництва 
на базі повної вищої освіти  

за спеціальністю: 12.00.06. Аграрне право; екологічне право; земельне право; 
природоресурсне право. 

Перелік документів, необхідних до вступу: 
1. Заява.
2. Копія диплому про вищу освіту.
3. Автобіографія.
4. Довідка про стан здоров’я (форма 286).
5. 4 фотокартки розміром 3х4 см.
6. Реферат (обсягом один друкований аркуш) або копії наукових праць за обраною

спеціальністю.
7. Документ про складення іспитів з кандидатського мінімуму (якщо мінімум зданий)

Заяви приймаються з 1 жовтня 2014р.

Адреса Інституту: 
01034, м. Київ, вул. Паторжинського, 4 оф. 8 
тел./факс 228-50-12 
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ШАНОВНІ АВТОРИ! 
Запрошуємо до співробітництва вчених, аспірантів, практичних працівників! 

Для публікації в журналі «Малий і середній бізнес (право, держава економіка)» приймаються 
неопубліковані раніше наукові праці в галузі економіки та права. 

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: 

Рукопис подавати у двох примірниках українською, російською або англійською мовамита його 
електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому варіанту) у вигляді файлу: 

- у текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з розширенням  .doc, кегль – 14;
- параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці, діаграми тощо) книжне з

дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого – 2 см, правого – 1 см; 
- відстань між рядками – 1,5 інтервал;
- кількість матеріалу однієї статті –10 - 12 стор.

Стаття має передбачати такі обов’язкові структурні елементи: 
УДК;  
ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора; 
назва статті; 
анотація та ключові слова – укр., рос., англ. мовами; 
до статті англійською мовою обов'язкова анотація українською; 
постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними 

завданнями; 
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 

спирається автор; виділення невирішених раніше аспектів загальної проблеми, котрим присвячується дана 
стаття; 

формулювання цілей статті (постановка завдання); 
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
використана література (згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Нові правила бібліографічного опису. – Режим 

доступу: //www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm); 
реферат статті англійською мовою обсягом 1 стор. 
Рукопис статті повинен бути ретельно вичитаний, виправлений та підписаний автором. 
Стаття має супроводжуватися довідкою про авторів (вказуються прізвище, ім'я та по батькові, вчене 

звання, місце роботи, посада, адреса електронної пошти і контактні телефони). 
Весь текст повинен бути набраний в одну колонку без застосування будь-якого форматування.  
Не допускається використання вставок та гіперпосилань. 
Рукопис не має містити прихованого тексту і тексту, розміченого кольорами або підкресленнями. 
Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом. 
Бібліографічні посилання подають, уникаючи автонумерації та автоматично генерованих кінцевих 

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: j_msb@ua.fm або j_msb@ukr.netта 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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