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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА  

 
Костицький В.В. Про місцеве самоврядування як окрему гілку влади 

ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОКРЕМУ ГІЛКУ ВЛАДИ 

Костицький В.В. 

(доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії 

правових наук України) 

 
Анотація: У статті у черговий раз автор розглядає соціолого-правові проблеми сучасного 

конституціоналізму ,проблем розподілу влади,  пропонує своє бачення відповідей на глобальні виклики з 

використанням теоретико-правової науки та соціології права в рамках висунутого ним нового бачення 

функціонального розподілу влади, яка належить народу. Важливим тут є пошук оптимальної моделі 

організації місцевого самоврядування, яке спроможне враховувати моральні імперативи сучасного 

суспільного розвитку, права людини, та інші проблеми.  

Ключові слова: місцеве самоврядування, права народу, розподіл влади, децентралізація влади. 

Аннотация: В статье в очередной раз автор рассматривает социолого-правовые проблемы 

современного конституцинализма, предлагает свое видение ответов на глобальные вызовы с 

использованием возможностей теоретико-правовой науки и социологии права в рамках выдвинутого им 

нового видения функционального распределения и осуществления власти, принадлежащей народу. Важным 

здесь является  поиск оптимальной модели организации местного самоуправления, способного учитывать 

моральные императивы совремненого обществпенного развития, права человека и другие проблемы.  

Ключевые слова: местное самоуправление, права народа, права человека, распределение власти, 

децентрализация власти.. 

Annotation. У статті у черговий раз автор розглядає соціолого-правові проблеми сучасного 

конституціоналізму ,проблем розподілу влади,  пропонує своє бачення відповідей на глобальні виклики з 

використанням теоретико-правової науки та соціології права в рамках висунутого ним нового бачення 

функціонального розподілу влади, яка належить народу. Важливим тут є пошук оптимальної моделі 

організації місцевого самоврядування, яке спроможне враховувати моральні імперативи сучасного 

суспільного розвитку, права людини, та інші проблеми.  

Key words: місцеве самоврядування, права народу, розподіл влади, децентралізація влади. 

 

Самоврядування є нічим іншим як способом (формою) функціонування будь-якого 

суспільства як складної самокерованої системи, здатної до саморозвитку. Як окрему гілку 

влади розглядав місцеве самоврядування ще задовго до Ш. Монтеск’є Арістотель у роботі 

«Політика», в якій він, зокрема, вирізняв окрім законодавчого органу та суду ще й 

магістратуру[1].  

Термін «самоврядування» вживається як родове поняття і включає в себе розуміння 

будь-яких форм самоорганізації суспільства,  а також включає форми організації 

соціальних спільнот, з яких складається соціум як цілісна соціальна система найвищого 

порядку[2].  

Позначення “місцеве” вказує на те, що таке самоврядування здійснюється на рівні 

певних територіальних колективів – територіальних громад або у межах їх територіально 

окреслених груп (адміністративно-територіальних одиниць, як райони чи області у 

випадку України). Відтак, іноді розглядається місцеве самоврядування на базовому 

територіальному рівні (у межах сіл, селищ, міст) та на рівні регіональному (на рівні 

районів і областей).  

Водночас місцевому самоврядуванню як окремій гілці представницької влади 

властивий певний дуалізм. Так, з одного боку, за юридичним змістом місцеве 

самоврядування є формою здійснення управління справами територіальної громади. 

Можемо сказати, що місцеве самоврядування – це певна форма публічної влади, 

здійснюваної територіальною громадою як безпосередньо, так і через спеціально 

створювані органи місцевого самоврядування (місцеві ради), та посадових осіб – 

сільських, селищних та міських голів. З другого боку, місцеве самоврядування, не будучи 

елементом державної влади, виконує певні функції державної влади. Така функція 

виконання державно-владних повноважень місцевого самоврядування випливає із 
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положень конституції України та відповідних законів.  Ця функція отримала назву  

виконання місцевим самоврядуванням делегованих повноважень.  

Отже, магістратура є владою народу, а не державною владою, а система місцевого 

самоврядування є формою представництва інтересів усього народу. Це дало можливість 

автору твердити про наявність окремої гілки влади народу, яка не є ієрархізованою – 

місцеве самоврядування народу. Реалізує місцеве самоврядування інтереси дещо іншого 

порядку, ніж у випадку з представництвом інтересів народу парламентом або президентом 

- це інтереси місцеві, пов’язані із економічним розвитком, суспільним життям на певній 

території.  

Уже виповнилося більше 26 років з часу ухвалення першого в Україні закону про 

місцеве самоврядування, названого у той час Законом Української РСР “Про місцеві Ради 

народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування”. Відтоді чимало що 

змінилося в організації публічної влади і в центрі, й на місцях: прийнята Конституція 

України, ухвалено декілька редакцій базового Закону про місцеве самоврядування, 

запущено механізм “європеїзації” самоврядування (зокрема, у зв’язку з ратифікацією 

Україною в 1997 р. Європейської хартії місцевого самоврядування та підписанням Угоди 

про Асоціацію з ЄС).  

Місцеве самоврядування в Україні за останні два десятиліття уже кілька разів було 

об’єктом загальнодержавної реформи. При цьому, жодного разу опитування або бодай 

місцеві референдуми для з’ясування думки громадян чи працівників органів місцевого 

самоврядування не проводились. Усі реформи здійснювала держава через центральні 

органи влади за допомогою нормотворчих інструментів.  Перша реформа у 1992 році 

проведена у зв’язку із запровадженням місцевих державних адміністрацій на чолі з 

представниками Президента України у районах (включаючи райони міст) і областях, 

містах Києві і Севастополі. Наступна реформа поклала край інституту представників 

Президента України та місцевих державних організацій і зумовила відновлення 

виконавчих комітетів рад як органів місцевого самоврядування, а значить і самого 

самоврядування. Необхідністю зміцнення вертикалі влади було аргументовано надалі 

ліквідацію виконавчих комітетів місцевих рад та відновленням місцевих державних 

адміністрацій на чолі тепер уже  з головами відповідних районних, обласних, Київської та 

Севастопольської міських, районних у містах рад. Держава втрутилася свавільно у 

систему місцевого самоврядування. Серед вчених висловлювалися сумніви щодо 

конституційності такого реформування, оскільки  голови адміністрацій одночасно були і 

головами рад. Тобто, на територіальному рівні було нівельовано принцип розподілу 

влади, встановлений Конституцією України. Тому четверта реформа відновила 

конституційність організації місцевої влади. Було відновлено до Конституції України 

виконавчі комітети місцевих рад на рівні сіл, селищ, міст та збережено місцеві державні 

адміністрації на рівні районів, областей, міст Києва та Севастополя[3]. 

Питання місцевого самоврядування останнім часом все частіше переміщаються в 

епіцентр політичних дискусій. Сьогодні наступив період проведення п’ятої української 

реформи місцевого самоврядування уже під прапором децентралізації. Така постановка 

питання відповідає духу європейської інтеграції та зростанням впливу регіонів і місцевих 

громад як загальноєвропейській тенденції. Саме у вирішенні проблем місцевого 

самоврядування часто вбачають ключ до вирішення багатьох складних питань сьогодення 

– підвищення рівня ефективності влади та її наближення до людини, подолання 

відчуженості між владою та населенням, перенесення місця прийняття рішень із центру до 

територіальних громад, активізація різноманітних місцевих ініціатив тощо. Стаття 7 

Конституції України, проголошуючи, що "в Україні визнається і гарантується місцеве 

самоврядування", по суті, конституює місцеве самоврядування як окрему гілку влади[4; 5; 

6; 7; 8].  

Місцеве самоврядування як гілка влади наділене відповідно до статті 142 

Конституції України  матеріальною і фінансовою основою у вигляді рухомого і 
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нерухомого майна, доходів місцевих бюджетів, інших коштів, землею, природними 

ресурсами, що є у власності територіальних громад, а також об'єктами спільної власності, 

що перебувають в управлінні районних і обласних рад.  

Елементи поділу влади маємо також і на місцевому рівні. Місцеві ради як місцеві 

парламенти формують виконавчу владу (виконавчі комітети) та власні контрольні органи 

(комісії).  

Особливості правового регулювання питань здійснення місцевого самоврядування 

тісно пов’язані з його функціональним призначенням та соціальною спрямованістю в 

межах кожної конкретної країни.  

Слід зазначити, що в деяких країнах, наприклад у Великобританії, питання 

місцевого самоврядування регулюються нормами адміністративного, а не 

конституційного права. Щоправда, у політико-правовій практиці особливої різниці у 

реалізації права місцевого самоврядування не має. У більшості країн основні положення 

про управління на місцях містяться в конституціях і традиційно розглядаються в науці 

конституційного права, але зараз все частіше вчені виділяють окрему науку і окрему 

галузь права - муніципальне право.  

Місцеве самоврядування ґрунтується на тому, що практично жодною країною 

неможливо управляти лише з центру. Тому її територія поділяється на певні 

адміністративно-територіальні одиниці різних рівнів (області, райони, громади тощо), в 

яких функціонують, як правило, одночасно виборні представницькі органи (їх найчастіше 

називають органами місцевого самоврядування) та призначувані з центру органи 

управління (губернатори, префекти, комісари республіки тощо) [9]. Попри відмінності в 

формуванні цих органів, всі вони складають єдину систему здійснення публічної влади на 

місцях.  

На сучасному етапі розвитку правових систем зміцнюються централізаторські 

тенденції у правовому регулюванні місцевого самоврядування, відбувається дедалі 

щільніше переплетення компетенції центральних і місцевих відомств, посилюється 

правова урегульованість відповідної сфери суспільних відносин.  

В юридичній літературі справедливо зазначається, що місцеве самоврядування 

дозволяє значно демократизувати апарат управління і вирішувати місцеві питання з 

більшою ефективністю порівняно з централізованою системою управління; забезпечувати 

врахування інтересів малих співтовариств (громад) при здійсненні державної політики; 

оптимально поєднувати інтереси і права людини та інтереси регіонів і держави в 

цілому[10; 11].  

Водночас цей інститут відіграє важливу роль у функціонуванні суспільства і 

держави. Перш за все, він виступає противагою центральній владі, слугує своєрідним 

обмежувачем можливого свавілля з її боку. 

Зміцнення місцевого самоврядування важливе й актуальне за сучасних умов також 

з огляду на поступове розширення функцій держави, зростання міри її втручання в 

суспільні справи. За таких умов важливо не допустити надмірної і необґрунтованої 

концентрації повноважень у центральної державної влади і забезпечити можливість 

вирішення якнайширшого кола питань на місцевому рівні – в інтересах переважно 

місцевого населення.  

Для цього органам місцевого самоврядування або ж на конституційному рівні, або 

ж шляхом видання звичайних законів забезпечується досить широка компетенція. 

Розширення соціальних функцій сучасних держав сприяє зміцненню ролі місцевого 

самоврядування в реалізації урядової політики на місцях, у наданні різноманітних 

соціальних та адміністративних послуг населенню. Це об’єктивно підвищує вплив 

місцевого самоврядування на політичні процеси в країні загалом. З іншого боку, сама 

держава виявляє дедалі більшу зацікавленість у ефективному функціонуванні місцевого 

самоврядування[12].  
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Передача значного кола повноважень на місця слугує також підтриманню паритету 

у відносинах держави з громадянським суспільством, знижує відчуження населення від 

влади, від вирішення питань місцевого значення. Це досягається також за рахунок того, 

що інтервал між виробленням управлінських рішень та їх реалізацією на місцевому рівні 

істотно менший, аніж на центральному, тим більше у великих країнах.  

У демократичних країнах органи місцевого управління виконують і функції 

залучення членів суспільства до демократичних політичних і правових цінностей.  

Проте останні роки для місцевого самоврядування в Україні можна вважати часом 

втрачених надій та краху багатьох ілюзій щодо можливості держави системно вирішувати 

проблеми розвитку місцевого самоврядування. Ймовірно, саме тому питання 

децентралізації влади виявилися настільки актуальними і резонансними в Україні. Адже 

раніше задекларовані підходи до утвердження елементів “громадівської” концепції в 

діяльності самоврядних органів призвели до ще більшої дестабілізації їх роботи. 

Непродумані та часом половинчасті муніципальні реформи, якими наповнилася діяльність 

держави у цьому напрямі, надали для історії негативний приклад того, до чого призводять 

побажання і наміри, не підкріплені чітким розумінням завдань і відсутністю системного 

підходу для досягнення поставлених цілей.   

У результаті сучасний стан місцевого самоврядування в Україні дає підстави 

твердити про відсутність дієвої системи гарантій виконання функцій та повноважень 

органів місцевого самоврядування, а також належного матеріального, фінансового, 

кадрового та іншого ресурсного їх забезпечення. Можемо також говорити і про глибокі  

диспропорції у соціально-економічному стані територіальних громад та регіонів. 

Посиленню негативних тенденцій сприяла і небезпечна тенденція політизації 

місцевих рад, які стали нагадувати український парламент, так би мовити, в мініатюрі. 

Пригадується вислів одного французького політичного діяча, який говорив, що 95% часу 

він витрачає на боротьбу за владу і лише 5% - на користування нею. Тож самоврядування 

в Україні останніх років – яскравий приклад того, як політика здатна відсунути на другий 

(якщо не на третій) план проблеми задоволення потреб і запитів пересічної людини.  

В останні десятиліття в Україні на вищих щаблях влади було втрачено розуміння 

того, що самоврядування – з-поміж усіх структур публічної влади найбільш сервісно 

зорієнтована структура. Адже саме вона відповідає за комфортне та безтурботне 

облаштування щоденного життя людей – від опалення і гарячої води до роботи 

пасажирського транспорту. З-поміж усіх гілок влади місце самоврядування найбільш 

тісно “прив’язана” до рівня територіальних громад. Натомість стало вважатися, що 

місцеве самоврядування – це теж політична влада, а відтак – арена гострого політичного 

протистояння партій.  

Сьогодні мусимо говорити про головне – про необхідність досягнення  

оптимального балансу між функціями держави та місцевого самоврядування в рамках 

чинної Конституції України.  

Тому на порядок денний стала проблема забезпечення принципу субсидіарності у 

правовому регулюванні діяльності місцевого самоврядування. І з сфери компетенції 

місцевих органів виконавчої влади мають бути вилучені та передані до відання місцевого 

самоврядування всі повноваження, які можуть бути ефективно реалізовані на рівні 

територіальної громади, після чого можна буде перейти до обговорення шляхів і 

механізмів кодифікації муніципального законодавства.  

Поки що така кодифікація, зокрема шляхом ухвалення Муніципального кодексу 

(чи в будь-який інший спосіб), на чому наполягають деякі фахівці, обумовлює гостру 

потребу у розробці теоретико-методологічних основ розвитку і функціонування місцевого 

самоврядування зокрема та організації територіальної влади взагалі.  

Ідея децентралізації як основи побудови самоврядування сьогодні  справедливо 

розглядається в якості основної складової вирішення проблем демократизації суспільного 

життя за європейськими зразками.  
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Іще одна проблема функціонування місцевого самоврядування – питання 

конфлікту загальнодержавних чи загальносуспільних та територіальних (самоврядних) 

інтересів. Передусім йдеться про те, що, закріплюючи за самоврядними  органами значну 

частку владних повноважень, держава вправі вирішувати питання про соціальну 

відповідальність місцевого самоврядування, зокрема, можливості дострокового 

припинення повноважень окремих депутатів, усього складу представницького органу або 

відповідного сільського, селищного, міського голови за порушення законодавства, 

договірних відносин між органами державної влади та місцевого самоврядування, 

гарантованої майнової і бюджетної самостійності магістратури, тобто виконання вимог 

статті 142 Конституції України  щодо матеріальної і фінансової основи  місцевого 

самоврядування у вигляді рухомого і нерухомого майна, доходів місцевих бюджетів, 

інших коштів, землі, природних ресурсів, як власності територіальних громад, а також 

об'єктів спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, 

формування місцевими  радами  органів виконавчої влади та власних контрольних 

органів, що є ознакою повноти самоврядної влади. 

Всі ці обставини ставлять на порядок дня як перед наукою, так і перед практикою 

конституційного реформування та державного будівництва проблему визнання місцевого 

самоврядування окремою гілкою влади.  

У реалізації згаданого завдання має допомогти чітке розмежування на 

конституційному рівні функцій виконавчої влади та місцевого самоврядування. Для цього 

необхідно розширити функції і повноваження місцевого самоврядування на районному та 

обласному рівнях. Одночасно потрібно перетворити місцеві державні адміністрації в 

органи, які матимуть функції виконавчої влади, що не можуть бути передані до системи 

місцевого самоврядування.  

Така організація влади відповідає європейській практиці та забезпечує чіткий 

розподіл компетенції, впорядковує бюджетний процес. Зрозуміло, що керівники 

районного або обласного рівнів самоврядування обираються, а керівники місцевих органів 

державної виконавчої влади, як це прийнято в усьому світі, – призначаються.  

Слід також провести повномасштабну інвентаризацію чинного законодавства про 

місцеве самоврядування, виокремивши ті нормативні акти, які у першочерговому порядку 

потребують приведення у відповідність із Конституцією України, пріоритетного 

оновлення, гармонізації як між собою, так і з європейськими документами з питань 

самоврядування, ратифікованими Україною. 

Йдеться, зокрема, про необхідність імплементації в українське законодавство таких 

приписів Європейської хартії місцевого самоврядування: 

- будь-який  адміністративний  нагляд  за діяльністю органів місцевого  

самоврядування, як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання місцевою 

владою закону та конституційних приписів. Однак вищі  інстанції  можуть  здійснювати  

адміністративний нагляд  за своєчасністю   виконання   завдань,  доручених  органам  

місцевого самоврядування (стаття 8 Хартії); 

- обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування  

відповідає функціям, передбаченим конституцією або законом. Принаймні частина 

фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування  формується за рахунок місцевих 

податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону. 

Фінансові системи, які складають підґрунтя ресурсів органів місцевого самоврядування, 

мають достатньо диверсифікований і повинні забезпечувати можливість приводити наявні 

ресурси, наскільки це практично можливо, у відповідність до реального зростання 

вартості виконуваних ними завдань. Захист більш слабких у фінансовому відношенні 

органів місцевого самоврядування передбачає запровадження процедур бюджетного  

вирівнювання або аналогічних заходів з метою подолання наслідків нерівного розподілу 

потенційних джерел  фінансування і фінансового тягара, який вони повинні нести. Такі 
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процедури або заходи не завдають шкоди повноваженням, які органи місцевого 

самоврядування можуть здійснювати в межах їхньої власної компетенції (стаття 9 Хартії); 

- органи місцевого самоврядування мають право, здійснюючи свої повноваження, 

співробітничати та в межах закону створювати консорціуми з іншими органами місцевого 

самоврядування для виконання завдань, що становлять спільний інтерес (стаття 10 Хартії) 

[13]. 

У такому поєднання змісту і досвіду реалізації Європейської хартії місцевого 

самоврядування у країнах Європейського Союзу та напрацювання українською правовою 

наукою теоретико-методологічних засад імплементації цього досвіду з врахуванням 

наших традицій організації місцевої влади бачиться подолання проблем та задоволення 

запиту суспільства на ефективну і справедливу народну владу у кожному селі, містечку , 

місті, районі чи області. 
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галузі захисту суспільної моралі. Автор аналізує окремі методи їх діяльності, а також зміст функції 

держави у сфері захисту суспільної моралі. 
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Аннотация. Статья посвящена оптимизации формирования и развития системы 

государственных органов в области защиты общественной морали. Автор анализирует отдельные методы 

их деятельности, а также содержание функции государства в сфере защиты общественной морали. 
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Annotation. In article it is defined the optimal complex of methods that can be used to research the 

phenomenon of public morals protection in information society and activity of states departments іn this field. In 
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article we analyzed social and legal, problems of the content of state's functions as functioning forms of state 

mechanism and as mechanism and as illustration of state's appointment. 

Key words: public morals, state's functions, activities of the state’s departments. 

 

Однією з ключових категорій, яка має безпосереднє відношення до з’ясування 

природи та специфіки захисту суспільної моралі в Україні, здійснюваної уповноваженими 

на те державними органами, є інституційна основа реалізації функції захисту суспільної 

моралі[1]. Йдеться, зокрема, про таке: 1) про систему органів державного контролю у 

галузі захисту суспільної моралі в Україні; 2) захист суспільної моралі як важлива функція 

демократичної правової Української держави не може реалізуватися поза рамками 

діяльності уповноважених на це державних органів, яка має правовий (діяльність останніх 

має відбуватися в рамках законодавчих приписів, якими формулюються відповідні вимоги 

щодо їх організації та функціонування) та взаємопов’язаний (ці органи в силу спільних 

завдань мають взаємодіяти між собою з метою оптимального виконання покладених на 

них функцій і повноважень у зазначеній сфері суспільних відносин) характер.  

Контролюючи сферу захисту суспільної моралі в Україні, відповідні органи 

державної влади підтримують її засади, сприяють її зміцненню разом з відповідними 

громадськими організаціями, здійснюють у межах своєї компетенції необхідні заходи 

щодо контролю за відповідністю діяльності ЗМІ та інших господарюючих суб’єктів 

вимогам захисту суспільної моралі, захищають інтереси особи, суспільства і держави у 

сфері обігу продукції сексуального характеру тощо.  

Відповідно до статті 5 Закону України “Про захист суспільної моралі” 

визначаються зміст та основні напрями державного регулювання обігу інформаційної 

продукції, що негативно впливає на суспільну мораль. Так, змістом державної політики у 

цій сфері законодавець визначив створення необхідних правових, економічних та 

організаційних умов, які сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від 

матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, морально-

психологічному стану населення.  

При цьому основними напрямами державного регулювання обігу інформаційної 

продукції, що впливає на суспільну мораль, визначені: 1) формування єдиної комплексної 

системи забезпечення захисту моральних засад і утвердження здорового способу життя у 

сфері інформаційної діяльності, освіти та культури; 2) недопущення пропаганди в 

електронних та інших ЗМІ культу насильства, жорстокості, поширення порнографії; 3) 

впровадження експертної оцінки відео-, аудіо-, друкованої інформації та інформації на 

електронних носіях, розроблення механізмів і методик віднесення її до такої, що завдає 

шкоди суспільній моралі; 4) підтримка національної культури, мистецтва, кінематографії, 

книговидання, поліпшення системи пропаганди кращих зразків світової літератури, 

культури та мистецтва; 5) заборона демонстрації неліцензійної аудіо-, відеопродукції на 

всіх національних телерадіокомпаніях; 6) встановлення контролю за обігом продукції, що 

становить загрозу суспільній моралі; 7) приєднання до міжнародних договорів з питання 

захисту суспільної моралі[2].  

Як видно з наведеного переліку, до числа основних напрямів державного 

регулювання обігу інформаційної продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, 

віднесено, зокрема, встановлення контролю за обігом продукції, що становить загрозу 

суспільній моралі. Очевидно, що без запровадження системи такого контролю 

неможливою є і успішна реалізація інших напрямів державного регулювання в зазначеній 

сфері суспільних відносин. При цьому необхідною умовою забезпечення законності та 

ефективності контрольної діяльності держави та її органів і посадових осіб у сфері захисту 

суспільної моралі в Україні є повнота її правового регулювання та наукового 

забезпечення.  

Науковою основою для побудови такої системи державного контролю у галузі 

захисту суспільної моралі виступає, з нашої точки зору, цілісна, комплексна концепція 

системи державного контролю, опрацьована передусім у рамках сучасної наукової 
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парадигми адміністративного права[3; 4; 5; 6]. Саме в її розвиток слід аналізувати таку 

систему стосовно сфери захисту суспільної моралі, вважаючи останню підсистемою 

загальної системи державного контролю в Україні.  

У цьому контексті слід, на наш погляд, погодитися з думкою О.Ф. Андрійко про те, 

що розвиток такої системи органів державного контролю та нагляду відбувається у 

загальному контексті процесів розвитку контрольно-наглядової системи, що склалася і 

розвивається в Україні і складовою якої виступає система органів державного контролю 

та нагляду у галузі захисту суспільної моралі. Між останньою та іншими видами 

державного контролю та нагляду існує діалектичний взаємозв’язок, що забезпечує єдність 

принципів, засад механізму контролю в державі в цілому, кожна ланка якого слугує 

досягненню спільної кінцевої мети[7]. 

Дослідження системи та правового статусу органів державного контролю і нагляду 

у галузі захисту суспільної моралі та розробка на цій основі відповідних пропозицій щодо 

удосконалення відповідного законодавства України є однією з важливих передумов 

комплексного вдосконалення державного управління та правового регулювання в 

означеній сфері суспільних відносин. 

Як відомо, науково-теоретичному аналізові поняття, системи, взаємовідносин та 

правового статусу суб’єктів (органів) державного контролю та нагляду приділялася 

достатня увага в юридичній, зокрема адміністративно-правовій літературі. Зазначені 

дослідження є вагомим науково-теоретичним підґрунтям для розкриття особливостей 

формування та функціонування зазначеної системи контрольно-наглядових органів 

держави у галузі захисту суспільної моралі. Однак окреме дослідження такої системи та 

особливостей правового статусу окремих її елементів – органів державного контролю та 

нагляду у сфері захисту суспільної моралі – відсутнє.  

Між тим, актуальність дослідження порушеної проблеми важко переоцінити як у 

зв’язку з інституціалізацією відповідної системи, яка відбулася лише після 2003 році у 

зв’язку з прийняттям та введенням у дію Закону України “Про захист суспільної моралі”, 

так і у зв’язку з інтенсифікацією зусиль щодо проведення в державі адміністративної 

реформи, яка покликана не лише оптимізувати систему органів державного управління, 

але й кардинально трансформувати суть і зміст їх діяльності в сучасних умовах[8; 9; 10; 

11; 12; 13]. Питання актуалізувалося також і у зв’язку з ліквідацією в 2015 році НЕК[14; 

15], що особливо загострило потребу збереження системного підходу у здійсненні 

державної політики у сфері захисту суспільної моралі.  

Окрім того, і результати діяльності відповідних державних органів спонукають до 

ґрунтовного переосмислення інституційних засад їхньої діяльності у цій сфері. Адже, як 

відзначає О.О. Лисенко, «дієвих механізмів протидії розповсюдженню інформаційної 

продукції, яка завдає шкоди суспільній моралі, чинним законодавством не передбачено, а 

повноваження державних органів щодо боротьби із зазначеними явищами 

розпорошено»[16]. 

У вітчизняній юридичній науці в цілому та в науці адміністративного права 

України, зокрема, модель системи органів державного контролю у галузі захисту 

суспільної моралі поки що не відпрацьована. У наукових працях, присвячених зазначеній 

проблематиці, вчені здебільшого обмежуються перераховуванням окремих елементів 

даної системи, не розкриваючи питання закономірності їхнього розташування в ній та 

субординаційної взаємозалежності між ними. До того ж подекуди перераховується різна 

кількість елементів даної системи, що утруднює об’єктивне наукове тлумачення правової 

природи даної системи. Це істотно ускладнює і нормативно-правове регулювання 

формування та розвитку даної системи.  

Між тим, розгляд цієї проблематики обумовлений не лише необхідністю 

багатогранного дослідження окремих елементів згаданої системи, але й метою виявлення 

найбільш оптимального механізму відповідності конкретних елементів даної системи та їх 
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взаємозв’язків між собою вимогам побудови науково обґрунтованої системи державного 

контролю у цій сфері.  

Окрім суто наукової мети, концептуалізація системи державного контролю у даній 

сфері має і практичні цілі. Зокрема, вона має припинити необґрунтовані, невиважені 

кроки в тій частині реалізації адміністративної реформи, яка стосується перетворень у 

системі органів державної влади, покликаних здійснювати державний контроль у галузі 

захисту суспільної моралі в державі. Адже реформи останніх років і в цій сфері, зокрема, 

«передбачали рухому «міру» державного регулювання за відсутності концептуальної 

обґрунтованості» [17]. 

Для наукового аналізу змісту, елементів та правового статусу останніх у системі 

органів державного контролю у галузі захисту суспільної моралі важливе значення має 

з’ясування нормативних підстав такого визначення, тим більше, що вони фіксуються у 

спеціалізованому законодавчому акті. Зокрема, перелік органів державної влади, які 

здійснюють нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі, визначений статтею 15 

Закону України “Про захист суспільної моралі”. Зокрема, державний контроль за 

додержанням вимог цього Закону та чинного законодавства у сфері захисту суспільної 

моралі в межах своєї компетенції, відповідно до Закону, здійснюють Міністерство 

внутрішніх справ України, Національна поліція, центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері культури, центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері кінематографії, центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної 

справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування 

податкового, митного законодавства, Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення[18].  

Разом з тим, вищенаведений перелік ще не дає уявлення про систему відповідних 

контрольно-наглядових органів у галузі захисту суспільної моралі, закономірність 

віднесення до неї тих чи тих органів, їх місце і роль у ній, а також про специфіку 

правового статусу цих органів як складових відповідної системи. 

Вищенаведений висновок є тим більш справедливим остільки, оскільки відповідно 

до статті 16 Закону визначаються ще й повноваження вищих органів державної влади у 

сфері захисту суспільної моралі та обігу продукції і видовищних заходів сексуального 

характеру, до яких Законом віднесено Президента, Верховну Раду та Кабінет Міністрів 

України. Зокрема, Верховна Рада України і Президент України визначають державну 

політику у сфері захисту суспільної моралі та обігу продукції і видовищних заходів 

сексуального характеру, а також продукції, що містить пропаганду культу насильства, 

жорстокості і порнографії, законодавчі основи її реалізації та гарантії правового захисту 

працівників цієї сфери. Однак це положення виглядає юридично некоректним, оскільки 

визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики Конституцією України віднесено до 

компетенції Верховної Ради України (пункт 5 частини 1 статті 85[19]), натомість щодо 

Президента України слід зазначити, що вищезазначеними повноваженнями Конституція 

України його не наділяє. 

Водночас відповідно до частини другої статті 16 Закону Кабінет Міністрів України 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу 

продукції і видовищних заходів сексуального характеру, координує і контролює 

діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій 

сфері[2]. Ця норма повністю узгоджується з приписами частини статті Закону України 

“Про Кабінет Міністрів України”[20].  

Відтак, виникає і закономірне питання щодо співвідношення перелічених у статті 

15 Закону контролюючих органів у галузі захисту суспільної моралі з колом органів, які 

відповідно до статті 16 Закону визначають та реалізують державну політику у цій же 

сфері. На наш погляд, виходячи із змісту контрольної діяльності державних органів у 

галузі захисту суспільної моралі, співвідношення контрольної діяльності з власне 
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державним управлінням, а також залежно від функціонального призначення 

функціонального призначення та кола повноважень всі відповідні органи, які мають 

відношення до сфери управління у галузі захисту суспільної моралі, можуть бути 

класифіковані в такі групи: 1) органи, що визначають державну політику у сфері захисту 

суспільної моралі; 2) органи, що забезпечують реалізацію цієї політики; 3) органи, що 

здійснюють безпосередню контрольну діяльність у галузі захисту суспільної моралі; 4) 

органи, що здійснюють правосуддя в адміністративних та кримінальних справах за 

результатами контролю та нагляду у галузі захисту суспільної моралі (органи 

правосуддя). 

Відзначимо, що найбільш розгорнуте наукове бачення необхідності виокремлення 

та реалізації нової функції держави – захисту суспільної моралі - запропоновував у своїй 

концепції проф. В.В. Костицький. З точки зору цього українського вченого, необхідно 

виокремити чотири основних фактори, які дають підстави твердити про необхідність 

виокремлення функції захисту суспільної моралі та обґрунтувати у зв’язку з цим 

необхідність її правового забезпечення. До першого чинника науковець відніс наявність 

окремої важливої групи суспільних відносин, що потребують регулювання з боку 

держави. На основі аналізу змісту суспільних відносин він доходить висновку, що такими 

є, зокрема, ті відносини, що об’єктивно склалися в силу формування глобального 

інформаційного суспільства, в якому стирається межа між реальним та віртуальним 

світом, небезпеками деформацій світоглядних основ у силу впливу з боку ЗМІ. Другим 

важливим чинником В.В. Костицький вважає соціальний запит на регулятивну роль 

держави у відповідній сфері суспільних відносин. Аналізуючи соціологічні дані, вчений 

доходить висновку про ґрунтовність загальносоціальної потреби в захистові суспільної 

моралі засобами права. Третім, пов’язаним з попередніми, чинником він вважає наявну 

систему правових норм, що прямо пов’язані із здійсненням відповідної функції держави. 

Зокрема, своєрідний «правовий коридор» для забезпечення захисту суспільної моралі 

створюють положення законодавства України щодо захисту честі і гідності особи, 

невтручання у її приватне життя, захист дитинства державою, захист державою прав і 

свобод особи, обов’язок додержуватися морально-етичних засад суспільства, свобода 

слова та інформаційної діяльності, свобода підприємницької діяльності, свобода творчого 

самовираження та заборона цензури в Україні. Нарешті, четвертим, необхідним з точки 

зору правового забезпечення відповідної функції держави, В.В. Костицький цілком 

слушно називає наявність інституційної системи, яка забезпечує реалізації функції захисту 

суспільної моралі – доволі розгалужену систему відповідних державних органів, які 

законодавчо наділені необхідною компетенцією у сфері захисту суспільної моралі в 

Україні[1]. Дослідження системи державної влади в Україні підтверджує висновок В.В. 

Костицького про наявність достатньої інституційної спроможності Української держави 

для реалізації її функції захисту суспільної моралі, а недостатню ефективність цієї роботи 

обумовлює відсутність координації такої діяльності державних органів.  
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Панасюк О.Т. Соціальне право: методологія визначення поняття 

УДК 349.2 

СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО: МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

Панасюк О.Т. 

(кандидат юридичний наук, доцент кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського університету імені Тараса 

Шевченка) 

 
Анотація. Соціальне право є новим феноменом права. Розвиток соціального права пов’язаний із 

розвитком соціології права. Смисл соціального права визначається характеристикою «соціальний». Ця 

характеристика передбачає певну поведінку людей, смислом якої орієнтація на інших людей. 

Ключові слова. Соціальне право, соціологія, право людини на існування 

Анотация. Социальное право является новым феноменом права.  Развитие социального права, 

связано с развитием социологии права. Смысл социального права предопределяется характеристикой 

«социальный». Эта характеристика предполагает определенный тип поведения людей, смыслом которого 

является ориентация на других людей. 

Ключевые слова. Социальное право, социология, право человека на существование. 

Annotation. Social law is a new phenomenon law. Development of social rights associated with the 

development of the sociology of law. The sense of social law has been characteristic of "social". This feature 

requires a certain behavior, meaning which focus on other people. 

Keywords. Social Law, sociology, human right to exist 

 

Постановка проблеми. Соціальне право як об’єкт пізнання для науки трудового 

права, правової науки взагалі є справжнім викликом. Як правове поняття і як правове 

явище цей об’єкт знаходиться на стадії активного розвитку і остаточної чіткої 

інституалізації ще не набув. 

http://www.moral.gov.ua/announcements/111/
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Це не створює перешкод для дослідження специфіки вияву даного нормативного 

утворення, для визначення на цьому підґрунті його місця в правовій системі та ролі у 

правовому регулюванні певного суспільних відносин. 

Подальший розвиток трудового права, права соціального забезпечення та деяких 

інших галузей права безпосередньо пов’язаний із завдання методологічної інтеграції до 

сфері соціального права.  

Вирішення цієї проблеми відбувається на підґрунті необхідності вираховування 

особливості розвитку європейського соціального права, що з точки зору традиційної 

методології розвитку правової системи України не є однозначним та простим завданням. 

Із врахуванням того, що вказане правове явище набуває значної популярності серед 

представників різних правових наук, слід вказати на зростання актуальності ретельного 

наукового дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика соціального права стала 

об’єктом уваги для багатьох науковців. Особливого значення для визначення соціального 

права мають праці Г. Д. Гурвіча та його послідовників. 

Наука трудового права отримала у спадок доволі критичне ставлення та 

несистемне ставлення до явища соціального права. Така однобічність на сьогодні певним 

чином компенсована зусиллями Болотіної Н. Б., Чанишевої Г. І., Тищенко О. В., Андріїва 

В. М., Костюка В. Л. та інших представників науки трудового права та права соціального 

забезпечення.  

Постановка завдання. Запропонований нижче виклад найбільш суттєвих 

особливостей визначення поняття «соціальне права» відповідає завданню з’ясувати 

методологічні засади, на яких функціонує соціальне право як особлива нормативна 

система. Вирішення цього завдання надасть можливість визначити поняття «соціальне 

право» без чого подальші кроки у напрямку пізнання процесу міжгалузевого інтегрування 

є не можливими. 

Виклад основного матеріалу. Для усіх науковців, хто спробує прийняти такий 

«виклик» слід бути готовим до деяких «незручностей» методологічного плану. Серед них 

є й такі: (а) треба визнати можливість принципової зміни уяви про буття права та бути 

готовим до формування уяви про соціальне право в поняттях, сформованих на межі 

зіткнення таких феноменів як офіційне та неофіційне право, індивідуальне та 

надіндивідуальне право, формальне та м’яке право, природне та позаприродне право; (б) 

виходити з того, існує декілька розумінь змісту «соціального права», кожне з яких 

розвивалось та функціонує сьогодні за своєю методологічною традицією; (в) критично 

ставитись до використання словосполучення «соціальне право» для позначення існуючого 

правового явища; (г) треба допускати, що соціологічне «забарвлення» конкретного 

історично – ситуативного змісту «соціального права» переносить акценти його пізнання за 

межі власне правової теорії та передбачає застосування неюридичних методів. 

Онтологічний аспект соціального права виявляє доволі сталу особливість, яка 

визначає методологію його пізнання та розвитку. Мова про те, що буття соціального права 

має чіткий функціональний «абрис», поєднаний із прихованою (непізнаною) суттю.  

Таких функціональних «контурів» соціального права наукою визначається 

декілька.  

Так, Лушніков А. М. позначив чотири напрямки в обґрунтуванні соціального 

права: (а) як «всеосяжна» категорія – як «право інтеграції», яке відмінне від права 

координації та права субординації; (б) як явище, яке породжується перетином приватного 

та публічного права; (в) як явище протиставлене індивідуальному праву та «співзвучне» з 

поняттям колективного права; (г) як комплекс законів, виданих державою, для захисту 

населення[1]. 

Палітру наукових поглядів на сутність соціального права можна було розширити. 

Для цього достатньо згадати Гурвіча Г. Д., який вказував на такі види соціального права: 

об’єктивне та суб’єктивне соціальне право; неорганізоване та організоване соціальне 
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право; партикулярне та загальне соціальне право; чисте і незалежне соціальне право, 

чисте, але підпорядковане опіці держави соціальне право, анексоване державою, але 

автономне соціальне право, конденсоване в держаний правопорядок соціальне право [2, с. 

82 - 125]. 

Аналіз сучасних наукових джерел надав Н. Б. Болотіній підстави для висновку про 

значення соціального права як певної правової спільноти, як комплексної галузі права, як 

самостійної галузі права.  

Намагання дивитись на соціальне право як на самостійну галузь права[3] 

заслуговує на окрему увагу та підлягає критичній оцінці.  

Спроби дивитись на соціальне право як самостійну галузь права (комплексну 

галузь права тощо) свідомо чи несвідомо відповідають традиціям позитивіського 

праворозуміння. Такий підхід стикається із проблемою дотичності предмету соціального 

права і предмету права соціального забезпечення. Відповідно, як результат виникає 

наближення визначення першого правового явища до другого.  

Представники науки права соціального забезпечення повинні відчути цю 

методологічну особливість та спробувати використати її на користь розвитку права 

соціального забезпечення. 

Однак, розвиток законодавства, насамперед, його термінологічна складова не може 

знаходитись в очікуванні певних наукових результатів. Фактом на даний час є те, що 

поняття «соціальне право» вже є складовою спеціальної правової лексики. Тому підстави 

для здивування стосовно зростання «популярності» соціального права та поширення 

використання вказаного поняття, у т. ч. у текстах нормативних актів, практично відсутні. 

Поняття «соціальне право», а точніше саме словосполучення, створює підстави для 

критики. Слід погодитись з думкою про те, що саме поєднання вказаних слів може 

викликати здивування. Причиною цього є синонімізація понять «суспільний» та 

«соціальний», що породжує твердження про те, що «несоціального права не існує». 

Разом з тим, виходячи із припущення про відмінність цих понять та, відповідно, 

різницю явищ які вони презентують, слід вказати на певні критерії відмінності між ними. 

Так, ознака «соціальності» вказує на взаємодію мінімум двох суб’єктів, 

результатом якої є благо на користь усіх, а не окремої особи [1, с. 51]. Соціальне – це 

неприродна, штучно – людська, надбіологічна реальність [4, с. 24 -25]. 

Прикметник соціальний є певним маркером джерела походження утворення, 

основного предмету та, одночасно, найважливіша характеристика механізму реалізації [5]. 

З одного боку, він вказує на те, що соціальне право завдячує своїм існуванням не лише 

державі та має «неофіційний» характер (Петражицький Л. Й.). З іншого боку, соціальне 

інший бік єдиного історичного процесу порівняно із індивідуальним. Розуміння 

соціального як опозиції індивідуального мало сприяє диференціації соціального та 

суспільного, виявляючи їх подібність. 

В значенні протиставлення індивідуальному праву, Леон Дюгі використав поняття 

соціальне право. Його погляд є доволі «інноваційною» ідеєю про відсутність прав ані у 

колективу, ані у індивіда, та відповідно до того відсутність як соціального права так і 

права індивідуального [6, с. 19]. 

Про невизначеність, розпливчастість терміна соціального зазначав Відгорчик Н. 

А.[7, с. 2], який тим не менш приклав значні зусилля до конкретизації його смислу, у тому 

числі контексті протиставлення його індивідуальному. Відповідно, на думку Відгорчика 

смисл соціального означає усе те, що зачіпає самі глибинні корені суспільного життя, його 

економічний фундамент, його класову структуру. 

Прикметник соціальний у словосполученні сприяє всеосяжності соціального права 

як «права інтеграції» (Єліник Г.), ілюструє його союзницьке, товариське походження. 

Пояснення такому тлумаченню дає  етимологія слова. Є. Дюрінг свого часу влучно 

зауважив, що social є словом, яке повинно б завжди нагадувати про socius, тобто про 

товариша [8, с. 154]. Перелік синонімів можна продовжити – це слово повинно нагадувати 
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про супутника, співучасника, компаньйона, союзника. Як свідчить історія Риму слово 

sociі, як словоформа множини від socius, й позначало союзників Риму. 

Усе зазначене дозволяє визначити смисл соціального права у регулюванні 

відносини взаємодії усіх членів суспільства, пов’язаних єдиною метою досягнення 

певного спільного «блага», про яке докладніше буде  конкретизація якого буде викладена 

нижче. 

У філософський площині, яка уособлює вищий методологічний рівень, феномен 

соціального права сприймається доволі легко, забезпечуючи можливість пізнавальної 

діяльності стосовно нього. 

На теоретичному пізнавальному рівні існує певна диференціація розуміння змісту 

соціального права відповідно до вищевказаному залежно від підходу до праворозуміння. 

Вагомий внесок у розвиток засад соціального права зроблений представниками 

природного праворозуміння. Школа природного права у різний спосіб розробляла ідею 

«спільного блага», а це, не дивлячись на різні методологічні підходи, характеризує увагу її 

представників до ролі та значення соціальних чинників для розвитку права. Так, вагомим 

чинником суспільного розвитку, сформованим під впливом природного права, стала ідея 

«права на життя», під впливом якої починає формуватися законодавство соціальної 

спрямованості, подекуди викликаючи суперечливі наслідки [9]. 

Разом з тим, уособлюючи людину від середовища,  як наслідок,  природне право 

штучно відриває його від історичного зв’язку із суспільством [10, с. 132]. «Природність» 

права і сьогодні протиставляється його «соціальності». Приймаючи до уваги їх 

(природного права та соціального права)  походження (методологічне джерело, 

середовище (чинники, основи) формування), таку методологічну особливість слід вважати 

не безпідставною.  

Вказаний «недолік» природного права намагалась усунути історична школа право 

розуміння. Про її роль у формування правової методології  було вказано свого часу досить 

багато. Великою заслугою історичної школи свого часу назвав професор Імператорського 

Харківського університету М. А. Гредескул ту методологічну особливість, що вона 

поставила право у зв'язок із суспільним середовищем – з народом в цілому. В цілому 

методологічні засади історичної школи розуміння права залишали її безсилою перед 

практичним завданням, у т. ч. перед завданням створення нового права на заміну 

відживаючого [11, с. 10]. 

Це означало, що історична школа, визнаючи зв’язок права із суспільством, не 

сприяла наближенню до нього, як до «середовища», завдяки якому за окремою особою 

(громадянином)  визнаються конкретні  права та обов’язки,  інформація про які 

отримується із об’єктивного права, переводячи правові приписи у дійсне життя [11]. 

Вважається, що поняття «соціальне право» своєю появою зобов’язано видатному 

представнику герменистичного напрямку історичної школи права Отто фон Гірке, який 

вважав германське приватне право – соціальним, а тому більш прийнятним для тогочасної 

дійсності у порівнянні із риципійованим римським правом. 

З позицій психологічної школи права можливості чуттєво – пізнавального 

сприйняття цілком достатньо для претендування соціальним правом на статус 

самостійного правового явища. У свій час Б. О. Кістяківський, при постановці питання 

про право як соціальне явище, визнав заслугу психологічної теорії права, назвавши її 

найкращим показником тодішнього руху у дослідженні права [12, с. 99]. 

Наприкінці XIX ст. – на початку ХХ ст. завдяки зусиллям догматичної 

юриспруденції сформувався один із «наріжних каменів» методології трудового права, а 

згодом, права соціального забезпечення та соціального права – право людини на 

існування[13].. 

Основна заслуга у визнанні права людини на існування, у визначенні його 

правового змісту належить соціологічній теорії права, яка передбачала дослідження права 

як соціального явища, що на думку Б. О. Кістяківського потрібно не тільки для 
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теоретичної мети, а є нагальною потребою для того, щоб право не розходилось із 

справедливістю, та для того щоб право було справедливим [12, с. 109]. 

У визначенні основного правового змісту права на існування беззаперечна заслуга 

належить проф. Новгородцеву П.І., який наголошував на тому, що серед тих прав, які за 

звичаєм поміщаються у деклараціях, не має одного, якому по усім даним повинно б було 

знайтись місце в символі віри правосвідомості – це право людини на гідне існування.  

Під таким правом, уточнював проф. Новгородцев П.І., слід розуміти не позитивний 

зміст людського ідеалу, а тільки заперечення тих, умов які дійсно виключають можливість 

гідного людського життя [14, с.3]. На його думку, саме визнання принципу охорони 

особистості в кожній людині, шляхом усунення таких умов життя, які вбивають людину 

фізично та морально має велике значення, оскільки у життєвій боротьбі свобода та 

рівність для слабких та виснажених перетворюється у абстрактне поняття, позбавлене 

дійсного значення [15]. 

Згодом вказана думка знайшла пряме відображення при визначенні соціального 

призначення законодавства про працю [16]. 

Право на існування (гідне існування) з моменту інституалізації зайняло позицію 

методологічного «ядра» для всього комплексу правових засобів, метою яких є охорона 

матеріальних умов існування людини [14, с. 7]. 

По – суті, вказане право є методологічним принципом. Конкретизація ідеї права 

людини на існування у змісті правового акту – не просте завдання. Така конкретизація 

стикається з неминучою ситуативністю.  

Проф. Новгородцев П. І. підкреслював, що потреби людини різноманітні та 

суб’єктивні, точно визначити, де починається образ життя, гідний людини неможливо, а в 

кожному суспільстві є свій рівень життя, який вважається нормою та є своя межа, за якою 

починається неприпустима крайність [14, с. 7 – 8].  

Всезагальна універсалізація права людини на (гідне) існування істотно вплинула на 

методологію соціального права, що знайшло відображення у різноманітних поглядах на 

буття соціального права. Мова про складові соціального права – ті нормативні утворення 

(галуззі права, інститути тощо), зміст яких визначається здебільшого конкретно – 

історичною специфікою суспільного життя. 

Для прикладу слід вказати думку проф. Новгородцева П. І. про те, що 

проголошення загального принципу недостатньо, для того щоб він не залишився тільки 

моральним побажанням необхідно, щоб із нього мали виток конкретні юридичні наслідки 

[14, с. 8].  

Проф. Новгородцев П. І. назвав такі наслідки існування законодавство про 

робітників, широке допущення професіональних спілок, суспільне та державне 

забезпечення (в оригіналі -  рос. призренне) безпорадних та спроможних до праці осіб [14, 

с. 9, 11, 12]. 

Проф. Покровський Й. О., підкреслюючи суспільне значення права людини на 

існування, вказував на те, що його визнання не створює ідеального порядку, не вирішить 

усіх соціальних питань, не є ідеалом людського благополуччя.  Проте, це перший крок до 

підняття суспільства на рівень етичних вимог, сформованих суспільством на той час. 

Запоруку для цього проф. Покровського Й. О. бачив у зростанні державної 

відповідальності (автор – соціальної відповідальності) та суспільної солідарності[17, с. 

322 - 323]. Солідарність вільних особистостей на його думку є кінцевою метою права, до 

якою право буде не уклінно йти, підпорядковуючись загальному закону людського 

прогресу [17, с. 62 - 63]. 

Гідне існування для працюючих, на думку проф. Покровського Й. О., повинно 

забезпечувати право на працю, а іншим особам це гарантується правом на утримання [18]. 

Безпосередній зв’язок права та суспільства як методологічна особливість 

правознавства взагалі та соціального права зокрема сформувався за під впливом 

соціологічної школи. 
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Цей зв'язок на початку ХХ ст. став об’єктом соціологічних досліджень, що 

сформувало окремий науковий напрямок – соціологію права, досягнення якої сприяли 

формуванню окремого типу праворозуміння та, згодом, забезпечили суттєвий 

методологічний поштовх для пізнання соціального права самого пособі.  

Намагання соціологів проблематизувати розуміння права призвело до формування 

найвагомішого чинника методології соціального права, фактично її теоретичної частини. 

Ознакою цього процесу стала постановка соціальних задач перед юриспруденцією 

[19], вирішення яких породжували наслідки не тільки морального, але й юридичного 

змісту. 

Для окреслення образного «поля», сформованого навколо соціального права, слід 

звернутись до думки Б. Кістяківського, якої він закінчує свою статтю, про те, що право як 

соціальне явище є нагальною потребою задля того, щоб право не розходилось із 

справедливістю та для того, щоб саме право було справедливістю [20, с. 17]. 

Висновки. Підсумовуючи усе вище наведене, слід вказати на те, що 

інституалізація соціального права на сьогодні не завершена. Тому визначення поняття 

«соціального права» можливе тільки в загальних рисах. 

Відповідно, соціальне право України слід вважати особливим нормативним 

утворенням. Найменування цього утворення створене словосполученням «соціальне 

право» окреслює походження цього правового явища. Певні зусилля для розуміння суті 

соціального права приклали усі відомі школи праворозуміння. Їх неоднакові 

методологічні підходи поєднані основною ідеєю – пояснити права як соціальне явище. 

При цьому, методологічним «ядром» соціального права є право людини на (гідне) 

існування.  

Основна частина методологічних факторів формування основних характеристик 

соціального права, які повинні бути відображені у його визначенні, є об’єктом окремого 

наукового пізнання. 
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Panasiuk O.T. Social rights: methodology definition 

Social Law as an object of cognition for Labour Law science as well as for legal science in general is a 

challenge. As a legal definition and as a legal matter, this phenomenon hasn't acquired active development and 

determinate institutionalization yet. 

Further development of Labour Law, Social Security Law and other branches of law is directly linked to the 

methodological objectives of integration into the field of Social Law. 

The problem solution is grounded on the necessity of beforehand analyzing the distinctive features of the 

European Social Law development, that, to the point of view of traditional methodology of legal system of Ukraine 

development is not a straightforward and simple task.  

In the article the most essential features of the definition of "Social Law" was given that fully corresponds to 

the task of discovering the methodological principles which provide Social Law as a specific normative system. This 

task would give the opportunity to define the concept of "Social Law" which enables getting knowledge about the 

further steps of the process of inter-branch integration. 

Today institutionalization of Social Law has not completed yet, therefore, the definition of "Social Law" is 

possible to be done only in general patterns. 

Accordingly, Social Law of Ukraine should be considered as a special normative construction. The name of 

this formation consists of word collocation "Social Law" that underlines the origin of this legal phenomenon. Some 

efforts for understanding Social Law were contributed by all known doctrines of law. Their different methodological 

approaches combined by the basic idea that is to explain rights as a social phenomenon. At the same time, the 

methodological "core" of Social Law is the human right to (decent) existence. 

The main part of the methodological factors of the determination of the Social Law essential features, which 

should be discovered in its definition is a separate object of scientific knowledge. 

 

 

Яновська О.Г., Іванов М.С. Слідчий суддя у соціальному механізмі захисту прав людини 

СЛІДЧИЙ СУДДЯ У СОЦІАЛЬНОМУ МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ 
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Анотація. В статті досліджується роль слідчого судді у соціальному механізмі захисту прав 

людини. Автори наголошують на тому, що слідчий суддя є інструментом захисту прав і свобод людини.  

Слідчий суддя посідає особливе місце в соціальному механізмі захисту прав людини і саме тому професійна 

діяльність такого суб’єкта повинна бути максимально нормативно врегульованою.  Крім того, необхідним 

представляється напрацювання єдиної судової практики з питань, що віднесені до компетенції слідчих 

суддів.  

Ключові слова: соціальний механізм, юридичний механізм, права людини, слідчий суддя, запобіжні 

заходи. 

Аннотация. В статье исследуется роль следственного судьи в социальном механизме защиты 

прав человека. Авторы подчеркивают, что следственный судья является инструментом защиты прав и 

свобод человека. Следственный судья занимает особое место в социальном механизме защиты прав 

человека и именно поэтому профессиональная деятельность такого субъекта должна быть максимально 

нормативно урегулированной. Кроме того, необходимым представляется наработка единой судебной 

практики по вопросам, отнесенным к компетенции следственных судей. 

Ключевые слова: социальный механизм, юридический механизм, права человека, следственный 

судья, меры пресечения. 

The article examines the role of the investigating judge in the social mechanism of protection of human 

rights. The authors emphasize that the investigating judge is a tool for the protection of human rights and freedoms. 

The investigating judge has a special place in the social mechanism of protection of human rights and that is why 

the professional activities of such an entity should be as standard regulated. In addition, the operating time seems 

necessary uniform judicial practice on matters within the competence of the investigating judges. 

Keywords: social mechanism, legal mechanism, human rights, the investigating judge, a preventive 

measure. 
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Захист прав людини є одним із основних завдань сучасного соціуму. З метою 

реалізації цього завдання людиною були створені механізми, направлені на забезпечення і 

захист прав людини. Велика кількість таких механізмів, інститутів, засобів виявилися 

недієвими, коштовними, малоефективними. Інші проявили себе як корисні та практичні, 

впровадження яких стало загальносвітовою практикою. Ефективне функціонування 

соціальних механізмів захисту прав людини являє собою основу існування  правової 

держави.  

Варто згадати, що соціальні механізми захисту прав людини досліджували такі 

вчені як В.В. Копєйчиков, А.М. Колодій, Ю.Ф. Кравченко, С.Л. Лисенков, О.А. Лукашова, 

А.Ю. Олійник, О.В. Негодченко, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун та інші. Однак, як 

справедливо зауважує Ю.М. Сидорчук, суттєвою проблемою в Україні є ефективність 

механізму захисту прав, що залежить від стабільності суспільства, де слідування букві й 

духові законів є правилом, а не виключенням [1, c. 35].  

Дійсно, ефективність механізмів захисту прав людини є актуальною темою 

сьогодення. Адже, на жаль, Україна не є лідером у галузі застосування таких механізмів. 

Водночас,  тенденція застосування громадянами інститутів юридичного захисту своїх 

прав і свобод дає підстави вважати, що прогрес у питанні реалізації механізмів захисту 

прав громадян наявний і одним з яскравих прикладів такого застосування є використання 

захисного потенціалу інституту слідчого судді в кримінальному провадженні, яке, на 

нашу думку, є найуразливішим напрямом застосування соціальних механізмів захисту 

прав людини. Очевидно, що саме під час кримінального провадження ризики посягання на 

права особи з боку державних, в тому числі, правоохоронних органів є найбільш 

значними. 

З метою результативного дослідження механізмів соціального захисту прав людини 

першочергово варто визначити саму суть поняття «механізм».  

Поняття «механізм» запозичено з галузі техніки, де воно означає сукупність 

передавальних пристроїв, що перетворюють дію (рух) одного тіла в дію (рух) іншого, а 

також спосіб їх поєднання [2, с.797]. В соціальні науки поняття «механізм» уперше було 

введено О. Кантом для пояснення цілісності і життєздатності суспільства як «соціального 

тіла». На його думку, кожне суспільство має свій соціальний механізм, що забезпечує 

його виживання і розвиток [3, с. 323]. В майбутньому концепцію соціального механізму в 

різних інтерпретаціях відображено в працях практично всіх класиків соціології (Г. 

Спенсера, Є. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Веблена, К. Маркса, Т. Парсонса та ін.)  

В суспільних науках під соціальним механізмом, як правило, розуміється 

«взаємодія соціальних структур, норм, інститутів, зразків поведінки та ін., за допомогою 

якої забезпечується функціонування соціальної системи» [4], або самодостатній засіб 

регулювання суспільно значущих відносин, що виражається у взаємодії між групами та 

спільнотами людей, елементами соціальної структури, різними сторонами соціальних 

процесів у суспільстві [5]. 

Перехід поняття «механізм» з технічних до соціальних наук не відбувся би без 

обов’язкових для наукового аналізу дискусій і обговорень, що позитивно вплинуло на 

тлумачення і практику застосування цього поняття як в наукових, так і в практичних 

дослідженнях.   

Наприклад, О. Г. Данильян звертає увагу на те, що при використанні поняття 

«механізм» під час вивчення соціальних явищ необхідно пам’ятати, що, на відміну від 

технічних пристроїв, об’єкти соціального пізнання становлять системи, в яких поряд зі 

стаціонарними елементами є й рухомі, процесуальні елементи. Структура таких систем 

сама може бути названа процесуальною, бо вона характеризується розташуванням 

елементів не стільки в просторовому вимірі, скільки в часовому – у вигляді ступенів або 

фаз, що змінюють одна одну. Відповідно й механізм процесуальних систем показує, як з 

однієї стадії з’являється інша, утримуючи в собі зміст попередньої і готуючи перехід до 

наступної стадії [6, c. 51]. 
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Відповідні механізми розділені на багато видів, категорій і підкатегорій, однак, ми 

дослідимо основні: економічні, політичні і юридичні механізми захисту прав людини.  

Одними з фундаментальних механізмів захисту прав людини можна визначити 

економічні механізми захисту прав людини, які являють собою сукупність засобів і 

прийомів державного рівня, метою яких є забезпечення доступності мінімально 

необхідного рівня матеріальних благ для громадян України і іноземців, що знаходяться на 

території України. Такий висновок можна зробити, проаналізувавши пункт 2.1 рішення 

Конституційного Суду України від 25.01.2012 р. № 3-рп/2012, в якому зазначається: 

«Згідно з Конституцією України держава забезпечує соціальну спрямованість економіки 

(частина четверта статті 13), що є основою для реалізації соціальних прав громадян, 

зокрема на соціальний захист та достатній життєвий рівень. Відповідно до Основного 

Закону України „кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що 

включає достатнє харчування, одяг, житло“ (стаття 48), „пенсії, інші види соціальних 

виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень 

життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом“ (частина третя 

статті 46) [7]. 

Другою групою соціальних механізмів захисту прав людини є політичні механізми 

захисту прав людини. До групи політичних механізмів захисту прав людини варто 

віднести фактичну діяльність обраних чи призначених посадових осіб, що є проявленням 

політичної волі. Напрям діяльності таких посадових осіб, як і особливості процесу 

обрання чи призначення посадовців, залежать від політичного курсу, що обраний країною 

(лібертарний, ліберальний, демократичний, авторитарний та ін.).    

О.П. Васильченко з цього приводу слушно зазначає, що запровадження механізму 

забезпечення принципу рівності прав і свобод людини та громадянина потребує 

проведення ґрунтовних реформ механізму державної, політичної влади [8]. Дійсно, 

політичний захист прав людини неможливий без проведення ґрунтовних реформ 

механізму державної, політичної влади, які забезпечать належне виконання державою 

своїх функцій в суспільстві.  

Водночас найрозповсюдженішою серед груп механізмів соціального захисту прав 

людини є група юридичних механізмів захисту прав людини.  Визначальним чинником 

використання саме юридичних механізмів захисту прав людини є доступність таких 

механізмів для пересічних громадян, кінцевого споживача, захист якого і є метою 

створення відповідних механізмів захисту прав людини.  

Деякі науковці розуміють зміст поняття юридичного механізму, як напрями 

взаємодії та співпраці між інституалізованими структурами. Так, російський вчений Е.Я. 

Мотьвилавка розкриває поняття механізму як системи певних правових засобів, які 

спрямовані на захист людини [9]. На думку О.Ф. Скакун правовий механізм є частиною 

так званого соціально-правового механізму. Професор О.Ф. Скакун наголошує, що такі 

правові механізми  покликані охороняти й захищати права людини та громадянина. Крім 

того,  в механізмі соціально-правового забезпечення прав і свобод людини автором 

виділялось три підсистеми: механізми реалізації, охорони та захисту [10, с. 206]. Варто 

підтримати запропонований розподіл механізмів юридичного захисту прав людини за 

функціональною спрямованістю.    

Не менш корисною є класифікація М.П. Рагозіна, який  розглядає  юридичний 

механізм захисту прав людини як можливості здійснення громадянами певних вчинків 

щодо захисту власних прав і свобод, а також систему органів, які захищають і 

забезпечують ці права та свободи [11]. Таку думку підтримує й О.Г. Огородник, проте він 

до механізму захисту прав відносить ще й громадські організації, правові та нормативні 

акти, які покликані захищати права людини [12]. 

В цьому контексті Ю.М. Сидорчук основну роль у механізмах правового захисту 

людини віддає юридичним гарантіям, адже згідно з нормами діючого законодавства 

людина може скористатися своїми правами при наявності певних юридичних гарантій. 
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Автор зауважує, що юридичні гарантії відіграють помітну роль в механізмах захисту прав, 

оскільки їх основна мета – реальне забезпечення максимального здійснення громадянами 

своїх прав. При відсутності певних гарантій з боку держави людина не зможе 

скористатися правом на захист. При цьому, науковець використовує іншу класифікацію 

механізмів правового захисту прав людини, яка поділяє такі механізми на міжнародні та 

національні. Під міжнародними механізмами захисту прав варто розуміти систему 

міжнародних (міждержавних) органів та організацій, які діють з метою здійснення 

міжнародних стандартів прав і свобод людини чи їх відновлення в разі їх порушення. 

Національні механізми захисту прав діють на території певної країни. Ю.М. Сидорчук 

також класифікує механізми захисту прав в українському праві за галузями права, 

наприклад, виділяючи механізм захисту цивільних прав або механізм захисту прав 

споживачів та ін. [1, c. 34]. 

Дослідивши визначення механізму юридичного захисту прав людини у тлумаченні 

вітчизняних і закордонних науковців, вважаємо за можливе запропонувати власне 

розуміння змісту поняття юридичного механізму захисту прав людини. Представляється, 

що юридичний механізм захисту прав людини – це нормативно закріплена сукупність 

правових норм, що зобов’язують уповноважених суб’єктів здійснювати професійну 

діяльність, метою якої є захист прав людини.   

Одним з найбільш ефективних механізмів юридичного захисту прав людини є 

механізм судового захисту. Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному 

гарантується судовий захист його прав та свобод і можливість оскаржити до суду 

рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоуправління, 

громадських об’єднань та посадових осіб [13].  

Таким чином, статтею 55 Конституції України закріплено фундаментальний 

принцип судового захисту порушених прав людини. І.О. Бакірова наголошує, що надання 

громадянам права на реалізацію судового захисту їх порушених конституційних прав є 

невідчужуваним елементом законності у державі. Можливість отримати судовий захист 

порушеного чи оспорюваного суб’єктивного права чи охоронюваного законом інтересу є 

одним з найважливіших прав особистості, що суттєво визначає її місце у суспільстві. Тому 

реалізація права на судовий захист має не тільки юридичне, але й суттєве соціально-

політичне значення. Судовий захист надається кожному, хто має на нього право та 

потребує його. Будь-яка особа, що вважає своє право порушеним, має можливість 

звернутися за судовим захистом та доводити свою правоту[14]. 

З цього приводу М. Аракелян зазначає, що з проголошенням України незалежною 

державою право кожного на судовий захист стало одним із фундаментальних прав 

людини, гарантованих у конституційному порядку. Закріплене в конституціях більшості 

розвинутих держав, воно посідає чільне місце в структурі конституційно-правового 

статусу людини. Право на правосуддя відображається в основних засадах судочинства [15, 

с. 19].  

У порівняні з іншими механізмами юридичного захисту, судовий захист має дві 

беззаперечні переваги, а саме: гарантований доступ до цього виду юридичного захисту 

прав людини і його обов’язкову реалізацію. 

Так, гарантований доступ до судового захисту, наприклад, в кримінальному 

провадженні врегульовується ст. 24 Кримінального процесуального кодексу України (далі 

– КПК), відповідно до якої кожному гарантується право на оскарження процесуальних 

рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, 

передбаченому цим Кодексом [16]. Гарантований доступ до судового захисту є важливим 

елементом практичної реалізації інституту судового захисту. Вважаємо, що саме 

гарантований доступ до судового захисту не дає можливості перетворити систему органів 

кримінальної юстиції в Україні в каральну систему влади. Хоча, варто визнати, що 

інституту судового захисту в Україні ще доведеться пройти значний шлях досягнення 

належного рівня ефективності функціонування судової системи.  
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Другою безумовною перевагою механізму судового захисту прав людини є його 

обов’язкова реалізація. З цього приводу Ю. Сульженко влучно зазначає, що право, 

напевно, не мало б особливо важливого значення для суспільства та особи, якби не було 

забезпечене можливістю примусового здійснення, тобто реалізації права. Сутність 

судового захисту полягає в забезпеченні реальності правовідносин в суспільстві та 

надання їм сили державного примусу. Безпосередньо сам судовий захист являє собою 

компетентне і безспірне визнання законності вимоги правового характеру, як правило, за 

допомогою державно-владного примусу відповідних осіб до реального виконання їх 

юридичних обов’язків [17, с. 89-90]. Варто відзначити що, як і гарантований доступ до 

судового захисту, обов’язковість рішень суду потребує нормативного та організаційного 

забезпечення.  

Загалом, кримінальне провадження є одним з найскладніших юридичних процесів, 

як з моральної, так і з юридичної точки зору, саме тому державою повинен гарантуватися 

особливий порядок забезпечення дотримання прав людини у кримінальному провадженні. 

При цьому, очевидним є те, що найбільш поширеними у кримінальному провадженні є  

порушення на стадії досудового розслідування. До такого висновку можна прийти, 

проаналізувавши статистику звернень громадян проти України до Європейського суду з 

прав людини (далі – ЄСПЛ).  

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що роль саме слідчого судді, 

суб’єкта, що забезпечує законність проведення досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях, є важливим елементом судового захисту прав людини. Пункт 18 статті 3 

КПК України визначає, що слідчий суддя – це суддя суду першої інстанції, до 

повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, 

судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні. Слідчий суддя фактично є інструментом захисту прав і свобод людини.  

Виходячи з того, що слідчий суддя посідає особливе місце в соціальному механізмі 

захисту прав людини, професійна діяльність такого суб’єкта повинна бути максимально 

нормативно врегульованою.   

Досліджуючи діяльність слідчого судді, О.А. Шаповалова систематизувала  функції 

слідчого судді і розділила їх на 3 групи: 

• повноваження слідчого судді при застосуванні заходів процесуального примусу 

на стадії досудового розслідування кримінальної справи;  

• повноваження слідчого судді при розгляді скарг на дії та рішення особи, яка 

здійснює дізнання, слідчого чи прокурора; 

• повноваження слідчого судді при проведенні слідчих дій, які обмежують 

конституційні права людини і громадянина [18]. 

Заслуговує на увагу і класифікація функцій слідчого судді, виконана І.В. 

Іваненком, відповідно до якої функції слідчого судді, які він здійснює в ході 

кримінального провадження, можна умовно поділити на кілька груп: 1. Розгляд питань, 

які стосуються застосування, зміни чи скасування заходів забезпечення кримінального 

провадження (у тому числі й запобіжних заходів); 2.  Нагляд за дотриманням законності в 

питаннях затримання особи та утримування її під вартою; 3. Надання дозволів на 

вчинення окремих слідчих дій в ході досудового розслідування; 4. Розгляд скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування; 5. 

Вирішення питань щодо поміщення неповнолітнього у приймальник-розподільник та 

щодо направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи; 

6. Функції слідчого судді в межах міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження [19].  

Окремо варто виділяти функції слідчого судді, виконання яких, на нашу думку, 

безпосередньо впливає на ефективність слідчого судді в механізмі судового захисту прав 

людини. Найбільш значущими є група повноважень (функцій) слідчого судді, що 

передбаченні статтею 206 КПК, відповідно до якої кожен слідчий суддя суду, в межах 
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територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право 

постановити ухвалу, якою зобов’язати будь-який орган державної влади чи службову 

особу забезпечити додержання прав такої особи. 

Не менш значущими, однак другорядними у порівнянні з загальними обов’язками 

слідчого судді щодо захисту прав людини, є повноваження (функції) слідчого судді щодо 

здійснення судового контролю за застосуванням запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні. Застосування таких заходів безсумнівно є порушенням конституційних прав 

та свобод людини. Однак, таке порушення конституційних прав людини дозволяється 

задля забезпечення мети кримінального провадження. При цьому, важливо розуміти, що 

необхідним є формування певної єдиної судової практики з питань застосування 

запобіжних заходів, відповідно до якої запобіжні заходи визначатимуться як надзвичайна 

міра забезпечення досягнення мети кримінального провадження. На жаль, в Україні слідчі 

судді, в основному, надають дозвіл на застосування запобіжних заходів незалежно від 

наявності ризиків невиконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього 

процесуальних обов’язків. 

Останньою групою повноважень (функцій), які безпосередньо визначають 

ефективність слідчого судді як інструменту захисту прав людини є група повноважень 

щодо оцінки оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування 

чи прокурора під час досудового розслідування. Слідчий суддя, реалізуючи 

повноваження, передбаченні главою 26 КПК України, виступає як суб’єкт механізму 

захисту прав людини, який має можливість безпосередньо впливати на професійну 

діяльність слідчого та прокурора. Відповідні повноваження виділяють слідчого суддю 

серед інших суб’єктів механізмів захисту прав людини і надають його діяльності 

особливої соціальної ваги.  

Основною метою реалізації функцій слідчого судді є захист і охорона прав людини, 

яка є учасником кримінального провадження (обвинувачений, потерпілий, адвокат, 

прокурор) або приймає участь у проведенні досудового розслідування (свідок, перекладач, 

спеціаліст) чи щодо якої застосовуються протиправні дії органами досудового 

розслідування (особа, яка була незаконно затримана, і утримується без законних на те 

підстав). Такої думки дотримується також  І.В. Іваненко, який зазначає, що основним 

призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, 

які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження 

по справі на досудових стадіях. Це зумовлює специфічний характер виконуваної ним 

кримінально-процесуальної функції, а саме: забезпечення законності та обґрунтованості 

обмеження конституційних прав і свобод людини на досудовому провадженні по 

кримінальній справі [19].   

Дійсно, інститут слідчого судді в України є надважливою інституцією у питанні 

забезпечення прав людини і тому нормативну і фактичну недосконалість такого інституту 

необхідно якнайшвидше виправляти, наприклад, за допомогою ретельного аналізу 

допущених нормативних помилок. Так, одну з нагальних проблем Н.З. Рогатинська вбачає 

у нормативно визначеному порядку обрання слідчого судді, вказуючи на те, що в законі 

немає жодних вимог чи обмежень до кандидата на виконання функцій слідчого судді, не 

встановлюється мінімальної чи максимальної кількості слідчих суддів у певному судді 

залежно від загальної кількості суддів цього суду, не передбачається жодної залежності 

набуття особою цього статусу відносно спеціалізації цього судді у певній категорії справ 

[20, c. 285].  

Досліджуючи питання діяльності слідчого судді, варто звернути увагу на іншу 

актуальну проблему: незначний вплив практики ЄСПЛ на діяльність слідчого судді, хоча 

при розгляді клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою, слід ретельно перевіряти достовірність підстав для його задоволення, оскільки 

одним із найбільш частих порушень прав людини, визнаних ЄСПЛ у справах проти 

України, є необґрунтоване ухвалення судами рішень про продовження строку тримання 
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підозрюваного, обвинуваченого під вартою, а також те, що можливість застосування 

запобіжних заходів, альтернативних триманню під вартою, у багатьох випадках навіть не 

розглядалася. 

В цілому, представляється за можливе визначити, що ефективне застосування 

соціальних механізмів захисту прав людини, а саме економічних, політичних, юридичних, 

має бути визначено як превалюючий напрям державної політики. Водночас, інститут 

слідчого судді, який, в свою чергу, є одним з найважливіших юридичних механізмів 

захисту прав людини на стадії досудового розслідування в кримінальному провадженні, 

потребує удосконалення нормативного врегулювання та напрацювання єдиної судової 

практики з питань, що віднесені до компетенції слідчих суддів.  
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Ianovska A.G., Ivanov M.S. The investigating judge in the social mechanism of protection of human 

rights 

The article examines the role of the investigating judge in the social mechanism of protection of human 

rights. The article investigates the basic features of human rights mechanisms, divided into many types and 

categories, but the main attention is paid to economic, political and legal mechanisms to protect human rights. 
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Detailed examination of the mechanism of legal protection of human rights in the interpretation of domestic and 

foreign scientists enabled the authors to propose their own understanding of what constitutes a legal mechanism to 

protect human rights as enshrined normative set of legal rules that oblige authorized exercise of professional 

activities whose purpose is to protect the rights of man. 

Ability to receive judicial protection of infringed or contested subjective rights or legally protected interest 

is one of the most important individual rights that essentially determines its place in society. Therefore, the 

realization of the right to judicial protection has not only legal  value, but also a significant social and political 

value. Compared with other mechanisms of legal protection, judicial protection has two undeniable advantages, 

namely: guaranteed access to this type of legal protection of human rights and its mandatory implementation. 

In general, the criminal proceedings is one of the most complicated legal processes, both morally and 

legally, that is why the state should be granted a special procedure for enforcing human rights in criminal 

proceedings. Thus, it is evident that the most common in criminal proceedings is a violation under preliminary 

investigation. The main purpose of implementing the functions of investigating judge is the protection and 

preservation of human rights, which is a party to the criminal proceedings (the defendant, victim, lawyer, 

prosecutor) or takes part in the pre-trial investigation (witness, translator, specialist) or for which used unlawful 

actions of pre-trial investigation. 

The authors emphasize that the investigating judge is a tool for the protection of human rights and 

freedoms. The investigating judge has a special place in the social mechanism of protection of human rights and 

that is why the professional activities of such an entity should be as standard regulated. In addition, the operating 

time seems necessary uniform judicial practice on matters within the competence of the investigating judges. 
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ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
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власників наземних транспортів для забезпечення безпеки дорожнього руху 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню адміністративно правового регулювання 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортів для 

забезпечення безпеки дорожнього руху. Розглянуто особливості даного виду страхування на основі аналізу 

чинного законодавства України та наукової доктрини адміністративного права.  

Ключові слова: страхування, ДТП, адміністративні правовідносини, державне управління. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию административно правового регулирования 

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортов 

для обеспечения безопасности дорожного движения. Рассмотрены особенности данного вида страхования 

на основе анализа действующего законодательства Украины и научной доктрины административного 

права. 

Ключевые слова: страхование, ДТП, административные правоотношения, государственное 

управление. 

The article investigates the administrative regulation of compulsory insurance of civil liability of ownership 

of land transport for road safety. The features of this type of insurance based on an analysis of current legislation of 

Ukraine and the scientific doctrine of administrative law. 

Keywords: insurance, accident, administrative relations, public administration. 

 

Постановка проблеми. Одна з основних проблем сучасного суспільства в Україні 

- це пошук ефективних способів і засобів підвищення рівня безпеки в сфері дорожнього 

руху. До того ж є необхідність законодавчого врегулювання правовідносин, які виникають 

у сфері страхування цивільно - правової відповідальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій переконує, що вивчення адміністративно 

правове регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортів для забезпечення безпеки дорожнього руху знайшло своє 

відображення у праці Дедікова C. B. [Обов'язкове страхування автоцивільної 

відповідальності]. 

Інші дослідження у даній сфері також  носять комплексний характер та 

відображають окремі аспекти цього дослідження. 

Тому метою статті є дослідження адміністративно правового регулювання 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортів для забезпечення безпеки дорожнього руху .  

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку суспільства важко 

уявити життя без автомобіля. Так, станом на січень 2016 року кількість автомобілів на 

тисячу громадян складає 202 екземпляри [1]. Цей показник значно вищий, ніж у попередні 

роки. Логічним є те, що зросла кількість дорожньо-транспортних  пригод. Згідно із звітом 

Управління безпеки дорожнього руху, за 2015 рік на території України відбулася 153217 

ДТП [2]. 
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Динамічний ріст кількості дорожньо-транспортних пригод і вчинення в результаті 

ДТП шкоди життю та здоров’ю громадян, а також майну ставить проблему забезпечення 

безпеки дорожнього руху в ряд найважливіших завдань держави. 

Отже, українці потребують пошук ефективних способів та засобів  підвищення  

рівня безпеки у сфері дорожнього руху. Слід зазначити, що забезпечення безпеки 

дорожнього руху повинно здійснюватися не лише за допомогою діяльності 

уповноважених державних органів, але й безпосередній участі в цьому недержавних 

суб’єктів (громадян, громадських об’єднань та організацій), які б характеризувалися  

обізнаністю та належною підготовкою до процесу управління автомобілем.  

Повертаючись до теми мого дослідження, слід сказати, що адміністративно правове 

регулювання  дорожнього руху, як зазначає В. Ф. Муцко - це процес застосування 

державними органами влади спеціальних методів впливу на функціонування суспільних 

відносин з приводу переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів з 

метою мінімізації ризику заподіяння шкоди життю, здоров’ю, власності та іншим правам 

учасників такого руху, а також зменшення кількості та тяжкості ДТП [3]. 

В якості одного з засобів забезпечення безпеки дорожнього руху слід розглядати 

обов’язкове  страхування  цивільно-правової відповідальності власників  наземних 

транспортних засобів (далі – ОСЦПВ). Обов'язкове страхування виступає превентивним 

заходом забезпечення безпеки у сфері дорожнього руху, засобом підвищення грамотності, 

культури водіння і рівня правосвідомості водіїв. ОСЦПВ спрямовано  на  забезпечення  

відшкодування  шкоди,   заподіяної   життю,  здоров'ю  та  майну  потерпілих  при  

експлуатації наземних транспортних засобів на території України.  

Актуальність даного дослідження полягає в необхідності осмислення ролі ОСЦПВ 

в сфері дорожнього регулювання та пошуку найбільш ефективних направлень у процесі 

удосконалення діяльності та організації інституту адміністративно правового регулювання  

в Україні.  

Загальними теоретичними і методологічними питаннями організації даного виду 

страхування займалися такі вчені, як В. Ф. Муцко, В. Ю. Абрамов, Р. Р. Аленбекова, В. О. 

Баранова, А. П. Плешков, С. В. Дедіков, М. Веселова, М. В. Долгополова, А. Л. Собакар, 

Г. В. Кравчук та інші. 

Закон України від 01.07.2004 № 1961-IV «Про обов'язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який встановив 

основні принципи обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів, умови, порядок його здійснення, порядок тарифного регулювання 

діяльності страховиків, ввів інститут компенсаційних виплат у рахунок відшкодування 

шкоди життю та здоров'ю потерпілого у разі, якщо з певних причин страхова виплата за 

договором ОСЦПВ, не може бути здійснена. Крім того, даним Законом визначено 

повноваження, функції і правове становище професійного об'єднання страховиків, 

створеного для забезпечення ефективної взаємодії страхових компаній на страховому 

ринку і формування правил професійної діяльності при здійсненні обов'язкового 

автострахування [4].  

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних  

транспортних засобів – складний комплексний правовий інститут, який об'єднує 

відносини різного роду і регулюються нормами різних галузей права. Однак, виходячи з 

ознак даного інституту, можна констатувати, що значне місце в ньому займають саме 

адміністративно-правові відносини. У науці адміністративного права адміністративно-

правове регулювання розуміється як урегульоване адміністративно-правовою нормою 

управлінське суспільне відношення, що складається в сфері реалізації державного 

управління. Можна виділити такі їх основні риси: 

– адміністративно-правові відносини виникають, змінюються і припиняються 

тільки на основі адміністративно-правових норм, які породжують ці відносини і 
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реалізуються через них; такі стосунки відрізняються суворою регламентацією 

адміністративно-правовими нормами поведінки сторін, їх взаємних прав та обов'язків; 

– адміністративно-правові відносини складаються у специфічній сфері, а саме у 

сфері здійснення виконавчо-розпорядчої, тобто владно-організаційної діяльності суб'єктів 

державного управління; 

– для адміністративно-правових відносин характерне те, що обов'язковим суб'єктом 

в них виступає відповідний орган виконавчої влади (посадова особа); 

– спори, які можуть виникати між учасниками адміністративно-правових відносин, 

вирішуються зазвичай в адміністративному, так званому позасудовому порядку; 

– відповідальність суб'єктів адміністративно-правових відносин перед державою 

[5]. 

На перший погляд, основні відносини в даній сфері (між страхувальником і 

страховиком) не можна назвати адміністративно-правовими, оскільки в них не бере участь 

орган виконавчої влади або посадова особа. Однак дослідження сучасних форм і засобів 

впливу держави на суспільні відносини, вивчення питань взаємодії держави і 

громадянського суспільства дозволяє говорити про існування непрямих 

(опосередкованих) правових відносин, що забезпечують нелінійний вплив держави на 

суспільні відносини через інститути громадянського суспільства [6].  

Таким чином, «широкий» погляд на відносини у сфері обов'язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів дозволяє 

охарактеризувати їх як відносини між державою і громадянами – власниками 

транспортних засобів (через страховиків та МТСБУ), у яких у громадян є обов'язок по 

здійсненню страхування, а у держави – право контролювати виконання даних обов'язків і 

застосовувати міри відповідальності в разі їх невиконання. Отже, такі відносини можна 

відносити до адміністративно-правових. 

Слід зазначити, що в Україні до 19 вересня 2011 р. існувало три види полісів 

ОСЦПВ. Перший був прив'язаний до конкретного транспортного засобу та поширювався 

на будь-яких водіїв, які мають посвідчення. Другий, відповідно, фіксував автомобіль і 

конкретних вписаних в поліс водіїв, які мають право їм управляти. Максимально можлива 

кількість вписаних водіїв – п'ять. 

Третій вид видавався лише на одного водія, зазначеного в полісі. Водій, мав 

подібну страховку, міг керувати будь-яким транспортним засобом певного типу. 

Поліси першого і другого видів в Києві коштували 350-450 гривень для авто 

об'ємом менше 2 л, для потужних автомобілів з двигуном 2-3 літра – 700-800 гривень. 

Страховка третього виду не залежала від міста і коштувала приблизно від 700 до 900 

гривень. 

З 19 вересня 2011 р. три типи договорів ОСЦПВ були скасовані. 

Нові договори укладаються за принципом «один автомобіль – будь-який водій». 

Відсутність поліса ОСЦПВ в Україні тягне за собою штраф від 425 до 850 гривень. 

Обов'язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну майну потерпілих, 

становить 50000 гривень на одного потерпілого. Обов'язковий ліміт відповідальності 

страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, становить 100000 гривень 

на одного потерпілого (ст. 9 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників транспортних засобів») [4]. 

Важливою особливістю українського ОСЦПВ є передбачене законом звільнення 

страховика від відшкодування збитків страхувальника, що не перевищують заданої 

величини – безумовної франшизи (ст. 12 Закону України «Про обов'язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів») [4]. 

Термін франшиза увійшов у побут українських громадян у 2004 р. одночасно з 

прийняттям Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників транспортних коштів». Розмір франшизи при відшкодуванні 

шкоди, заподіяної майну потерпілих, встановлюється при укладанні договору 
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обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності і не може перевищувати 2 

відсотки від ліміту відповідальності страховика, в межах якого відшкодовується збиток, 

заподіяний майну потерпілих. 

Франшиза при відшкодуванні шкоди, заподіяної життю або здоров'ю потерпілих, 

не застосовується. Франшиза виплачується винуватцем потерпілому. Терміни виплати 

франшизи по ОСЦПВ не врегульовані, таким чином можна говорити, що на стягнення 

франшизи поширюється загальний строк позовної давності в три роки. Однак українське 

законодавство залишає спірним момент початку відліку строків позовної давності. 

Початок відліку пов'язаний з моментом, коли страховик відповідно до вимог Закону 

України «Про цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних 

засобів» зобов'язаний був провести виплату страхового відшкодування. Причому 

фактична дата виплати відшкодування (якщо мало місце відстрочка) не повинна впливати 

на початок термінів позовної давності. 

Якщо винуватець не виплатить зазначену суму, то потерпілий може звернутися до 

суду про її стягнення. Якщо таке рішення суду вступить в законну силу і винуватець не 

прийме заходів щодо добровільного його виконання, то стягнення буде здійснено в 

примусовому порядку. 

Якщо грошових активів у клієнта недостатньо або не виявлено, то державний 

виконавець оберне стягнення на майно боржника (винуватця). На авто або нерухомість 

буде накладений арешт, при подальшому невиконанні рішення майно буде реалізовано, а з 

отриманих від реалізації сум будуть погашені вимоги за рішенням суду, судовий збір і т. 

д. Решта частини суми буде повернена боржнику (винуватцю). 

Система регулювання безпеки дорожнього руху є досить складною і в цьому 

процесі приймають участь як владні так і невладні суб’єкти держави. 

На її нижньому рівні знаходиться підсистема, функціонування якої безпосередньо 

задовольняє транспортну потребу суспільства, тобто просторове переміщення людей. У 

цій складній соціотехнічній підсистемі, з одного боку, суб'єктами управління є водії, 

об'єктами – транспортні засоби. З іншого – самі водії є в цій підсистемі об'єктами 

управління, так як вони відчувають управлінський вплив з боку співробітників поліції, 

уповноважених здійснювати контрольно-наглядові функції і регулювати взаємодію між 

усіма учасниками транспортного процесу. Поведінка учасників цього процесу 

регулюється Правилами дорожнього руху, а також іншими нормативними документами, в 

тому числі відомчими. 

Підсистемою другого рівня є підсистема підготовки і обслуговування дорожнього 

руху. Вона поєднує в собі діяльність підприємств, організацій, установ, спрямована на 

створення умов і можливостей безпечної реалізації транспортної потреби. Результат її 

функціонування – певний стан дорожньої мережі, транспортних засобів, рівень підготовки 

учасників дорожнього руху, насамперед водіїв транспортних засобів, а також 

співробітників дорожньо-патрульної служби, які здійснюють управління в підсистемі 

першого рівня. 

Третій, вищий рівень системи забезпечення національної безпеки у сфері 

дорожнього руху займає підсистема, утворена органами виконавчої влади, що здійснюють 

функції державного управління галузевого і міжгалузевого характеру по відношенню до 

підсистем першого і другого рівнів. Функціонування даної  підсистеми забезпечує, по-

перше, підготовку і прийняття в межах компетенції зазначених органів нормативних актів; 

по-друге, конкретну організацію діяльності суб'єктів «обслуговуючої» підсистеми. Від 

ефективності цієї роботи залежить якість роботи суб'єктів другого рівня і, в кінцевому 

підсумку, рівень дорожньо-транспортного травматизму [7]. 

Кожна з підсистем активно взаємодіє одна з одною, результатом чого є процеси, 

складові забезпечення безпеки у сфері дорожнього руху. 

Адміністративно-правове регулювання безпеки дорожнього руху знайшло свій 

відбиток також в нормативно – правовому акті – Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення (далі за текстом – КУпАП), який передбачає адміністративну 

відповідальність за порушення норм цього Кодексу. Так, ст. 121-133 КУпАП мають 

безпосереднє відношення до цього. Отже, за порушення цих норм наступає 

адміністративно-правова відповідальність. Крім того, що власника або водія 

забезпеченого транспортного засобу буде притягнуто до адміністративної 

відповідальності за порушення статей 122 та 130 КУпАП, після виплати страхового 

відшкодування страховик має право регресного позову. Це положення закріплено в ст.38 

ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів» [8].  

Досягнення безпеки руху на дорогах можливо шляхом об'єднання комерційних 

інтересів та державних органів у спільних діях, таких як: планування діяльності, участь у 

робочих групах щодо вдосконалення законодавчої та нормативної бази, пов'язаної з 

автотранспортом, його використанням та забезпеченням безпеки дорожнього руху, 

коригування вимог в бік мінімізації вартості поліса обов'язкового страхування і 

спрощення адміністративних процедур. Страхові компанії не менше зацікавлені у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху на дорогах, так як наслідком ДТП для страхової 

компанії є здійснення страхової виплати. 

В залежності від суб'єктів аналізованих правовідносин і галузевої належності 

правових норм, що такі стосунки регулюють правові відносини у сфері обов'язкового 

страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів доцільно 

розділити на наступні групи: 

1) основні, або обов'язкові; 

2) додаткові; 

3) супутні. 

Основними (обов'язковими) є відносини з приводу виконання обов'язку 

страхування автоцивільної відповідальності, складаються між громадянами – власниками 

транспортних засобів та державою. Такі відносини є непрямими (опосередкованими) 

адміністративно-правовими відносинами, оскільки реалізуються через інші, недержавні 

організації та інститути громадянського суспільства (страхові організації та МТСБУ). 

Додатковими слід вважати правовідносини, що виникають з приводу 

відшкодування шкоди, завданої діями власника транспортного засобу життю, здоров'ю 

або майну іншої особи. Ці відносини є цивільно-правовими (ми називаємо їх додатковими, 

оскільки їх виникнення носить імовірний характер, та події, що їх породжують, можуть 

так і не наступити). Супутні правовідносини – відносини, тісно пов'язані з основними і 

забезпечують їх реалізацію. Такі відносини є адміністративно-правовими. До супутних 

правовідносин належать такі відносини, що складаються у сфері обов'язкового 

страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів: 

– відносини щодо здійснення нормативно-правового регулювання різних аспектів 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів; 

– відносини, що складаються при укладанні договору обов'язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в частині 

обов'язку перевірки справності транспортного засобу; 

– відносини, що складаються між державою в особі органу страхового нагляду 

(Нацкомфінпослуг)  та страховиками (загальні питання організації та здійснення 

страхового нагляду, ліцензування діяльності суб'єктів страхової справи, контроль за 

дотриманням страхового законодавства); 

– відносини, що складаються між учасниками договору обов'язкового страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів з приводу вчинення дорожньо-

транспортного події, що є підставою для відшкодування збитків; 

– відносини, що складаються в разі здійснення власником транспортного засобу 

правопорушення за недотримання вимог про обов'язкове страхування цивільної 



 33 

відповідальності власників транспортних засобів і застосування до нього заходів 

адміністративної відповідальності [9]. 

Організаційно-управлінський вплив держави на суспільні відносини у сфері 

обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 

здійснюється переважно Нацкомфінпослуг (органом страхового нагляду) та МТСБУ 

(саморегулівною організацією). Нацкомфінпослуг  у даній сфері здійснює функції з 

нормативно-правового регулювання, контрольні функції (найважливіші з яких – контроль 

за діяльністю професійного об'єднання страховиків, самих страховиків в частині 

розрахунку страхових премій та здійснення страхових виплат), інформаційні та 

координаційні функції. Важлива роль в управлінні цією сферою суспільних відносин 

відведена законом професійним об'єднанням страховиків як суб'єктом саморегулювання. 

Професійне об'єднання страховиків (Моторне (транспортне) страхове бюро України) 

також наділено контрольними функціями. Подальше розмежування повноважень між 

державними органами та недержавними організаціями у даній сфері має будуватися на 

шляху послідовного розширення прав професійного об'єднання страховиків по 

здійсненню контролю за діяльністю страхових організацій [10].  

Однією з найважливіших характеристик обов'язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є спрямованість 

даного інституту на підвищення рівня безпеки сфері дорожнього руху. Система 

забезпечення безпеки дорожнього руху включає в себе комплекс заходів, які об'єднують 

діяльність як держави в особі уповноважених органів виконавчої влади, так і інших 

суб'єктів – громадян, організацій, громадських об'єднань [10]. 

Обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності як специфічний засіб 

адміністративно-правового забезпечення безпеки у сфері дорожнього руху займає 

подвійне положення. З одного боку, відносини по обов'язковому страхуванню 

відповідальності складаються на стадії підготовки та обслуговування дорожнього руху, а 

саме страхування виступає превентивним заходом, забезпечує можливість безпечної 

реалізації транспортної потреби; з іншого боку, такі відносини формуються в результаті 

управлінського впливу держави у сфері дорожнього руху (оскільки даний обов'язок 

встановлено законом), тобто реалізуються на рівні підготовки і прийняття 

уповноваженими державними органами нормативних актів та конкретної організації 

діяльності у сфері дорожнього руху. Крім того, обов'язкове страхування відповідальності 

власників транспортних засобів грає значну роль у мінімізації наслідків дорожньо-

транспортної  події, оскільки спрямоване на захист майнових прав потерпілих. 
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Постановка проблеми. З’ясування інституціонального характеру становлення 

Державної фіскальної служби України набуває особливого значення у частині 

загальнолюдької тенденції гуманізації відносин держави і платників податків. Важливі 

завдання зазначеного теоретико-правового процесу обумовлюються Комплексною 

програмою інституціонального розвитку, ухваленої Кабінетом Міністрів України на 2016-

2020 роки.  

Актуальність проблеми. Інституціоналізація Державної фіскальної служби України 

розглядається як  визначальна складова процесу її становлення як правового інституту.  

Стан дослідження. Змістовні та функціональні особливості  інституціонального 

розвитку Державної фіскальної служби України є предметом дослідження представників 

різних галузей соціо-гуманітарного знання, зокрема, В.Г. Воронкової, І.М. Гавриленка, 

Є.І. Головахи, Р.А.Калюжного, В.В. Костицького, М.П.Недюхи, Н.М. Оніщенко, 

А.О.Ручки,  В.К.Черняка, Ю.С.Шемшученка, І.Д. Якушика, М.Вебера, С.Г. Кірдіної, 

Д.Норта, Т.Парсонса, Д. Ходжстона та ін. праці яких склали вихідний теоретико-

методологічний потенціал дослідження названої проблематики. 

Метою і завданням статті є з’ясування  змістовних, організаційних і 

функціональних характеристик процесу становлення ДФС України як правового 

інституту.  

Виклад основного матеріалу. Інституціоналізація  Державної фіскальної служби 

України (далі - ДФС України), будучи процесом, що розгортається у часі та соціальному 

просторі, може бути розглянута як сукупність інтересів і потреб, засобів їх реалізації та 

задоволення, як певна послідовність етапів становлення і розвитку центрального органу 

виконавчої влади. Відповідно,  основними характеристиками  зазначеного процесу можна 

вважати: а) наявність інтересів і потреб, задоволення яких вимагає спільних, 

цілепідпорядкованих,  споріднених дій держави і платників податків, стосунки яких 

регулюються як правовими, так і морально-етичними нормами, а також правилами 

(приписами) і процедурами; б) ухвалення (прийняття чи нехтування) останніх (норм, 

правил і процедур) мають своїм наслідком доброчесну поведінку платника податків чи 

ухилення від сплати податку (винагорода і санкції); в) формування системи статусів і 

ролей, які поширюються на всіх учасників податкових правовідносин як його суб’єктів; г) 

формування єдиної ієрархічно побудованої статусно-рольової структури як єдності 

суб’єктів (учасників), що діють згідно з  чинними (загальнопрйнятими) нормами, 

правилами і процедурами. Саме останні регламентують формування (інституціоналізацію) 

органів ДФС України, обумовлюють характер її зв’язків з платниками податків, а останніх 

– з державою, що дозволяє визначитися та закріпити на правовому рівні їх структуру, 

функції, права та обов’язки, виробити правила доброчесної поведінки, сформулювати 

завдання спільної діяльності [1].  
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Правова інституціоналізація надає ДФС України формалізованого вигляду, 

визначеності, зовнішньо відокремленого існування як органу державної виконавчої влади 

з характерними – відповідно до статусу - ознаками формування, функціонування та 

реформування, а також законодавчо визначеними відносинами з платниками податків, які 

формуються відповідно до певної сукупності впорядкованих та систематизованих норм,   

правил і процедур, приписи яких поширюються однаково на всіх суб’єктів системи 

податкових правовідносин. 

Зазначена соціальна потреба  обумовила не лише нормативно-правові засади 

діяльності ДФС України,  а й організаційно-розпорядчі, її структуру, механізм діяльності, 

здатний до ефективного функціонування в частині, передусім, фінансового забезпечення 

суспільного розвитку. 

Правову інституціоналізацію ДФС України варто розглядати не лише як форму 

організації правового забезпечення її діяльності, а й як засіб її  функціонування як 

соціальної організації, що має свою законодавчо визначену та внутрішньо сформовану 

структуру (ієрархію) з персоніфікованими статусами (посадами) та уніфікованими (для 

колективного органу ДФС України) і персоналізованими (для окремих службових і 

посадових осіб цих органів (структур) базами даних тощо. При цьому, з урахуванням 

правового закріплення статусів і ролей  ДФС України  як суспільної організації, важливим 

уявляється визначитися з  розподілом ролей (функцій) у частині сприяння, підтримки 

суспільно значущих зусиль, задоволення суспільних потреб в цілому, що досягається 

зкоординованими діями як кожного окремого взятого посадовця, так і структурними 

підрозділами - секторами, відділами, управліннями, Державними податковими 

інспекціями та адміністраціями, департаментами тощо. 

Відповідно, можна стверджувати, що інституціоналізація ДФС України розгортається 

за двома основними напрямами водночас – правовим і соціальним (суспільним), які, 

доповнюючи один іншого, спроможні надати її діяльності ознак ефективності, принаймні, у 

двох вимірах – наповненні бюджету та формуванні сприятливого податкового клімату з 

перспективою формування нової системної якості – гуманізації податкових правовідносин.   

Оскільки суб’єкти господарської діяльності як фізичні особи (індивіди) так і 

юридичні особи (групи індивідів, їх об’єднання, підприємницькі структури) є платниками 

податків, тобто вони є такими, що перебувають у певних стосунках з системою 

фіскальних органів, то формування та закріплення вищезазначених стосунків, характеру 

зв’язків між ними, а також їх нормативно-правова формалізація є однією з визначальних 

ознак ДФС як правового інституту.  

Важливу роль у формуванні внутрішньої структури ДФС України як правового 

інституту, її зв’язків з платниками податків, характеру зовнішніх відносин з іншими 

соціальними інститутами й організаціями має визначення їх правового статусу, ролей у 

системі суспільних відносин. Так, зокрема, згідно з Законом України ”Про державну 

податкову службу в Україні”, Господарським кодексом України податкова служба має 

забезпечувати зростання ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток 

підприємництва і на цій основі підвищення ефективності виробництва, його соціальної 

спрямованості, гармонізацію податкового законодавства з іншими правовими системами, 

передусім, держав-членів ЄС. Відповідно, податкова система є регуляторним засобом в 

організації господарської діяльності, спрямовуючи свої зусилля на підтримку малого та 

середнього підприємництва, соціально-економічний розвиток країни, 

Натомість податкове законодавство, регулюючи питання оподаткування суб’єктів 

господарювання, має оптимально поєднувати фіскальну та стимулюючу функції 

оподаткування, забезпечувати стабільність системи оподаткування, у тому числі шляхом 

уникнення подвійного оподаткування та забезпечення гармонізації (апроксимації, 

адаптації) з нормами права держав-членів ЄС.   

Виходячи з вищевикладених положень, можна стверджувати, що під 

інституціоналізацію слід розуміти процес нормативно-правового становлення фіскальної 
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служби, що першопочатково передбачає формування її як органу державної влади, який 

має законодавчо визначені повноваження, функції, формалізовану структуру, науково 

обґрунтовані принципи діяльності з подальшим визначенням системи зв’язків з 

платниками податків, обопільних правил поведінки, розподілом соціальних статусів і 

ролей, відповідальності, цілей спільної діяльності, які полягають у задоволенні суспільних 

потреб, розгляду їх як джерела і ресурсу розвитку країни.  

У такому розумінні фіскальна система, ДФС України як орган державної 

виконавчої влади, будучи однією з форм організації та правового регулювання суб’єктів 

економічної діяльності та правопорядку, має визначальний вплив на створення та 

функціонування системи оподаткування, що охоплює сферу податкових правовідносин, 

визначає її легітимність, дієвість та ефективність. 

 ДФС України, будуючи свою діяльність відповідно до вимог принципів 

верховенства права, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, соціальної 

справедливості, економічної доцільності, поєднання інтересів держави і суспільства, 

територіальних громад, суб’єктів господарювання та громадян, застосовуючи механізму  

впливу на платників податків, які обумовлюються чинною системою нормативно-

правових актів, де-юре і де-факто заохочує, винагороджує (шляхом надання пільг щодо 

оподаткування), чи, навпаки, пригнічує і гальмує (встановлюючи квоти, санкції, 

ліцензування, перелік підакцизних товарів, забороною вчинення певних дій тощо) певні 

види виробництва, встановлює фінансові та штрафні санкції та інші види відповідальності 

у випадку порушення податкового законодавства, що не може не  впливати на характер 

суспільних відносин, що формуються. 

Таким чином, ДФС України має необхідні підстави для її визначення як правового 

інституту, оскільки її діяльність є системною з чітко визначеною метою та легітимними, 

законодавчо визначеними механізмами, правилами і процедурами їх досягнення.  

Вищезазначеній характеристиці слугує також:  

а) визначений перелік принципів і функцій, ієрархічна структура її побудови з 

визначенням особливостей підпорядкування та розмежування компетенції;  

б) наявність необхідних людських, матеріальних і духовних ресурсів для реалізації 

покладених на неї функцій і завдань діяльності;  

в) здатна до самоорганізації та самовдосконалення, розширення і поглиблення 

зв’язків з платниками податків, поновлення ресурсів і потенціалу впливу на економічну 

сферу життєдіяльності українського суспільства тощо. 

Водночас визначати діяльність ДФС України як інституту податкового права 

навряд чи доцільно, зважаючи на соціально орієнтовані пріоритети та завдання діяльності: 

податкове законодавство слугує основним засобом, легітимним інструментом, 

процедурою і механізмом забезпечення соціального впливу на діяльність великих груп 

людей як платників податків.  

Утвердження ДФС як правового інституту неможливо поза процесом становлення 

законослухняного платника податків, що має розглядатися як одна з визначальних  рис 

(ознак) його буття як громадянина. Підпорядкованість громадянському началу формує 

спільний інтерес, який єднає платників податку незалежно від місця та ролі, соціального 

статусу в системі виробничої ринкової системи, величини отримуваного доходу, 

відношення до форми власності (державної, комунальної чи приватної).  

Зазначене формує законослухняних платників податку як певну соціальну 

спільність, засадничою підвалиною якої є множинність інтересів – індивідуальних і 

колективних, галузевих і суспільних, виробничих і споживчих, фізичних та юридичних 

осіб тощо. З усієї  сукупності інтересів поступово виокремлюється спільний інтерес, який 

можна назвати громадянським, державницько- та суспільнозначущим, що дозволяє 

розглядати функціонування держави і суспільства як єдиного цілого, такого, що 

утверджує країну як демократичну, народ як державотворчий, а її громадян як 

законослухняних. Саме у цій площині закладається змістовна та функціональна єдність, 
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підпорядкування індивідуальних воль спільній, передусім, конституційно визначеній меті 

– формування правової, демократичної, соціальної держави. Зазначене відповідає за своєю 

спрямованістю, що очевидно, і  суспільному, і індивідуальному інтересу, завданням 

процесу соціальних змін.  

Таким чином, процес інституціоналізації, будучи розгорнутим у соціальному часі 

та просторі як середовищі буття держави і платників податків і, водночас, як формування 

правового інституту виникає як безпосередня відповідь на соціальні потреби, запити 

суспільного розвитку, виклики і ризики глобалізованого світу. Йдеться, передусім, про 

завдання забезпечення суверенітету, територіальної цілісності та суверенного розвитку 

Української держави, реалізації національних інтересів, потреби наповнення державного 

та місцевого бюджетів, державних цільових фондів, що можливо шляхом розроблення та 

реалізації державної фіскальної політики. Це по-перше. 

По-друге, процес інституціоналізації спроможний розгортатися шляхом 

унормування – правового та морально-етичного - соціальних зв’язків і відносин, які 

виникають між державою і платниками податків. Зазначене завжди розгортатися у 

національно-своєрідних формах відповідно до стану та рівня розвитку держави, її 

фіскальних органів, їх структури – вертикальної та горизонтальної, функцій, міри 

інтегрованості окремих елементів ДФС України в єдиний податковий орган, його 

стійкості, валідності, авторитетності [2, с. 101-227]. 

Однак за будь-яких умов ДФС України має поставати, по-третє, єдиним, цілісним, 

системно організованим органом, який характеризуються стійкістю структури, функцій, 

завдань діяльності, усталеними зв’язками з платниками податків. Зазначене, однак, не має 

контрастувати з його здатністю до організаційних і функціональних змін, так само як не 

має негативним чином позначатися на адаптивній спроможності у роботі з платниками 

податків. 

Не викликає сумніву спроможність інституціоналізації як процесу забезпечення 

модернізаційних змін українського суспільства, зокрема, модернізації податкової системи, 

зважаючи на однотипність та спадкоємність (за А. Маслоу) базових потреб людини, 

необхідності адаптації останньої до умов середовища проживання, інтеграції суспільства 

відповідно до правових та моральних норм, визначення перспектив соціального розвитку. 

Саме зазначеною обставиною можна пояснити сутність та національно своєрідні форми  

запозичення досвіду інших держав світу в частині модернізації вітчизняних практик, їх 

адаптації, апроксимації та гармонізації  відповідно до вимог європейських стандартів 

тощо.    

При цьому ми виходили з того, що основи господарської діяльності в Україні 

(господарювання) визначаються Конституцією України, Господарським та Цивільним 

кодексами України, законами України, нормативно-правовими актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, які передбачають різноманітність, 

правову рівність суб’єктів господарювання, заснованих на чинних правах власності та 

формах організації підприємницької діяльності 

Податкова реформа в Україні має передбачати докорінну зміну двох основних 

компонентів: а) правил гри у взаємовідносинах держави та платників податків, що 

потребує, передусім, докорінного перегляду сутності та функціонального призначення 

законодавчих принципів нарахування податків; б) організаціин̆ої реформи самої 

податкової служби, її кадрового "перезавантаження". При цьому, як уявляється, 

податковому реформуванню має передувати макроекономічне визначення перспектив 

розвитку країни. Ідеологія різного оподаткування окремих груп платників податків 

(представників підприємницьких кіл) для влади є неприйнятною [3]. Проект змін до 

Податкового кодексу України, за оцінками Уряду, має передбачати подолання 

суб’єктивності податкової системи та зменшення навантаження для всіх груп платників 

податків – і малих, і середніх, і великих. Зазначене має стосуватися і адміністрування 



 38 

податків, яке має бути зменшене для всіх груп платників податків. Саме такий підхід  

пов’язується з справедливою податковою реформою, яка Мінародним валютним фондом 

визначена як ключова. При цьому урядовий проект податкової реформи виходить з 

необхідності поступового зниження ставок, що матиме своїм наслідком зростання 

дефіциту бюджету до 60 млрд гривень, тоді як  парламентський проект, передбачаючи 

стрімке  зниження ставок з перспективою формування дефіциту бюджету у розмірі, за 

різними оцінками, 200-207 млрд гривень уявляється значно ліберальнішим.  

Позиція Світового банку полягає у продовженні політики макроекономічної 

стабілізації (за умов кризи), яка дозволяла б уникати різкого, а тим більше радикального, 

зниження ставок оподаткування [3]. 

Незалежні експерти наголошують на важливості уникнення ситуації 

запровадження податку на весь товарообіг групи платників податків, яка отримала назву 

спрощенців, тобто групи платників податків, які мають невеликий бізнес і сплачують 

єдиний соціальний внесок на  мінімальну заробітну плату і податок у розмірі 4 %. 

Уявляється, що саме зазначена група платників податків є основою формування 

середнього класу в Україні, створення нових робочих місць на засадах самозайнятості. 

Пропозиції сплачувати ЄСВ за ставкою 20 % та її поширенням на весь дохід уявляються 

достатньо загрозливими для зазначеної групи платників податків [4]. Податкова реформа 

має сприяти становленню нових підприємств і галузей чи, принаймні, інноваційно-

технологічному оновленню діючих засобами: а) утвердження  рівних, прозорих, 

незалежних від сваволі чиновників “правил гри” – податкового законодавства; б) 

зниження податкового навантаження на сумлінних платників, у тому числі шляхом 

соціально справедливого розподілу податкового тягаря; в) скасування ганебної практики 

т.зв. “планів податкових надходжень”, бюрократичного свавілля як джерела політичної та 

економічної корупції. Відповідно, можна стверджувати, що    інституціоналізація ДФС 

України є атрибутивною вимогою, характерною ознакою сучасного суспільства як 

суспільства організованого, впорядкованого, структурованого. Саме завдяки 

інституціоналізації дія як великих груп платників податків, так і окремих громадян 

перетворюється в організовану, формуючи тим самим опорні точки громадського 

порядку, спільних, зкоординованих дій індивідів відповідно до осягнутих 

(задекларованих) соціально значущих цілей. Звідси інституціоналізація може 

інтерпретуватися як своєрідний процес сходження платника податків до соціально 

значущої поведінки, такої, що відповідає нормативно-правовим приписам, закріплючи 

тим самим повсякденну соціальну практику, принаймні, в частині підприємницької 

активності та сплати податків як сукупності певних норм, стандартів поведінки, 

законодавче оформлення статусу як певного ритуалу. Звичайно, реалізація 

вищезазначеного не може не сприяти становлення ДФС України як організаційної 

структури, діяльність якої передбачає відповідне кадрове, матеріальне, фінансове  

забезпечення.  

Виходячи із законодавчо визначених цілей і завдань діяльності органів ДФС 

України, а також її структури, функцій, наданого обсягу прав і повноважень, визначених 

обов’язків і відповідальності можна стверджувати, що  призначенням цієї інституції є 

виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та забезпеченням  виконання 

платниками податків своїх податкових зобов’язань. При цьому соціальним призначенням 

правових приписів є легітимізація і формалізація діяльності вищезазначеного органа 

державної влади для створення  функціональної спроможності її діяльності щодо 

своєчасного та в повному обсязі надходження податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів до бюджетів та державних цільових фондів з метою забезпечення бюджетних 

організацій, підприємств, установ та їх працівників необхідними фінансовими коштами 

(ресурсами) для їх функціонування. 
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Zhyvytskyi V.A. Institutionalization of the State Fiscal Service of Ukraine: theoretical and legal 

software 

Institutionalization of the State Fiscal Service of Ukraine is seen as a process of becoming a legal institution, 

which is particularly important in terms of human tendencies humanize relations between the state and taxpayers. The 

article aims to clarify the feature of theoretical and legal establishment DFS Ukraine as a legal institution. 

Considered substantial, organizational and functional characteristics of DFS Ukraine that allowed state: DFS 

Ukraine has the necessary grounds for its determination as a legal institution, because its activity is a system with a 

clearly defined purpose and legitimate, legally defined mechanisms, rules and procedures to achieve them. This 

conclusion correlates: a) set out the principles and features hierarchical structure its organization with legal 

justification features subordination and division of competence; b) the availability of necessary human, material and 

spiritual resources for the implementation of its functions and objectives of the activity; c) the ability to self-

organization and self-improvement, expansion and deepening of relations with taxpayers, renewing resources and the 

potential impact on the economic spheres of Ukrainian society and so on. Proved that statement DFS as a legal 

institution can not be outside the process of becoming law-abiding taxpayer, which is regarded as one of the defining 

features of his life as a citizen. 

At the same time determine the activity DFS Ukraine as an institution of tax law is hardly appropriate, in 

view of socially oriented priorities and objectives of: tax law serves as the primary means, legitimate instrument 

procedure and mechanism for social impact on the activity of large groups of people as taxpayers. 

 

 
Заєць О. Особливості законодавчого забезпечення захисту земельних прав в Україні 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 
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Тараса Шевченка) 

 
Анотація. Статтю присвячено аналізу конституційного, земельного, цивільного, екологічного, 

процесуальних галузей законодавства України з точки зору захисту земельних прав. Висвітлено особливості 

та недоліки законодавчого регулювання способів та форм захисту земельних прав. 

Ключові слова: земельне законодавство; захист земельних прав; фактичне володіння земельними 

ділянками. 

Аннотация. Статья посвящена анализу конституционного, земельного, гражданского, 

экологического, процессуальных отраслей законодательства Украины с точки зрения защиты земельных 

прав. Освещено особенности и недостатки законодательного регулирования способов и форм защиты 

земельных прав. 

Ключевые слова: земельное законодательство; защита земельных прав; фактическое владение 

земельными участками. 

Zayets O. Features of legistalive support of land rights protection in Ukraine 

The article deals with features of legislative support of land rights protection in Ukraine. Legislation of 

Ukraine regulates legal relations dealing with possibility and necessity of renewal (recognition) of violated 

(contested) land rights. 

The idea about availability of the institution for protection of land rights in the Land Law science took full 

development and support.  It is possible to protect ones land rights by the norms of Constitutional, Environmental, 

Land, Civil, Administrative and Procedural Law. 

The Constitution of Ukraine, in which the fundamental principles of realization and protection of human 

and civil rights are described, stated a number of protection guarantees and land rights.  Constitutional provisions 

separately protect the right of land ownership.  The right of land ownership is guaranteed (P. 2 Art. 14 of the 

Constitution of Ukraine).  Constitutional principles of inviolability (P.4 Art. 41) and inalienability (P. 5 Art. 41) of 

the right on ownership, including the right on land, are of importance.  
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The land legislation in the sphere of land rights protection presents Chapter V «Guarantees of Rights on 

Land» of the Land Code of Ukraine dated October 25, 2001.  Thus, according to Article 152 «Means of Protection 

of Rights on Land Plots» protection of legal rights on land of citizens and legal persons is conducted by means of: 

a) recognition of rights; b) renewal of the state of a land plot, which existed before the violation of rights, and 

prevention of actions that violate the rights or create the danger of rights violation; c) recognition transaction 

invalid; d) recognition the decisions of executive or local authorities invalid; e) reimbursement of losses; f) 

application of other legal means.  

The contents of the majority of orders of the Land Code of Ukraine was fairly criticized by researchers and 

practitioners as a Code, that mostly and in somewhere distorted  duplicates analogical norms of the Civil Code of 

Ukraine from January 16, 2003 as more general regulations.  That is why it needs more substantial improvement.  

The main form of land rights protection is judicial form.  Procedural issues of judicial protection of land 

rights is regulated by Commercial Procedural Code of Ukraine issued on June 21, 2001, Civil Procedural Code of 

Ukraine from March 18, 2004, Code of Administrative Proceedings of Ukraine from July 6, 2005.  

International legislation also provides the possibility of judicial protection of land rights in the European 

Court of Human Rights according to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms adopted in 1950, ratified by the Law of Ukraine from July 17, 1997.   The special way and form of land 

rights protection is appeal to Constitutional Court of Ukraine.  Actual possession of land plots needs legal 

regulation and particularly judicial protection.  

Administrative form of land rights protection, based on Article 17 of the Civil Code of Ukraine, is regulated 

by Articles 158-161 of the Land Code of Ukraine, the Law of Ukraine «On Appeals of Citizens», the Law of Ukraine 

«On the Cabinet of Ministers of Ukraine», the law of Ukraine «On Local Government», the law of Ukraine «On 

Local State Administrations», the law of Ukraine «On Ukraine Parliament Comissioner on Human Rights» etc.  The 

subject, which can protect the land right is also a notary.  
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Зміст будь-якого суб’єктивного права включає в себе можливість юридичного 

захисту. Така можливість в той же час є гарантією існування і реалізації самого 

суб’єктивного права. Земельні права не є виключенням, тому законодавство України 

регулює правовідносини, пов`язані із можливістю та необхідністю поновлення (визнання) 

порушених (оспорюваних) земельних прав. 

Останнім часом проблеми захисту земельних прав стали об’єктом прискіпливої 

уваги вчених-правників у сфері екологічного та земельного права, зокрема, Краснової 

М.В., Носіка В.В., Мірошниченка А.М., Мягкохода Ю.В., Лейби Л.В. та інших. 

До сфери захисту земельних прав застосовуються нормативно-правові акти як 

вузько земельного законодавства, так і інших галузей законодавства. Це пояснюється тим, 

що в земельно-правовій науці дістала всебічного розвитку і підтримки ідея щодо 

наявності інституту захисту земельних прав. Визначено такий інститут як комплексний 

міжгалузевий інститут земельного, цивільного права та процесуальних галузей права 

(цивільного процесуального, господарського процесуального, адміністративного 

процесуального) [1, С.9]. Вважаємо за потрібне дещо розширити коло галузей права, які 

можуть долучатися до захисту земельних прав. Загалом, захистити земельні права 

можливо нормами конституційного, екологічного, земельного, цивільного, 

адміністративного та вищеназваних процесуальних галузей права. Отже, метою даного 

дослідження є аналіз стану законодавчого забезпечення захисту земельних прав в Україні. 

Конституція України, закладаючи основоположні засади реалізації та захисту прав 

людини і громадянина, встановила ряд гарантій захисту і земельних прав. Так, ч. 4 ст. 13 

Конституції України передбачає, що держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права 

власності і господарювання. Проголошення землі основним національним багатством, що 

перебуває під особливою охороною держави (ч. 1 ст. 14 Конституції України), очевидно, 

означає серед іншого, що держава повинна створити спеціальне правове регулювання 

захисту земельних прав, оскільки останній є складовою охорони земель у широкому 

розумінні.  

Окремо конституційні приписи захищають право власності на землю. Право 

власності на землю гарантується (ч. 2 ст. 14 Конституцій України), що означає і 

захищеність цього права від порушень. Адже відомо, що система гарантій будь-якого 

права включає гарантії реалізації цього права та гарантії його захисту. Важливими є 
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конституційні принципи непорушності (ч.4 ст.41) та невідчужуваності (ч.5 ст.41) права 

власності, в тому числі і на землю.  

Земельне законодавство, намагаючись впровадити вищезазначені конституційні 

приписи,  у сфері захисту земельних прав представляє перш за все Розділ V «Гарантії прав 

на землю» Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. (далі – ЗКУ), який включає 

глави 23-25. Так, глава 23 «Захист прав на землю» містить ст. 152 «Способи захисту прав 

на земельні ділянки», ст. 153 «Гарантії права власності на землю», ст. 154 

«Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за 

порушення права власності на землю», ст. 155 «Відповідальність органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників 

земельних ділянок». Так, відповідно до ч. 3 ст. 152 ЗК України захист прав громадян та 

юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом: а) визнання прав; б) 

відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання 

вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав; в) 

визнання угоди недійсною; г) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або 

органів місцевого самоврядування; ґ) відшкодування заподіяних збитків; д) застосування 

інших, передбачених законом, способів.  

Зміст більшості приписів глави 23 ЗКУ знайшов справедливу критику науковців та 

практиків як такий, що переважно і подекуди викривлено дублює аналогічні норми  

Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (далі – ЦКУ) як норми більш загального 

регулювання, тому потребує суттєвого вдосконалення [1, с. 29]. В той же час, ця глава є 

беззаперечно необхідною, оскільки покликана врегулювати особливості захисту саме 

земельних прав.  

Глава 24 «Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» 

встановлює підстави (ст. 156 ЗКУ) та порядок (ст. 157 ЗКУ) відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам. Додатково порядок визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам регулюється Постановою Кабінету 

Міністів України від 19 квітня 1993 р. № 284. Положення ст. 156 та ст ч. 1 ст.157 ЗКУ 

критикуються в юридичній літературі як такі, що позбавлені регулятивного значення. 

Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

вважається необов`язковим для визначення розміру відшкодування з метою доказування в 

суді [2, С. 329].  

Законодавство врегулювало порядок розрахунку розміру шкоди, заподіяної 

внаслідок окремих видів земельних правопорушень. Зокрема, це Постанова Кабінету 

Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963 «Про затвердження Методики визначення 

розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, 

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, знаття ґрунтового покриву 

(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу», Постанова Кабінету Міністрів 

України від 17 грудня 2008 р. № 1098 «Про визначення розміру збитків, завданих 

унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель», Наказ Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України від 27 жовтня 1997 р. № 171 

«Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і 

засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства».  

Якщо зазначені вище глави Розділу V ЗКУ регулюють способи захисту земельних 

прав, то главу 25 «Вирішення земельних спорів» цього Розділу присвячено правовим 

формам такого захисту. Тут встановлені органи, які вирішують земельні спори (наразі 

ними є суди, органи місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері земельних відносин), підвідомчі їм види земельних 

спорів (ст. 158 ЗКУ), а також порядок розгляду земельних спорів органами місцевого 

самоврядування та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері земельних відносин (ст.ст.159-161).  
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Поза межами Розділу V Земельний кодекс України містить окремі приписи, які так 

чи інакше регулюють відносини захисту земельних прав. Так, є наукова думка, що ст. 105 

«Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев» глави 17 

«Добросусідство» містить єдиний санкціонований у земельному законодавстві вид такої 

форми захисту як самозахист. Зокрема, мова йде про право землевласників і 

землекористувачів відрізати корені дерев і кущів, їх гілки, які проникають із сусідньої 

земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки 

за цільовим призначенням.  

Достатньо своєрідним, притаманним лише земельному праву, є такий спосіб 

захисту земельних прав як відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва. В першу чергу слід відмітити, що субінститут 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва був 

збережений в постреформаційному земельному законодавстві, хоча запроваджений ще за 

радянської доби. Але на відміну від деяких інших залишених з радянського законодавства 

земельно-правових категорій, які справедливо вважаються рудиментами, як-то поділ 

земель на категорії тощо, відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва і в сучасних умовах не втратило своєї актуальності і 

необхідності. Землі сільськогосподарського та лісогосподарського призначення 

залишаються основою економіки нашої країни і потребують правової охорони, одним з 

механізмів якої є відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва. 

Суттєві відмінності цього субінституту від відшкодування збитків дали привід 

законодавцю розташувати главу 36 «Відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва» в межах Розділу VII «Управління в галузі використання 

і охорони земель» ЗКУ. В літературі подекуди відшкодування втрат відносять до 

економіко-правового механізму в галузі раціонального використання та охорони земель за 

його схожість з податковими платежами, а також до інституту юридичної 

відповідальності. Порядок відшкодування регулюється Постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 листопада 1997 р. № 1279. 

Наступною нормою у сфері захисту земельних прав є ст. 210 «Недійсність угод 

щодо земельних ділянок», розташована у Розділі VIII «Відповідальність за порушення 

земельного законодавства» ЗКУ. Дана норма деталізує ст. 152 ЗКУ і акцентує увагу на 

тому, що для укладання угод із землею, як правило, існує спеціальний порядок, 

порушення якого передбачає недійсність угоди за рішенням суду. Сьогодні, серед 

перерахованих у статті угод специфіка порядку укладення передбачена лише щодо 

купівлі-продажу та міни земельних ділянок державної та комунальної власності. Отже, 

місце цієї норми та її зміст потребують уточнення.  

Те ж саме стосується і норми ст. 212 «Повернення самовільно зайнятих земельних 

ділянок» ЗКУ. Остання стаття того ж Розділі VIII «Відповідальність за порушення 

земельного законодавства» ЗКУ знову таки розміщена «не за адресою», оскільки деталізує 

передбачений цивільним законодавством спеціальний спосіб захисту права власності і 

права користування як віндикація, тобто повернення земельної ділянки з чужого 

незаконного володіння, що, на нашу думку, є відновленням права на землю, в не заходом 

юридичної відповідальності.  

Отже, навіть доволі загальний аналіз норм і приписів ЗКУ у сфері захисту 

земельних прав дає підстави для висновку про необхідність суттєвого перегляду і 

систематизації спеціальних правил захисту земельних прав. Адже земельне законодавство 

повинно встановлювати тільки особливі вимоги до захисту, в той час як загальні правила 

захисту майнових прав (а земельні права можна віднести до цієї групи прав) повинні 

регулюватись нормами конституційного, цивільного, екологічного, адміністративного та 

процесуальних галузей права і законодавства. 
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ЦКУ у ст. 3 «Загальні засади цивільного законодавства» встановлює принцип 

судового захисту цивільного права та інтересу. Даний принцип деталізується главою 3 

«Захист цивільних прав та інтересів». Кожна особа має право звернутися до суду за 

захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (ч.1 ст.16 ЦКУ), 

чим встановлюється судова форма захисту цивільного права. Захист цивільних прав 

здійснюється також Президентом України, органами державної влади, або органами 

місцевого самоврядування (ст. 17 ЦКУ), тобто передбачається адміністативна форма 

захисту; нотаріусом (ст. 18 ЦКУ) – нотаріальна форма захисту; самозахист цивільних 

прав (ст. 19 ЦКУ) – форма самозахисту.  

Ч. 2 ст. 16 ЦКУ встановлює перелік так званих загальних способів захисту 

цивільних прав, а також передбачає, що суд може захистити цивільне право або інтерес 

іншим способом, що встановлений договором або законом. З цього юридична наука і 

практика роблять висновок, що способи захисту повинні бути передбачені законом або 

договором,  в протилежному випадку суд не має права розглядати позовну заяву. До 

загальних способів захисту цивільних прав належать: 1) визнання права; 2) визнання 

правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, 

яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна 

правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші 

способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб.  

Особливості застосування окремих загальних способів захисту цивільних прав 

врегульовані у ст.ст.20-23 ЦКУ, ч. 3 ст. 182, ст.ст. 215-236, главі 19 «Позовна давність», 

главах 80-82, які регулюють різні варіанти відшкодування шкоди, главі 83 «Набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави».  

Глава 29 «Захист права власності» ЦКУ поряд із встановленням особливостей 

застосування загальних способів захисту щодо права власності передбачає також 

можливість використання спеціальних способів захисту - витребування майна із чужого 

незаконного володіння (ст. 387 ЦКУ) та усунення перешкод у здійсненні власником права 

користування та розпоряджання своїм майном (ст. 391 ЦКУ). Захист речових прав на чуже 

майно (ст. 396 ЦКУ), у тому числі і від власника майна, здійснюється відповідно до 

положень глави 29 ЦКУ. 

У зобов’язальних правовідносинах захист порушених прав боржників і кредиторів 

здійснюється за правилами глави 51 «Правові наслідки порушення зобов’язань. 

Відповідальність за порушення зобов’язань» ЦКУ, де поряд із деталізацією загальних 

способів захисту цивільних прав стосовно зобов’язань встановлюється спеціальний 

спосіб, а саме сплата неустойки (ст. 611 ЦКУ). Вбачається також можливість 

використання з метою захисту майнових прав інших способів забезпечення зобов`язань 

(глава 49 «Забезпечення виконання зобов`язань» ЦКУ). Щодо окремих видів договірних 

зобов`язань особливості способів захисту майнових прав сторін визначені у підрозділі 1 

«Договірні зобов`язання» Розділу ІІІ «Окремі види зобов`язань» ЦКУ.  

Вищерозглянуті форми та способи захисту цивільних прав та їх правове 

регулювання можуть бути застосовані до захисту земельних прав.  

Оскільки земля є невід`ємною складовою довкілля, а земельне право - невід`ємною 

складовою екологічного права, питання захисту земельних прав частково регулюються і 

екологічним законодавством. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» у ч. 4 ст. 11 «Захист прав громадян України у галузі охорони навколишнього 

природного середовища» передбачає, що порушені права громадян у галузі охорони 

навколишнього природного середовища мають бути поновлені, а їх захист здійснюється в 

судовому порядку відповідно до законодавства України.  
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Серед екологічних прав громадян, визначених у ст. 9 зазначеного Закону, вміщено 

два вже згадуваних нами способи захисту земельних прав: «… з) подання до суду позовів 

до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування 

шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє 

природне середовище; и) оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо 

порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом.» 

Закон України «Про охорону навколишнього природного серердовища» у ст.ст. 68, 

69 встановлює особливість застосування такого способу захисту як відшкодування шкоди. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 69 шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі. 

У ч. 4 ст. 68 Закону передбачено, що підприємства, установи, організації та 

громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та 

розмірах, встановлених законодавством України. Потреба в цьому пов`язана із тим, що 

розмір відшкодування за екологічну шкоду у переважній більшості випадків не може бути 

вирахуваний достовірно і аналогічно до шкоди майну, створеному людиною. Тому 

вищезазначені методики визначення розміру шкоди, заподіяної земельним ресурсам, так 

само як еколого-правові методики приймаються саме з метою реалізації ч. 4 ст. 68 Закон 

України «Про охорону навколишнього природного серердовища». Серед еколого-

правових методик, на підставі яких вираховується шкода, заподіяна в тому числі і 

земельним ресурсам, прикладом є Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 

2002 р. № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру». Ч. 3 ст. 69 Закону акцентує увагу на 

безвинній відповідальності володільців джерел підвищеної екологічної небезпеки.  

Безумовно, основною формою захисту земельних прав є судова форма, яка з 

прийняттям Конституції України набула загального характеру, а відтак, може 

застосовуватися щодо захисту будь-яких земельних прав з використанням будь-якого 

способу захисту[1, С. 44]. Процесуальні питання судового захисту земельних прав 

регулюються Господарським процесуальним кодексом України в редакції від 21 червня 

2001 р., Цивільним процесуальним кодексом України від 18 березня 2004 р., Кодексом 

адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.  

Міжнародне законодавство також передбачає можливість судового захисту 

земельних прав. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р., 

ратифікована Законом України від 17 липня 1997 р., у Розділі ІІ врегулювала 

повноваження і порядок діяльності Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 

34 Конвенції Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або 

групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних 

Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні 

Сторони зобов'язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього 

права. В той же час Конвенція встановлює умови звернення за захистом порушених прав 

до Суду: відповідно до ст. 35 Конвенції  Суд може брати справу до розгляду лише після 

того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту, згідно із 

загальновизнаними принципами міжнародного права, і впродовж шести місяців від дати 

постановлення остаточного рішення на національному рівні. 

Особливим способом та формою захисту прав, в тому числі і земельних, є 

звернення до Конституційного суду України. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» цей єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні 

приймає рішення та дає висновки у справах щодо конституційності законів та інших 

правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету 

Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих 
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міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх 

обов'язковість; офіційного тлумачення Конституції та законів України тощо. Рішення 

Конституційного Суду України дають можливість відновити  права суб’єктів, порушені на 

рівні законів та інших нормативно-правових актів. Прикладом такого захисту у земельно-

правовій сфері є Рішення Конституційного Суду України у справі про постійне 

користування земельними ділянками від 22 вересня 2005 р.  

Сучасне земельне законодавство та практика його застосування виходять із того, 

що земельні ділянки використовуються на юридичних титулах, прямо (стосовно речових 

прав на землю) чи непрямо (стосовно зобов`язальних прав на землю) передбачених цим 

законодавством. Безтитульне (фактичне) володіння землею законодавством не 

передбачено, а отже не врегульовано. В той же час практично воно існує. Аналіз 

сучасного стану розвитку земельних правовідносин, пов`язаних з відокремленим 

пануванням над земельними ділянками, дає підстави стверджувати про наявність 

численних випадків фактичного (безтитульного) володіння земельними ділянками: 1) 

самовільне зайняття земельних ділянок, 2) набувальна давність, 3) використання 

земельних ділянок, право на які знаходиться у процесі оформлення, 4) використання 

земельних ділянок, право на які тривалий час залишається недооформленим, 5) 

використання земельних ділянок при виконанні цивільно-правових і господарсько-

правових «неземельних» договорів (підряду тощо), 6) відумерла спадщина, 7) передача 

земельної ділянки у користування без наміру оформлення права на неї. Тому фактичне 

володіння потребує правового регулювання і особливо судового захисту [5, c. 94-96].  

Як авторитетний приклад, римське право охороняло і володіння саме по собі та не 

припускало його свавільних порушеннь, незалежно від підстав його виникнення. 

Відносини володіння визнавались правовими, незалежними від власності, і охоронялись 

особливими полегшеними засобами захисту [6, c. 159].  

Громадська форма захисту в Україні представлена третейськими судами, які діють 

на підставі Закону України «Про третейські суди». Незважаючи на слушні пропозиції 

вчених щодо можливості і необхідності застосування такої форми захисту окремих 

земельних прав [3, С.112], наразі ЗКУ не передбачає такої можливості. А Закон України 

«Про третейські суди» у п. 7 ч. 1 ст. 6 справи у спорах щодо нерухомого майна, 

включаючи земельні ділянки, не відносить до підвідомчості третейських судів. 

Адміністративна форма захисту земельних прав, базуючись на ст. 17 ЦКУ, 

регулюється ст.ст. 158-161 ЗКУ, Законом України «Про звернення громадян», Законом 

України «Про Кабінет Міністрів України», Законом України «Про місцеве 

самоврядування», Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Законом 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» тощо. На нашу 

думку, в залежності від характеру правопорушення захистити своє земельне право суб`єкт 

може не лише шляхом вирішення земельного спору, але й шляхом звернення у 

встановленій формі до компетентних органів державної влади, місцевого самоврядування, 

об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із 

скаргою про захист земельних прав.  

Суб`єктом, який може захистити земельне право, є також нотаріус. Відповідно до 

ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від 

боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють 

заборгованість. Виконавчим написом нотаріуса є підтвердження нотаріальним органом 

наявності заборгованості (грошових сум чи майна) та розпорядження про примусове 

стягнення з боржника на користь кредитора цієї заборгованості [4, С.35-36]. Перелік 

документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на 

підставі виконавчих написів, встановлюється Постановою Кабінету Міністрів України від 

29 червня 1999 р. № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення 
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заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів 

нотаріусів».  

Підсумовуючи викладене, ми прийшли до наступних висновків: 

захистити земельні права можливо нормами конституційного, екологічного, 

земельного, цивільного, адміністративного та процесуальних галузей права; 

навіть доволі загальний аналіз норм і приписів ЗКУ у сфері захисту земельних прав 

дає підстави для висновку про необхідність суттєвого перегляду і систематизації 

спеціальних правил захисту земельних прав; 

фактичне (безтитульне) володіння земельними ділянками потребує правового 

регулювання і особливо судового захисту. 
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Анотація. У даній статті досліджено особливості фінансової відповідальності, специфіку 

суб’єктів податкових правопорушень згідно Податкового кодексу України та надано їх класифікацію. 

Пропонуються шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання визначення поняття «суб’єкт 

податкового правопорушення». 

Акцентується увага на законодавчому розмежуванні відповідальності фізичних осіб та юридичних 

осіб, як специфічних суб’єктів податкових правопорушень, а також виокремлення в окрему категорію – 

посадових осіб контролюючих органів як окремої групи. 

Ключові слова: суб’єкт правопорушення, податкове законодавство, фінансова відповідальність, 

податковий агент, платник податку, контролюючий орган, санкція.  

Аннотация. В данной статье исследованы особенности финансовой ответственности, специфику 

субъектов налоговых правонарушений согласно Налогового кодекса Украины и предоставлены их 

классификацию. Предлагаются пути совершенствования нормативно-правового регулирования определения 

понятия «субъект налогового правонарушения». 

Акцентируется внимание на законодательном разграничении ответственности физических лиц и 

юридических лиц, как специфических субъектов налоговых правонарушений, а также выделение в 

отдельную категорию - должностных лиц контролирующих органов как отдельной группы. 

Ключевые слова: субъект правонарушения, налоговое законодательство, финансовая 
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In this article the features of financial responsibility, specifics of tax offenses under the Tax Code Ukraine 

and provided their classification. Ways of improving the legal regulation of the definition of "subject of tax 

offenses." 

The attention is focused on the legislative demarcation of responsibility of individuals and entities as of 

specific tax offenses and isolation in a separate category - Officials supervising bodies as a separate group. 

Keywords: an offense, tax law, financial responsibility, fiscal agent, the taxpayer, the controlling authority 

approval. 
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Однією з проблем, яка досить активно піднімається в юридичній науці є 

розмежування податкового правопорушення від адміністративного. Найбільш яскраво їх 

відмінність виявляється саме в суб’єктах. 

Необхідно зазначити, що рівень дослідження проблем податкового 

правопорушення як підстави фінансово-правової відповідальності, в тому числі такого 

важливого елементу його складу, як суб’єкт є недостатнім. Питання складу податкового 

правопорушення, як правило, розглядалися фахівцями з податкового права. Окремі праці 

присвячувалися питанням визначення суб’єктів фінансового права та суб’єктів 

податкових правовідносин. Однак фундаментальні, ґрунтовні дослідження, присвячені 

визначенню правового становища суб’єктів податкових правопорушень, відсутні, що і 

визначає актуальність даної статті. 

Актуальність даної статті полягає в тому, що однозначного визначення поняття 

«суб’єкт податкового правопорушення» на сьогодні немає, різні фахівці трактують його 

по-різному. 

Метою статті є теоретичне дослідження концептуальних підходів до поняття 

«суб’єкт податкових правопорушень»  та закріплення даного поняття на законодавчому 

рівні. Для досягнення даної мети перед автором постали такі завдання:  

– виокремити специфічні властивості фінансової відповідальності за 

Податковим кодексом України, що відрізняють її від адміністративної та кримінальної; 

– розмежувати поняття «суб’єкт податкових правопорушень» від «суб’єкт 

фінансових правопорушень», визначення специфічних особливостей, що відрізняють ці 

два поняття;  

– розкрити специфіку відповідальності посадових осіб контролюючих органів. 

Вивченням проблематики фінансово-правової відповідальності та розробкою 

концептуальних питань правового врегулювання даної категорії займалися такі відомі 

фахівці як Л.К. Воронова, Д.А. Бекерська, М.П. Кучерявенко, А.А. Нечай, П.С. 

Пацурківський, Н.Ю. Пришва та ін. Їх праці слугували фундаментом цілісної та 

багатогранної теорії податків. 

Однією з основних новел діючого Податкового кодексу України (далі – ПКУ) є 

закріплення окремого виду юридичної відповідальності – «фінансової» [1, ст.111], 

специфіка якої полягає в одночасному застосування з адміністративною чи кримінальною 

відповідальністю. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних 

(фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені. 

Погоджуємося з думкою Ю.В. Оніщика про те, що фінансово-правова 

відповідальність відрізняється від інших видів юридичної відповідальності за порушення 

податкового законодавства. Так, фінансово-правова відрізняється від адміністративної та 

кримінальної відповідальності: за суб’єктом, якщо при адміністративній та кримінальній 

відповідальності ним є – фізична особа, то при фінансовій – фізична та юридична особа [2, 

с. 113-114]. У зв’язку з цим відповідальність за порушення податкового законодавства є 

комплексною категорією, оскільки підставою такої відповідальності може виступати дія 

чи бездіяльність, передбачена нормами фінансового, адміністративного та кримінального 

права. 

Підстави юридичної відповідальності можна розглядати у вузькому та широкому 

розумінні. Підставою відповідальності у вузькому змісті є склад правопорушення (об’єкт, 

об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона), а у широкому розумінні є наявність 

нормативних (наявність норми права, що передбачає можливість притягнення до 

відповідальності), фактичних (наявність факту правопорушення, що обумовлює 

застосування санкцій) та процесуальних (наявність правозастосовного акту, який визначає 

вид і міру юридичної відповідальності) підстав протиправного діяння [2, с. 105]. Звідси 

можна зробити висновок, що обов’язком елементом, без якого не може наступати 

юридична відповідальність, і фінансова безпосередньо, є суб’єкт правопорушення, тобто 

особа яка скоїла винне, протиправне діяння. Відповідно до норм податкового 
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законодавства суб’єктом податкового правопорушення буде платник податків, проте це 

спірне питання, оскільки в податкові правовідносини вступають ще й контролюючі 

органи, які є представниками інтересів держави. 

Згідно п. 15.1 ст. 15 Податкового кодексу України платниками податків визнаються 

фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і 

нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) 

об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування 

згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок зі сплати 

податків та зборів згідно з цим Кодексом [1]. Всі платники, які вступають у податкові 

правовідносини набувають правового статусу, оскільки стають учасниками даних 

правовідносин. 

Проблема визначення змісту правового статус полягає в тому, що в науці 

фінансового права, як і в загальній теорії права, немає єдиного підходу щодо елементів 

правового статусу платника податків. Так, Е.Г. Костикова до правового статусу платника 

податків включає наступні елементи: податкове правовідношення загального (статусного) 

типу; громадянство та податкове резидентство; права і обов’язки платників податків; 

податкова правосуб’єктність; законні інтереси платників податків; юридична 

відповідальність платників податків; принципи податкового права та норми податкового 

права, які встановлюють правовий статус платника податків [3, с. 31]. Важко погодитися з 

даним твердженням, оскільки визначення правового статусу не включає всі зазначені 

елементи. Тому підтримуємо думку Н.Р. Карапетяна, який виділяє тільки ті елементи 

правового статусу, які мають відношення до галузевого статусу, а саме – права та 

обов’язки в реальних відносинах, підставою виникнення яких є передбачений законом 

юридичний факт і правосуб’єктність. Тому податковий статус буде включати в себе такі 

елементи: права, обов’язки та відповідальність [4, с. 32].  

Зупинимося безпосередньо на відповідальності як обов’язковому елементі 

правового статусу будь-якого платника податків. Відповідальність за певні дії 

(бездіяльність) встановлюється лише законом, і в теорії права має назву юридичної 

відповідальності, яка є однією з форм державного примусу та забезпечує правову систему 

суспільства, а також тими негативним наслідками, які застосовуються стосовно особи, яка 

порушила припис правової норми [2, с. 50].  

 Слід відмітити, що відповідальність платника податків за невиконання своїх 

обов’язків характеризується всіма ознаками, притаманними юридичній відповідальності. 

По-перше, її підставою є винне порушення правової норми; по-друге, вона полягає у 

застосуванні до порушника заходів державного примусу; по-третє, вона реалізується у 

процесуальній формі; по-четверте, вона нормативно визначена, тобто настає на основі 

правових норм [2, с.104]. 

Так згідно ст. 109 ПКУ  податкове правопорушення визначається як  протиправні 

діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових 

осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або 

неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи [2].  

Загальними ознаками, притаманними для всіх видів правопорушень, у тому числі й 

для податкових, є такі: 

1) суспільна шкідливість діяння – об’єктивна властивість неправомірного діяння, 

що спричиняє шкідливі наслідки чи загрожує спричиненням таких наслідків об’єктам 

фінансово-правової охорони; 

2) протиправність діяння – податкове правопорушення представляє собою діяння, 

яке вчиняється деліктоздатним суб’єктом всупереч нормам права, і виражається в дії або 

бездіяльності; 

3) винність – юридична відповідальність може наступати тільки за винні діяння; 
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4) деліктоздатність суб’єкта – податкове правопорушення визнається 

протиправним діянням, яке скоїв деліктоздатний суб’єкт податкового права, якого 

відповідно до законодавства може бути притягнуто до юридичної відповідальності; 

5) караність діяння – скоєння податкового правопорушення тягне певні негативні 

наслідки, які виражаються певними санкціями [1]. 

За відсутності хоча б однієї з даних ознак не має і складу податкового 

правопорушення в цілому, а отже, і підстав для притягнення до юридичної 

відповідальності. 

Як відомо складовими частинами податкового правопорушення є об’єкт 

(врегульовані нормами права суспільні відносини, яким в результаті правопорушення 

завдається шкода), об’єктивна сторона (протиправне діяння, яке виражається в дії або 

бездіяльності суб’єкта, і характеризує зовнішнє вираження правопорушення), суб’єкт 

(деліктоздатна особа, фізична чи юридична, що вчинила протиправне діяння здатна нести 

юридичну діяльність) та суб’єктивна сторона (сукупність ознак, які відображають 

внутрішню сторону протиправного діяння, психічні процеси, що відбуваються в 

свідомості правопорушника що скоєного та його наслідків) [2, с. 107-108]. 

В теорії права традиційно виділяються три основні групи суб’єктів права: а) 

індивідуальні суб’єкти; б) колективні суб’єкти; в) суспільно-територіальні утворення [2, с. 

53].             

Але зі змісту статті Податкового кодексу України можна визначити особу, яка буде 

суб’єктом податкового правопорушення : 

– це може бути платник податків (з числа резидентів чи нерезидентів, фізична 

чи юридична особа), в обов’язки якого входить своєчасність сплати податків, зборів, 

платежів та подання  відповідної звітності (ст. 67 Конституції України зазначає, що кожен 

громадян повинен сплачувати податки [5]); 

– податковий агент (згідно п. 18.1 ст. 18 Податкового кодексу України [1] 

податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов’язок з 

обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) 

платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок 

коштів платника податків.  Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають 

права та виконують обов’язки, встановлені Податковим кодексом України для платників 

податків [1].  

В цілому погоджуємось з думкою Ю.В. Оніщика, стосовно того, що відповідно до 

податкового законодавства України податковий агент є відповідальним за повноту 

нарахування, утримання і сплати до бюджету податку. Причому, якщо податковий агент 

не здійснює нарахування, утримання або сплати (перерахування) суми податку, 

відповідальність за погашення суми податкового обов’язку або податкового боргу, що 

виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового агента. Законодавець в 

імперативному порядку встановив обов’язок податкового агента на утримання податку без 

згоди останнього. Тому, це є свого роду право-обов’язком податкового агента [2, с. 52]; 

– посадова особа (працівник певного підприємства, установи чи організації). 

Зазвичай під посадови особами організації потрібно визначати директора та головного 

бухгалтера. 

Оскільки відповідно до ч.3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» [6] відповідальність за організацію бухгалтерського обліку 

та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних 

документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом 

встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або 

уповноважений орган (посадова особа, який здійснює керівництво підприємством 

відповідно до законодавства та установчих документів. Головний бухгалтер у своїй 

діяльності підпорядковується безпосередньо керівнику юридичної особи. У випадку 

виникнення протиріч між керівником юридичної особи та головним бухгалтером щодо 
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здійснення окремих господарських операцій документи по ним можуть бути прийняті 

головним бухгалтером до виконання тільки з письмового розпорядження керівника 

юридичної особи, на якого покладається вся повнота відповідальності за наслідки 

здійснення таких операцій.  

В той же час, при встановленні факту скоєння податкового правопорушення 

необхідне з’ясування всіх обставин, у тому числі визначення кола посадових осіб 

юридичної особи, або її представників, діяння яких обумовили скоєння податкового 

правопорушення [7, с. 13].             

Погоджуємося з думкою деяких науковців про те, що вина організації не може 

визначатися виною конкретної особи, потрібно доказати участь усіх працівників, котрі 

вчиняли дії від імені певної організації [2; 7] 

– посадова особа контролюючого органу (працівник органів ДФС, в обов’язки 

якого входить контроль за дотриманням податкового законодавства згідно з Податковим 

кодексом України [1, ст. 3] та Положенням «Про Державну фіскальну службу України» [8, 

ст.2]). 

Оскільки органи державної влади (місцевого самоврядування) створюються з 

особливим функціональним навантаженням, суть якого полягає у практичній реалізації 

завдань та функцій держави, вони виступають як специфічні суб’єкти фінансового права, 

які здійснюють державну політику щодо контролю за своєчасністю нарахування та сплати 

податків. 

Проте існує й інша класифікація суб’єктів податкових правопорушень: 

– платники податку-фізичні і юридичні особи, на яких законом покладено 

обов’язок по сплаті обов’язкових платежів, посадові особи юридичних осіб або їх 

відокремлених підрозділів; 

– органи стягнення та їх посадові особи –податкові, митні органи, органи 

пенсійного фонду та інші державні органи, уповноважені стягувати обов’язкові платежі; 

– особи, які сприяють сплаті податків – банки, підприємства зв’язку, 

податкові агенти. 

Тому можемо відмітити, що на даний момент не має чіткої законодавчої 

регламентації класифікації суб’єктів податкових правопорушень. 

Підсумовуючи викладене, слід наголосити на тому, що на сьогодні потрібно 

законодавчо визначити поняття «суб’єкт податкового правопорушення», тому пропонуємо 

викласти його в такій редакції: «суб’єкт податкового правопорушення – це особа платник 

податків, податковий агент чи посадова особа контролюючого органу, яка вчинила винне 

протиправне діяння в сфері оподаткування і повинна нести відповідальність, що 

передбачена законодавством». 

Також відсутній єдиний підхід до класифікації суб’єктів податкових 

правопорушень, тому необхідно враховувати їх специфічні особливості. 

По-перше, це стосується виокремлення юридичної особи як самостійного суб’єкта 

права, що на даний момент практично нівелюється, тому потребує певних уточнень та 

деталізації. Безпосередньо потрібно розмежувати підстави притягнення до 

відповідальності юридичної особи (організації) та її відокремленого підрозділу.  

По-друге – це відокремлення податкового агента, як особливого суб’єкта 

правопорушення. Потрібно законодавчо закріпити особливості притягнення даних осіб до 

відповідальності та доведення їх вини. 

По-третє – це вдосконалення компетенції контролюючих органів, оскільки вони 

також несуть відповідальність. 
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Kovtun V. Conceptual approaches to the classification of tax offenses 

In this article the features of financial responsibility, specifics of tax offenses under the Tax Code Ukraine 

and provided their classification. Ways of improving the legal regulation of the definition of "subject of tax 

offenses." 

The attention is focused on the legislative demarcation of responsibility of individuals and entities as of 

specific tax offenses and isolation in a separate category - Officials supervising bodies as a separate group. 

Determined that the grounds of legal liability can be seen in the narrow and broad sense. The basis of 

liability in the narrow sense is the offense (object, objective side, subject, subjective side) and in the broadest sense 

is the existence of regulations (the presence of the law that provides for prosecution), actual ( the fact of the offense, 

which makes sanctions) and procedural (presence enforcement act, which defines the type and extent of legal 

liability) grounds wrongful act. 

The author notes that today the law should define "subject of tax offenses" be amended to read as follows: 

"the subject of a tax offense - a taxpayer, tax agent or official supervisory body who commits a wrongful act is guilty 

taxation and shall be liable as provided by law. " 

There is no single approach to the classification of tax offenses, so you must take into account their specific 

features, namely the need to differentiate direct reason liability of legal persons (organizations) and its separate 

unit, it should raise a tax agent, as a special subject of the offense and improve the competence of supervisory 

authorities in the field of tax and customs policy. 
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Анотація. В статті проведений аналіз окремих положень нормативно-правових актів, які 

регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо кримінально-правового забезпечення протидії 

шахрайству з фінансовими ресурсами та запропоновано їх класифікацію щодо застосування. 
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In article the analysis individual provisions of regulatory legal acts governing the activities of the credit-

financial systems regarding criminal-legal ensure of counteraction fraud with financial resources and were 

proposed a classification of using them. 

Keywords: regulatory legal acts, criminal-legal ensure, counteraction, fraud with financial resources.  

 

Кредитно-фінансова сфера є системоутворюючим елементом будь-якої сучасної 

економіки, у тому числі і України. В умовах фінансової нестабільності, що має 

загальносвітовий глобальний характер, будь-які негативні зміни в системі кредитування 

неминуче і при цьому дуже болісно відображаються на всіх економічних сегментах, а в 

кінцевому підсумку - на рівні та якості життя населення України. 

Тому всебічне забезпечення безпеки кредитно-фінансової сфери як 

найважливішого компонента економічної безпеки України в цілому входить в число 

основних функцій нашої держави. Безумовно, невід'ємним і дієвим інструментом даного 

напрямку діяльності виступають заходи кримінально-правового характеру. 

Серйозну загрозу економічним інтересам усього суспільства представляють 

кримінальні правопорушення у сфері фінансової та банківської діяльності. Вони завдають 

шкоди громадянам, комерційним організаціям, державі, руйнують фінансову систему, 

сприяють розшаруванню суспільства, іміджу держави в міжнародних стосунках. 

Небезпека правопорушень, вчинених у кредитно-фінансовій сфері, полягає в тому, що 

вони тягнуть за собою низку інших злочинів - хабарництво, підробку документів, 

зловживання службовим становищем. До 1994 року забезпечення законних прав та 

інтересів учасників кредитно-фінансових відносин, захист їх інтересів від 

недобросовісних угод кримінально-правовими заходами були утруднені через відсутність 

нормативно-правових заходів.  

В умовах формування ринкових відносин кредитно-фінансова діяльність є однією з 

найважливіших у сфері економіки. Особливу роль у цій діяльності відіграє одна з 

основних функцій банку — кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян. 

Крім банків, кредиторами можуть виступати інші кредитно-фінансові установи — фонди, 

асоціації, ломбарди та ін.  

Кредитно-банківська діяльність регулюється законодавчими актами, основними із 

яких є Закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки». Маючи великі 

можливості позитивного впливу на розвиток економіки, кредитна система водночас 

відчуває на собі негативний вплив неврегульованості певних правових положень, 

недоліків кредитно-фінансових технологій, документообігу, недостатнього професійного 

рівня працівників кредитної галузі, а також існування можливості зловживань як з боку 

працівників кредитно-фінансових установ, так і позичальників. Зазначені обставини 

загострюють криміногенну обстановку, сприяють зростанню злочинних посягань на 

кредитно-фінансові ресурси [1, с.295].  

В зв’язку з цим у сучасному кримінальному законодавстві України зроблено 

значний крок на шляху забезпечення правової основи для боротьби зі злочинами у 

кредитно-фінансовій сфері. Певне значення для захисту майнових інтересів кредиторів 

має введення в розділ 7 Особливої частини КК України 2001 року «Злочини у сфері 

господарської діяльності» кримінально-правової норми, яка передбачає відповідальність 

за шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України). 

Введення в КК України 1994 року відповідальність за шахрайські дії щодо 

фінансових ресурсів в якості самостійного складу злочину (ст. 148-5 КК) надало 

правоохоронним органам реальні можливості для боротьби із зазначеним негативним 

явищем. Незважаючи на складнощі, обумовлені здійсненням економічної реформи, 

корінною перебудовою правоохоронної практики, виникненням великої кількості проблем 

правового характеру, процес виявлення зазначених злочинів відбувається досить активно. 

Найбільш поширеними видами злочинів у кредитно-банківській сфері були і 

залишаються діяння, пов'язані з кредитуванням фізичних осіб та підприємств. До таких 
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можна віднести і шахрайство з фінансовими ресурсами. Вивчення матеріалів 

кримінальних проваджень дозволяє зробити висновок, що однією з найбільш 

криміногенних є кредитно-банківська сфера, де з кожним роком поширюється шахрайство 

з фінансовими ресурсами, а саме незаконне одержання та нецільове використання 

кредитних ресурсів, які завдають значних фінансових збитків кредиторам.  

Для протидії негативним тенденція у сфері банківського кредитування Урядом 

України та Національним банком України встановлено більш жорсткі економічні 

нормативи, в тому числі й щоденні розрахунки, на підставі щоденних балансів. Так, 

«Інструкцією про регулювання діяльності банків в Україні» встановлено вимоги щодо 

формування банками буферів капіталу, що повинно стати дієвим чинником попередження 

економічної злочинності у сфері банківського кредитування.  

Сьогодні потреби поставили перед наукою невідкладне завдання всебічно вивчити 

нові криміногенні процеси та явища, трансформувати існуючі та запропонувати нові 

заходи протидії з ними.  

В окремих статтях, що з’явилися останнім часом, у ряді монографій та дисертацій 

(В.Ю. Абрамов, А.І. Долгова, Б.В. Волженкін, Л.Д. Гаухман, В.Д. Ларічев, О.М. Литвак, 

С.В. Максимова, А.І. Ольшаний, В.М. Попович, В.П. Ревін, Л.М. Стрельбицька, Г.А. 

Тосунян, С.С. Чернявський, П.С. Яні) аналізуються кримінально-правові, кримінологічні, 

процесуальні, оперативно-розшукові аспекти злочинності у банківській сфері. 

Зазначені вчені значно поглибили теорію і практику розкриття та розслідування 

злочинів у банківській сфері, створили значне наукове підґрунтя для подальших 

досліджень. Разом з цим, цілий ряд важливих для теорії кримінології та правоохоронної 

практики напрямів цієї проблеми продовжує залишатися недослідженим, особливо це 

стосується процесів, що характерні для кредитно-банківської сфери та нормативно-

правового забезпечення протидії злочинів у цій сфері. 

Проведений нами науковий аналіз форм і видів кредиту дає можливість 

стверджувати, що найбільш значну роль відіграє банківський кредит. Основна його 

класифікуюча ознака полягає у наявності банку як особи кредитора в кредитному 

зобов’язанні. Тому саме особливості юридичного статусу банку визначають характер 

правового регулювання банківського кредитування. 

Широке впровадження в господарські відносини операцій з кредитування є однією 

з важливих умов нормального розвитку економіки держави. Проте корінні зміни в роботі 

банківської системи, ослаблення державного контролю і цілий ряд інших причин 

соціального та правового характеру призвели до появи нових, раніше невідомих, 

суспільно небезпечних форм економічної поведінки суб’єктів. Особливе місце серед них 

займає шахрайство з фінансовими ресурсами, яке є одним з найнебезпечніших видів 

кримінально-караної поведінки у цій сфері. 

Суспільна небезпека цих злочинів полягає в порушенні встановленого 

законодавством порядку фінансування потреб суб’єктів господарювання і фізичних осіб, 

які не є такими суб’єктами, прав і законних інтересів кредиторів, системи оподаткування, 

спричиненні майнової шкоди державі, банківським установам, іншим кредиторам шляхом 

надання їм завідомо неправдивої інформації для отримання субсидій, субвенцій, дотацій, 

кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності. Крім 

того, небезпека цього різновиду шахрайства полягає і в збільшенні кількості злочинних 

зазіхань у загальному обсязі неповернутих громадянами позик. За даними Національного 

банку України, споживче кредитування – найризикованіший вид кредитного бізнесу: на 

споживчі кредити припадає близько 20% загального кредитного портфеля банків (понад 

100 млрд.грн.) або близько 50% усіх виданих банками позик. Середній відсоток 

неповернень за споживчими кредитами сягає 15% (близько 15 млрд.грн.) і тому 

законодавець дії фізичних осіб в зв’язку з незаконним одержанням споживчого кредиту 

визначає, як шахрайство з фінансовими ресурсами. 
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Охоплені ст. 222 КК діяння порушують нормальне функціонування фінансово-

кредитної системи у цілому, оскільки знижують її ефективність як важливого джерела 

фінансування економічного зростання і виконання соціальних програм, позбавляють 

фінансової допомоги тих суб’єктів господарської діяльності, які її насправді потребують і 

намагаються отримати у законному порядку. 

Предметом злочину є завідомо неправдива інформація, що надається органам 

державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого 

самоврядування, банкам або іншим кредиторам. Інформація у контексті диспозиції ст. 222 

КК – це дані, які безпосередньо і завідомо для винного сприяють незаконному отриманню 

фінансової допомоги, кредиту чи податкових пільг, і більш того, обумовлюють 

можливість прийняття рішення про надання фінансових ресурсів. Така інформація, як 

правило, подається у документованому вигляді, однак це не виключає можливості її 

подання і в електронному варіанті. 

У кожному конкретному випадку предмет даного злочину визначається шляхом 

аналізу норм правових актів, які регламентують порядок та передбачають підстави 

надання фінансових ресурсів у перелічених в диспозиції ст. 222 КК формах, а також 

правових актів щодо надання банками та іншими кредиторами грошей чи інших 

матеріальних цінностей, що розглядається як надання кредиту. 

Банківська система України як основна ланка фінансової системи складається з 

Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що 

створені і діють на території України відповідно до закону. Банківський кредит – це будь-

яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке 

зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення 

боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, 

а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з цієї суми [3].  

Банки - це фінансові установи, функціями яких є залучення у вклади грошових 

коштів громадян і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на 

власних умовах і на власний ризик, відкриття та ведення банківських рахунків громадян 

та юридичних осіб [3]. Для кваліфікації цього злочину не має значення, в якій із 

передбачених законом організаційно-правових форм банк був створений та на якій формі 

власності. На сьогоднішній день відповідно до чинного законодавства інші банки різних 

видів і форм власності створюються у вигляді акціонерних товариств або кооперативного 

банку відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Про 

господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про підприємництво», 

«Про захист економічної конкуренції», інших законодавчих актів Національного банку 

України. 

Під іншими кредиторами слід розуміти не сторону в цивільно-правовому 

зобов'язанні, адже вона на момент надання неправдивої інформації ще не виникла, а того 

суб'єкта відносин у сфері господарської діяльності, який згідно із законодавством має 

право надавати кредити суб'єктам господарювання. Наприклад, надавати фінансові 

кредити за рахунок залучених коштів мають право на підставі відповідної ліцензії лише 

кредитні установи. Саме фінансове кредитування є одним із видів фінансових послуг, 

надання яких регулюється спеціальним законодавством [4]. Надання суб'єктам 

господарювання субсидій, субвенцій, дотацій та кредитів за рахунок бюджетних коштів 

здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України [5], закону України про 

Державний бюджет України на відповідний рік [6], та окремих спеціальних нормативних 

актів. Наприклад, такі положення про державну підтримку фермерських господарств 

передбачені Законом України «Про фермерське господарство» [7] та Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про Порядок використання коштів державного бюджету для 

надання підтримки фермерським господарствам» [8]. У них йдеться про надання коштів 

на поворотній або безповоротній основі.  
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Сфери кредитних банківських операцій стосуються положення Цивільного кодексу 

України (ст.50; ст.ст.1054-1057 гл.71), норм господарського законодавства (ст.ст.8, 16, 42, 

52, 53, 55, 62, 112, 128, 131, 345-348). З огляду на зазначені положення, кожний 

комерційний банк має власний нормативний документ (положення) у вигляді правил, 

процедур, інструкцій щодо надання кредитів. Поняття кредитного процесу передбачає 

певні етапи роботи комерційного банку, які він виконує при здійсненні кредитування: від 

отримання ним кредитної заявки до повного погашення позичальником суми основного 

боргу та відсотків по ньому.  

Аналізуючи останні дослідження і публікації, ми дійшли висновку, що проблема 

кримінально-правового забезпечення протидії шахрайству з фінансовими ресурсами нині 

залишається недостатньо розробленим напрямом.  

Аналіз практики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами дав змогу 

виявити особливості, притаманні цьому виду злочинів, та окреслити коло проблем, 

розв’язання яких сприятиме підвищенню ефективності виконання завдань протидії та 

розслідування. Найбільш значущими для підвищення їх ефективності є нормативно-

правове забезпечення протидії злочинності у цій сфері, яке являє собою сукупність 

юридичних норм матеріально закріплених у конкретних нормативно-правових актах. 

Одними із основних видів правопорушень на фінансовому ринку, як стверджує 

О.В. Кришевич, залишаються незаконне отримання та нецільове використання кредитних 

ресурсів. При цьому активно використовуються фальсифікація даних щодо фінансово-

господарської діяльності підприємств, заставного майна (оцінка вартості чи наявності) [9, 

с.141].  

Сучасний стан розвитку економічних відносин, глобалізація національного й 

міжнародного ринків, нова конфігурація національного та міжнародного ринків праці 

виявили недосконалість багатьох норм і підходів, притаманних чинному законодавству 

України. А отже, сьогодні існує потреба подальшої модернізації законодавства, що 

регулює питання шахрайства з фінансовими ресурсами в нашій державі. 

Отже, кримінально-правове забезпечення протидії шахрайству з фінансовими 

ресурсами складають нормативні акти, які безпосередньо або опосередковано 

регламентують питання кваліфікації та забезпечення розслідування злочинів і вказують на 

їх застосування.  

Крім того, навіть ідеальні норми права на практиці часто працюють не в повну 

силу, або не працюють зовсім через відсутність належної організації діяльності з 

розкриття та розслідування злочинів. Очевидно також, що ефективність даної діяльності 

залежить і від рівня технічної оснащеності правоохоронних органів, особистого 

професіоналізму співробітників і ряду інших факторів. 

Таким чином, для підвищення ефективності діяльності з розкриття, розслідування 

та кваліфікації злочинів, в тому числі шахрайства з фінансовими ресурсами, потрібно ряд 

комплексних, взаємопов'язаних, науково обґрунтованих заходів спрямованих на 

вдосконалення нормативно-правової бази, організації даної діяльності, її технічної 

оснащеності, а також підвищення рівня професійної підготовки кадрів. Тому, кримінальне 

право та криміналістична наука як одна з галузей наукового знання, яка найбільш швидко 

і предметно реагує на виклики сучасної злочинності, має відігравати активну роль в 

процесі вироблення комплексу вищезазначених заходів. 

Отже, нормативно-правові акти, що регулюють питання кримінально-правового 

забезпечення протидії шахрайству з фінансовими ресурсами, доцільно поділяти на групи: 

- нормативно-правові акти, що регламентують загальні питання кримінально-

правового забезпечення протидії (як прямо, так і опосередковано);  

- нормативно-правові акти, що регламентують питання спеціального застосування, 

тобто регулюють питання кримінально-правового забезпечення протидії у процесі 

розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. 
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Резюмуючи, відзначимо, що поділ нормативно-правових актів на дані групи 

систематизує нормативну базу як із загальних, так із спеціальних питань кримінально-

правового забезпечення протидії шахрайству з фінансовими ресурсами, що, на наш 

погляд, представляє інтерес в дидактичному і в практичному планах, в аспекті більш 

вільного орієнтування слідчого, оперативного співробітника в наявних нормативних 

актах, що стосуються розглянутих питань. 
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Анотація. В статті розглядаються теоретико-правові проблеми забезпечення прав та законних 

інтересів платників податків. Надаються пропозиції щодо подальшого вдосконалення забезпечення прав і 

законних інтересів платників податків. 

Ключові слова. платники податків, теоретико-правова модель, теоретико-правовий механізм, 

державний інтерес. 

Summary. The questions of theoretical and improve legal mechanism to ensure the rights and legal 

interests of taxpayers. 

Keywords: rights and legal interests of taxpayers, theoretical and legal framework, the state interest, 

national interests. 

Аннотация. Рассматриваются вопросы теоретико-правового усовершенствования механизма 

обеспечения прав и законных интересов плательщиков налогов. 

Ключевые слова: права и законные интересы плательщиков налогов, теоретико-правовой 

механизм, государственные интересы, национальные интересы. 

 

Постановка проблеми. Теоретико-правове забезпечення прав та законних інтересів 

платників податків  передбачає вдосконалення  механізму регулювання податкових 

правовідносин на різних рівнях його нормативно-правового функціонування: політико-

правовому, інституціональному, конституційно-правовому, судовому, адміністративно-

правовому тощо. У цьому зв’язку особливої уваги науковців набуває проблематика, що 

пов’язана із з’ясуванням пріоритетів діяльності органів державної влади та 

теориторіального самоврядування, сутності національних інтересів. 

Актуальність проблеми. З’ясування стану та перспектив вдосконалення 

забезпечення прав та реалізації законних інтересів платників податків  набуває особливого 

значення у частині формування сприятливого підприємницького клімату в Україні, 

становлення середнього класу як основи громадянського суспільства.  
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Стан дослідження. Науковий аналіз проблематики забезпечення прав та реалізації 

законних інтересів платників податків здійснюється представниками різних галузей соціо-

гуманітарного знання – юриспруденції, філософії,  економічної науки, зокрема: В.М. 

Бевзенко, К.Г. Волинки, В.С.Гаркуши, Ю.Д.Древаль, Р.А.Калюжного, Т.Т. Ковальчука, 

О.Л.Копиленка, В.В. Костицького, О.В. Музи, Л.Р. Наливайко, М.П.Недюхи, Н.М. 

Оніщенко, М.М. Стефанчук, О.Ф. Фрицького, М.І. Хавронюка, Ю.С.Шемшученка, І.В. 

Блауберга, В.С.Нерсесянца, В.М. Сирих та ін., праці яких склали вихідну теоретико-

методологічну підвалину статті. 

Метою і завданням статті є з’ясування теоретико-правових засад подальшого 

вдосконалення забезпечення прав і законних інтересів платників податків.   

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі мають місце, як відомо, різні 

визначення сутності понять  “теоретико-правова модель” і “теоретико-правовий механізм”, 

а також їх   визначальних складових, якими є як відомо, терміни «модель» і «механізм». 

Зокрема, під останнім розуміється “внутрішня будова, система чого-небудь”, “метод, 

спосіб”, “сукупність станів і процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та ін. 

явище” [1, с. 665]. При цьому прийнято вважати, що елементи системи є відносно 

самостійними структурними утвореннями з наперед визначеним місцеположенням,  

властивостями та функціями в їх підпорядкуванні завданням досягнення системної якості 

як найважливішої ознаки системи, яка (системна якість) не може бути зведена до 

сукупності якостей її структурних елементів.  

З позицій системного підходу сутність поняття “механізм”, його основні змістовні 

характеристики передбачають наявність, принаймні, таких ознак: а) системність його 

побудови, узгодженість елементів між собою; б) їх цілеспрямованого функціонування як 

певної цілісності; в) ієрархічність,  що ідентифікується як наявністю різнорівневих 

структурних елементів, так і зв’язків – вертикальних і горизонтальних - між ними; г) 

наявність певної системної якості, яка не може бути зведеною до “окремих якостей”, які 

уособлюють елементи системи як її складові; д) здатність до самовдосконалення та 

саморозвитку, у тому числі на засадах самоорганізації, підпорядкування зовнішньому 

впливу, управлінським рішенням тощо [2]. 

Змістовні характеристики терміну “механізм” в його юридичному розумінні, 

соціальному значенні часто пов’язуються з “функціональною характеристикою об’єкта” [3, 

с. 567], “нормативно-правовим забезпеченням” [4, с. 55], “конституційно-правовими 

основами організації і здійснення державної влади” [5, с. 227], “цінністю законності” [6, с. 

19-20], механізмом держави як цілісною ієрархічною системою “всіх державних 

організацій, які практично здійснюють завдання та функції держави” [7], “правовим 

механізмом державного управління” [8] чи як сукупністю “державних органів, які 

здійснюють державну владу і забезпечують реалізацію функцій держави” [9, с. 48] тощо.  

Споріднює вищеназвані точки зору попри різність підходів їх підпорядкованість 

завданням нормативно-правового регулювання поведінки людини, окремих сфер 

життєдіяльності суспільства, суспільних відносин у цілому. При цьому термін “механізм” 

вживається як складова різних юридичних конструкцій – “правовий механізм”, 

“конституційно-правовий механізм”, “адміністративно-правовий механізм”, “механізм 

правового регулювання”, “функціональний правовий механізм”, “механізм народовладдя”, 

“механізм держави”, “механізм сучасної правової держави”, “політико-правовий механізм” 

тощо. Інколи термін “механізм” використовується для характеристики “неправових засобів 

впливу”, зокрема, лобістської діяльності.  

Натомість термін “теоретико-правова модель” є значно менш поширеним у науковій 

лексиці, його змістовні характеристики пов’язуються, переважно, із становленням та 

розвитком сучасного державного ладу України, забезпеченням функціонування 

Української держави як інституціонального елементу державного ладу [10, с. 14]. 

Водночас зазначений термін  не знайшов належного поширення та застосування в 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, у тому числі ДФС 
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України, зокрема,  в частині делегування повноважень на якомога нижчий рівень, де вони 

найкращим чином можуть бути реалізовані відповідно до вимог принципу субсидіарності. 

Якщо виходити з пріоритетності твердження, згідно з яким права і свободи людини 

і громадянина, їх законні інтереси складають фундаментальні засади правового порядку, 

визначають характер відносин держави та носіїв прав і свобод, законних інтересів, то 

можна стверджувати, що діяльність держави як публічної адміністрації в частині реалізації 

правового механізму задоволення соціальних запитів і потреб, законних інтересів 

платників податків полягає, зокрема, у розвитку малого та середнього підприємництва, 

формуванні сприятливого інвестиційного клімату, наповненні державного та місцевих 

бюджетів як своєрідних індикаторів, показників ефективності регулювання суспільних 

відносин. 

У юридичній літературі справедливо стверджується, що процес регулювання 

відносин держави і платників податків має, переважно, імперативний характер,   є сферою 

адміністративно-правової охорони. Зазначений стан не дозволяє належним чином 

визначитися з структурою правового механізму, особливостями його дії: перспективи його 

вдосконалення пов’язуються, як правило, з наближенням до правових норм і стандартів 

ЄС, впровадженням, зокрема, європейської моделі поваги і захисту гідності людини. А це 

означає, що механізм регулювання правовідносин  має бути різнорівневим, передбачати 

захист прав і свобод, реалізацію законних інтересів платників податків на різних рівнях 

нормативно-правового забезпечення: конституційно-правовому, політико-правовому, 

адміністративно-правовому, інституціональному тощо. 

При цьому конституційний рівень захисту прав і свобод, реалізації законних 

інтересів платників податків передбачає їх закріплення в Основному Законі як складових 

владно-управлінських відносин. Так, згідно з вищезазначеним положенням, захист прав і 

свобод людини і громадянина в Україні відповідно до конституційних приписів ст. 55 

здійснюється судом: “кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб” [11]. 

Судовий розгляд прав і свобод, законних інтересів платників податків як відносин 

владно-управлінського характеру передбачає також низку інших вимог, закріплених як 

конституційні приписи. Зокрема, до таких Конституція України можуть відносить 

положення, які визнають людину найвищою соціальною цінністю, а народ –  єдиним 

джерелом влади і носієм суверенітету. “Права і свободи людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави”, - наголошує ст. 3 Основного Закону. 

Владно-управлінский характер розгляду прав і свобод, законних інтересів платників 

податків обумовлює й низку інших конституційних приписів, що знаходить своє втілення, 

зокрема, у ст. 6, згідно з якою “органи законодавчої, виконавчої та судової влади 

здійснюють свої повноваження у встановлених ... Конституцією межах і відповідно до 

законів України” та у ст. 8, де зазначається, що “в Україні визнається і діє принцип 

верховенства права”. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 

відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для 

захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 

Конституції України гарантується: ст. 15, де стверджується, що “суспільне життя в Україні 

ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності”; ст. 17, де 

викладаються основоположні новели щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності 

України, забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, соціального 

захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в 

інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей; ст. 19, де визначено, що 

“правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може 
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бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади 

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

в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”. 

Статтею 24 визначено, що “громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками”. 

Статті 28, 29, 34, 35, 36, 41, 42, 50, 64, 67 та ін. Конституції України стверджують, зокрема,  

що кожен має право на повагу до його гідності; кожна людина має право на свободу та 

особисту недоторканість; кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань, свободу світогляду і віросповідання, об’єднання у 

політичні партії та громадські організації; кожен має право володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; 

кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом; права і 

свободи людини і громадянина захищаються судом. В Україні гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право після використання всіх 

національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна; кожен 

зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом тощо 

[12]. 

Як справедливо зазначає вітчизняний дослідник О.В. Муза, “нормативний рівень 

адміністративно-правового механізму захисту прав, свобод та інтересів фізичних і 

юридичних осіб включає в себе правові норми адміністративного права, що забезпечують 

участь невладних суб’єктів у відносинах  владно-управлінського характеру. Даний рівень 

передбачає сукупність нормативно-правових актів, що видаються чи приймаються 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Тобто, у даному 

випадку йдеться про адміністративне законодавство, у якому, зокрема, визначено обсяг 

прав та свобод фізичних і юридичних осіб у відносинах з суб’єктами владних 

повноважень” [13, с. 33-34]. На думку науковця, нормативний рівень адміністративно-

правового механізму захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб 

ідентифікується також із законами України, Указами Президента України та Постановами 

Кабінету України, підзаконними актами центральних органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, суб’єктами права, яким делеговані владні повноваження, 

“включає в себе сукупність адміністративних  та адміністративно-судових процедур, за 

допомогою яких  відбувається реалізація  прав, свобод та інтересів невладних суб’єктів 

адміністративного права” [13, С. 35]. 

У тісному зв’язку з правами і свободами, законними інтересами перебувають 

обов’язки фізичних і юридичних осіб, а також обов’язки суб’єктів владних повноважень. 

Виходячи з вищенаведених конституційних приписів  та їх нормативно-правового 

забезпечення являється доцільним розрізняти поняття “механізм правового регулювання” і 

“механізм реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина”, які співвідносяться 

між собою як “загальне” й “окреме”. Принаймні, не підлягає сумніву загальновідома 

обставина, згідно з якою набуття, реалізація та захист, у тому числі й у частині поновлення 

порушених прав і свобод, здійснюються як складові усталеного для тієї чи іншої держави  

механізму правового регулювання.   

Враховуючи особливості вищеназваного співвідношення понять “механізм 

правового регулювання” і “механізм реалізації та захисту прав і свобод людини та 

громадянина”  як загального й окремого, варто, на наш погляд, доповнити останній у 

зазначеному ряду термін словосполученням  “законних інтересів” після слова “свобод”. 

Відповідно, остаточна редакція поняття набуває такого вигляду: “механізм реалізації та 

захисту прав і свобод, законних інтересів людини та громадянина”. 
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Інституціональний рівень захисту прав платників податків, реалізації їх законних 

інтересів вбачається у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування як 

публічної адміністрації, їх посадових і службових осіб в частині виконання останніми 

владно-управлінських функцій, що дозволяє утвердити принципи прозорості і відкритості, 

діалогові засади співпраці в їх підпорядкуванні завданням збалансування інтересів 

держави/влади/ як публічної адміністрації та суб’єктивних прав громадян, їх законних 

інтересів. У цьому сенсі значний потенціал забезпечення інституціонального рівня захисту 

прав платників податків пов’язується з децентралізацією влади, виходячи з пріоритету 

національних інтересів як визначальних в діяльності держави, центральних органів 

виконавчої влади. При цьому важливо уникати т. зв. спрощених підходів, що неминуче 

породжує прогалини у відносинах держави і громадян країни, взаємодії правової держави і 

громадянського суспільства. У цьому сенсі цікавим є питання співвідношення 

визначальних понять юридичної науки – “національних інтересів” і “державних інтересів”. 

Принаймні, В.М. Бевзенко, аналізуючи практику вітчизняного адміністративного 

судочинства, наголошує на необхідності більш чіткої правової регламентації 

представництва прокурором інтересів держави, зважаючи на відсутність законодавчо 

визначеної норми “державні інтереси”, її невідповідність “суб’єктивним правам, свободам 

і законним інтересам фізичних осіб, правам і законним інтересам юридичних осіб”, що 

ускладнює їх здійснення, не відповідає сутнісному призначенню адміністративної юстиції 

[14, с. 399]. 

Висловлюються також думки щодо надмірності повноважень прокурора в частині 

представництва ними інтересів держави, зокрема, в адміністративному судочинстві, що за 

певних умов може створити прецедент для звернення до Європейського суду з прав  

людини [15]. 

При цьому шляхи можливого подолання вищезазначеної суперечності вітчизняні 

науковці, юристи-практики пов’язують із законодавчою діяльністю Верховної Ради 

України, зокрема, зміною редакції ч.1 ст.2 КАС України у такий спосіб: “Завданням 

адміністративного судочинства є захист прав  та інтересів учасників публічно-правових 

відносин” [16, с.  4]. Або ж, як варіант, стверджує М.М. Стефанчук, уявляється доцільним 

“визначення завдань цивільного судочинства, викладених у статті 1 Цивільного 

процесуального кодексу України [17], відповідно до змісту якої завданнями цивільного 

судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних 

справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави”. 

За аналогією процесуального закону та з урахуванням юрисдикції адміністративних 

судів щодо вирішення справ, що визначають зміст цієї юрисдикції, викладений у статті 17 

КАС України, … ч.1 ст. 2  КАС України могла б бути сформульована наступним чином: 

“Завданнями адміністративного судочинства є справедливий, неупереджений та 

своєчасний розгляд і вирішення справ, що віднесені до юрисдикції адміністративних судів 

з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави” [18, с. 75]. 

Погоджуючись у цілому з аргументацію вищеназваного автора, уявляється 

важливим визначитися з сутністю, змістовними характеристиками поняття “державний 

інтерес”. Проблема формулювання дефініції уявляється в тому, що: а) кожний орган 

державної влади специфіку змістовного наповнення “державного інтересу” уявляє і, 

відповідно, неминуче зводить до завдань та функцій власної діяльності як відомства; б) 

зважаючи на “відомче” прочитання сутності державних інтересів, яку позицію як вихідну 

має обирати і керуватися прокурор в адміністративному судочинстві? Зрозуміло, що не 

вузьковідомчу; в) державний інтерес не може бути зведений і до суми чи всієї сукупності 

інтересів органів державної влади. Не випадково, сутністю державного інтересу в його 

радянській інтерпретації був класовий інтерес (пролетаріату, робітничого класу).  

Суспільні інтереси визначають основний зміст державного інтересу за умов 
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пострадянського простору, будучи викладені при цьому з позиції і у термінах 

марксистської інтелектуальної традиції [19, с. 17-18]. Країни, які обирають шлях 

демократичного розвитку, керуються, як відомо, національними інтересами, 

інтерпретованими з позиції нелінійних інтелектуальних парадигм. Звідси очевидно, що 

національні інтереси є визначальними, пріоритетними на всіх етапах соціального розвитку, 

у тому числі і за умов модернізаційних соціальних станів, на якому і перебуває Україна. 

Відповідно,  національні інтереси мають бути “прив’язані” до специфіки соціально-

політичної ситуації, в якій перебуває держава, суспільство, громадяни країни, визначені як 

поточні, тактичні і стратегічні, коротко - і довготермінові тощо. Держава, відтак, базується 

і забезпечує потреби, реалізує інтереси суб’єктів відповідного соціуму, виконуючи при 

цьому організаційні, інституціональні та функціональні повноваження. 

Звідси, зважаючи на відсутність у правовій науці визначення “державний інтерес”, 

уявляється доцільним доповнити статтю 1 Закону України “Про прокуратуру”, де йдеться 

про здійснення Прокуратурою України встановлених Конституцією України функцій “з 

метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави” 

положеннями, які б визначили зміст  понять “загальні інтереси суспільства” та “загальні 

інтереси держави”. При цьому уявляється важливим наголосити, що сутність 

вищезазначених юридичних термінів має обумовлюватися національними інтересами.  

Відповідно, ст. 23 Закону України “Про прокуратуру” доповнити положенням  

щодо представництва прокуратурою “загальних інтересів суспільства”, а також 

визначитися з колом представництва вищеназваних інтересів [20]. 

Механізми функціонування та вдосконалення правового регулювання відносин, що 

складаються у податковій сфері,  у тому числі в частині реалізації законних інтересів 

платників податків, мають передбачати безпосередню залежність прав і обов’язків 

суб’єктів податкових правовідносин: кожному праву платника податків має відповідати 

відповідний обов’язок податкового органа чи органа місцевого самоврядування, що 

навряд чи уявляється доцільним реалізувати поза врахуванням потенціалу і теоретико-

методологічних можливостей принципу субсидіарності, принаймні, в частині делегування 

повноважень [21]. І навпаки, варто враховувати форми прямого й опосередкованого 

впливу (типу залежності)  будь-якої зміни обов'язків податкових органів, органів 

місцевого самоврядування чи їх посадових осіб на спроможність реалізації платниками 

податків своїх прав і свобод, законних інтересів. При цьому форми залежностей прав і 

обов'язків суб’єктів податкових правовідносин мають кореспондентуватися відповідним 

чином, що дозволить уникнути правових прогалин у вітчизняному податковому 

законодавстві, сприяючи тим самим забезпеченню балансу приватних і публічних 

інтересів. 

Компетенція дії названого вище правового механізму має поширюватись на весь 

простір податкових правовідносин, враховувати діяльність всіх представлених суб’єктів, у 

тому числі законотворчих і законодавчих, судових і правозахисних. 

Законні інтереси суб’єктів підприємницької діяльності зазначеним правовим 

механізмом мають розумітися та реалізуватися як самостійний об’єкт правової охорони, 

тобто розглядатися в одному ряду з суб’єктивними правами платників податків. У цьому 

зв’язку уявляється доцільним забезпечити конституційний захист “права на реалізацію 

законних інтересів” шляхом внесення змін до Конституції України. Зазначене дозволить 

надати законним інтересам такий же правовий режим, як і суб’єктивним правам, правам і 

свободам людини та громадянина. 
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Наливайко. – Х. : Право, 2009. – 598 с. 

11. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи 

людини і громадянина: Навч. посібн. / Авт.-уклад. М.І. Хавронюк. – 2-ге вид., переробл. і допов.  – К.: 

Видавництво А.С.К., 2003. – 384 с. – Ст. 55. 

12. Там само. - Ст.ст. 28, 29, 34, 35, 36, 41, 42, 50, 64, 67, 92, 124, 128, 129  та ін. 

13. Муза О.В. Адміністративно-правовий механізм захисту прав, свобод та інтересів фізичних і 

юридичних осіб в Україні / О.В. Муза // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 

2014. - № 6. – С. 32-36. 

14. Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: 

правові засади, підстави та форми: монографія / В.М. Бевзенко. – К.: Прецедент, 2010. – 475 с. 

15. Кристенко А. Прокурорам указали на дверь / А. Кристенко // Юридическая практика. - 2011.  - № 

52 (731). – С. 16. 

16. Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні 

проблеми / І. Самсін // Право України. – 2006. - № 10. – С. 3-8. 

17. Цивільний процесуальний кодекс України: прийнятий Верховною Радою України 18 березня 

2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 40-42. – Ст. 492. 

18. Стефанчук М.М.  Представництво прокурором інтересів держави в адміністративному суді (в 

розрізі завдань адміністративного судочинства) // М.М. Стефанчук // Наукові записки Інституту 

законодавства Верховної Ради України. – 2013. - № 2. – С. 73-79. 

19. Государственное управление и политика: Учеб. пособие / Под ред. Л.В. Сморгунова.  – СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. – 398 с. 

20. Про прокуратуру. Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-УІІ // Голос України. – 2014. – 

25 жовт. 

21. Недюха М.П. Принцип субсидіарності: класичні та модерні  інтерпретації / М.П. Недюха, М.Ю. 

Савіовський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2010. - № 3. – С. 9 -14. 

 

Nychyporenko О.V. Theoretical and legal basis of the rights and legitimate interests of taxpayers. 

Clarification of the status and prospects of realization of the rights and legal interests of taxpayers is of particular 

importance in the formation of a favorable business climate in Ukraine, the middle class as the foundation of civil 

society, filling state and local budgets as an indicator of efficiency of social relations. Accordingly, the purpose of 

the article is to elucidate the theoretical and legal principles of the rights and legitimate interests of taxpayers at 

various levels – constitutional-legal, political-legal, administrative-legal, institutional, etc., as well as the 

introduction of the European model respect and protect human dignity within the chosen strategy approach to law 

and EU standards. Much attention is paid to the ratio of the defining concepts of legal science - "national interest" 

and "state interest". Emphasized that state interests determine the basic content of public interest in the conditions of 

the former Soviet Union, as set out in this position and in terms of the Marxist intellectual tradition. Countries that 

have chosen the path of democratic development, guided known to national interests, interpreted from the 

perspective of nonlinear intellectual paradigms. It is clear that national interests are determining the priority at all 

stages of social development, including the conditions of modernization of social conditions on which is Ukraine. 

Accordingly, national interests must be "tied" to the specific socio-political and economic situation, in which the 

state, the society, the citizens of the country, defined as operating, tactical and strategic, long-term and short- and 

more. The state, therefore, need-based and provides realizes the interests of businesses, while performing 

organizational, institutional and functional responsibilities. At the same time the legitimate interests of businesses 

have understood and realized as an independent object of legal protection that is considered on a par with the 

subjective rights of taxpayers. 

 

 

http://textbooks.net.ua/content/view/2317/31/


 63 

Русаліна Л. Економіко-правові аспекти розвитку банківської системи 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Русаліна Л. 

(аспірантка Львівського університету бізнесу та права) 

 
Анотація. В статті розглядаються історико-економічні проблеми розвитку  діяльності банків. 

Узагальнено окремі теоретичні засади управління діяльності банків. Зроблено висновки щодо доцільності 

використання цього досвіду  у діяльності вітчизняних банків.  

Ключові слова: банківська система, історія розвитку банківської діяльності, управління 

діяльністю банків.  

Abstract. The article is devoted to the in-depth study of banking efficiency issue, particularly, management 

of banking, In its turn, special character of external factors (legal restraints, sufficient changes of tax and customs 

treatment, inflation perils) requires detailed and profound consideration of theirs applying into management system.  

At the same time, with the aid of appropriate international factors, general-economic factors, legal factors, 

management factors, social factors.  

Key words: the system of banks, history of development of banking activity, banking management.   

 

Постановка проблеми. Питання функціонування фінансової системи як основи 

економічного здоров’я держави передбачає дослідження особливостей розвитку 

банківської діяльності та формування банківської системи. Вирішення проблеми розвитку 

і вдосконалення методів та інструментів стратегічного управління ефективністю 

банківського бізнесу лежить в площині впровадження не тільки сучасних методів 

менеджменту, але врахування історичного досвіду банківської діяльності., у тому числі 

розроблених раніше навіть для нефінансових організацій, а також державної фінансової 

політики на різних історичних етапах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічною базою 

наукового пошуку стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі фінансової і 

банківської діяльності. Серед зарубіжних авторів слід виділити таких науковців, як І. 

Ансофф , Г. Арнольд, Т. Коллер, Т. Коупленд, Х. Фрідаг [1-4, 13]. Окремі теоретичні і 

практичні аспекти цієї проблеми досліджувалися у працях вітчизняних науковців І. 

Івашківської, І. Івасіва, Т. Момот, О. Терещенка , В. Костицького [5-12, 14] та інших. 

Незважаючи на активний теоретичний пошук і гостру практичну потребу вивчення 

історичного досвіду банківської діяльності дотепер недостатньо розробленим залишається 

механізм його впровадження  у практику управління банківською  діяльністю.  

Метою даної статі взято дослідження історичного досвіду виникнення та розвитку 

банківської діяльності, врахування цього досвіду у практиці управління діяльністю банків, 

розвитку банківського законодавства.  

Виклад основного матеріалу. Сучасна банківська система світу має багатовікову 

історію свого становлення. Механізми проведення банківських операцій, їх види та форми 

віками вдосконалювалися, як і правове регулювання цієї сфери суспільних відносин, яке 

було покликане враховувати зростання ролі банківських інститутів в соціально-

економічному житті суспільств [7; 10]. На сьогодні важко уявити країну, яка здатна була б 

зайняти передові позиції в глобальному середовищі, не маючи потужної банківської 

системи. 

Спробуємо проаналізувати основні моменти формування банківської системи, 

починаючи із стародавніх часів, беручи до уваги, що історія становлення банківської 

системи різних країн світу є предметом дослідження багатьох науковців.  

Так, у Стародавньої Греції становлення банківської системи супроводжувалось 

процесом ускладнення банківських операцій – від обміну грошей до депозитів (які 

поділялись на платіжні та інвестиційні, з тією різницею, що інвестиційні депозити не 

можна було використовувати для розрахунків і на них нараховувались відсотки), а згодом 

і до надання кредитів [10]. З поширенням платежів об’єктивно появилися такі важливі 

новації банківської діяльності, як письмове платіжне доручення та чековий платіж. 

Розвиток кредитної справи супроводжувався розвитком інституту застави, в якості якої 
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використовувалось як нерухоме майно позичальника, так і коштовності. Надалі 

урізноманітнювалися форми кредитування – зокрема на споживчі та інвестиційні 

(підтримку підприємництва, так звані морські кредити, хоча й у значно менших обсягах), 

а також на політичні (зокрема на купівлю державних посадових місць) цілі; згодом був 

запроваджений механізм надання гарантій та укладання контрактів банком від імені своїх 

клієнтів[ 3; 10].  

На перших порах банки концентрувалися у торговельних кварталах. Наявність 

великих ризиків банківської справи того часу, які викликали таке поширене згодом явище, 

як  банкрутство банків, зумовлювала необхідність об’єднання їх в асоціації – свого роду 

перші паростки концентрації банківського капіталу як засобу диверсифікації ризиків[10] . 

У подальшому бажання міст отримати більший контроль над банківською 

діяльністю і забезпечити собі нове джерело надходжень коштів зумовили необхідність 

встановлення монополії над обмінними операціями, а згодом передачу банків тим, хто 

пропонував найбільшу ціну. До певного часу такий захід дійсно сприяв вирішенню 

фінансових проблем міст, проте згодом його ефективність суттєво знизилась, що 

одночасно позитивно позначилось на становищі приватних банків. 

Слід зазначити, що загалом за схожим сценарієм, з незначними відмінностями, 

розвивалася і банківська система Риму. При цьому характерною для обох античних світів 

рисою можна вважати надання можливості зайняття банківською справою рабам. Загалом 

же, як зазначають  античні банки не відігравали таку визначну роль у житті суспільства і 

держави,  роль, як сучасні фінансові установи. Перш за все, у них не було достатніх 

коштів і традиції для підтримували торгівлі чи промисловості суттєвими кредитами. З 

другого боку, банки частіше кредитували земельних магнатів, владу або надавали 

споживчі кредити, займалися операціями з обміну грошей та брали активну участь у 

здійсненні платежів. Вони були, і в цьому полягає їх принципове значення, колискою 

банківських технологій. Підтвердженням цьому може слугувати забезпечення купівельної 

спроможності шляхом надання кредитів із депозитних коштів, використання банками 

грошей [10; 13, 28-37].  

У подальшому занепад банківської системи тих часів був зумовлений загальною 

політичної кризою Римської імперії. Функції банків фактично були зведені до надання 

кредитів під відсотки. Лише згодом, із активізацією торговельних зв’язків Заходу зі 

Сходом, розвитком видобувної промисловості, бурхливим відродженням аграрного 

сектора, що супроводжувалося підвищенням рівня монетизації економіки, були створені 

вагомі передумови для відродження банківської справи, яка “у середньовіччі розвивалася 

за трьома основними напрямами: споживчий кредит (позики або застави, які надавалися 

здебільшого для задоволення потреб простих людей), поради щодо обміну та торговельні 

кредити (задовольняли потреби купців середньої руки), арбітражні й обмінні кредити 

(були задіяні великі купці-банкіри міжнародного масштабу” [13, 28-37; 14, 58-68].  

У ХV та ХVІІ ст. ст. розвиток банківської системи Європи супроводжувався 

процесами занепаду так званих лихварських банків, поширенням банків, які надавали 

позики під заставу, активним створенням державних банків, які сприяли зниженню 

вартості кредитів та обмеженню лихварства, та муніципальних кредитних банків, які 

надавали не лише споживчі, а й промислові кредити під заставу товарів чи торговельних 

інструментів, відродження приватних депозитних та жиро операцій, швидкого розвитку 

міжнародних банківських операцій, вдосконалення фінансових технологій. [10; 14, 70-86] 

Слід також зазначити, що в цей період банківська система формувалася в контексті 

одночасного розвитку державних фінансів Європи, значний відбиток на який був 

накладений низкою воєн. Характерною рисою цього періоду можна вважати організацію 

великомасштабного продажу довгострокових державних цінних паперів, яка стала 

системою консолідації державного боргу. Тут провідну роль відігравали великі 

міжнародні банки, які в Європі забезпечили залучення значної частини приватних 

заощаджень та освоювали нові форми інвестицій, стали інструментом для перетворення 
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приватних ресурсів і поточного торговельного капіталу на короткострокові кредити, в 

тому числі і для влади [10; 13].  

Надалі процес розвитку банківської системи призвів до створення державних 

банків, які не мали монополії на банківські операції, займались прийманням депозитів від 

населення, здійснювали платежі на їх рахунки, надавали споживчі кредит[10]. 

У подальшому найбільш визначальними подіями, що відбувалися в процесі 

становлення банківської системи Європи, можна вважати розвиток ринку капіталів 

Амстердама. Амстердамський капітал сприяв фінансуванню модернізації інфраструктури 

країн Європи; тут вперше було започатковано сучасну систему емісії міжнародних позик. 

що мало величезний позитивний вплив на економічний розвиток у ХVІІІ ст. [ 13, 104-129] 

Цей ринок відігравав велику роль у створенні системи управління англійським 

національним боргом, що значно сприяло піднесенню Англії до меж світової держави.  

Для ХІХ ст. характерним була еволюція монетарної системи, яка супроводжувалась 

значною диверсифікацією засобів платежу, зокрема за рахунок тріумфу золотого 

стандарту, легалізації банкнот та централізації їх емісії, зростання обсягів використання 

банківських грошей та появи центральних банків [10]. На початку цього періоду 

основними рисами розвитку банківської системи також можна назвати: регулярне 

здійснення короткострокових банківських операцій; вдосконалення дисконтної діяльності 

та розвиток індосації й акцептування переказних векселів, головним чином завдяки 

зростанню обсягів міжнародної торгівлі; обмін іноземної валюти; розвиток фінансового 

посередництва через розміщення векселів від імені держави або приватних компаній; 

кредитування великого та малого бізнесу, населення[14]. 

У другій половині ХІХ ст. у банківській системі Європи спостерігалася 

надзвичайна активність у поширенні акціонерних банків, концентрації та диверсифікації. 

Особливістю об'єднання капіталу тепер стало підпорядкування виробництва банкам. У 

зв'язку з цим у рамках  цього дослідження значний інтерес представляє історія розвитку 

банківської справи. У ХХ ст. спостерігаємо процес інтернаціоналізації банківських 

операцій, яка відбувалась за ініціативою приватних банкірів. Належного розвитку набули 

так звані народні та кооперативні ощадні і кредитні інститути як за сприяння приватних 

підприємств, так і держави. Банки починають відігравати нову роль, домінують у сфері 

концентрації капіталу [10] .  

 Як показує світовий досвід, банківська система пройшла досить довгий шлях свого 

становлення і перетворення на ту потужну силу, яка відіграє домінуючу роль у багатьох 

сферах суспільного життя в більшості країн світу в наші дні. Для України є надзвичайно 

корисним вивчення цього процесу та запозичення найбільш позитивного досвіду з тим, 

щоб у найбільш короткі строки, уникаючи можливих і виявлених багаторічною 

практикою помилок, закласти прогресивні організаційно-правові та фінансово-економічні 

основи для становлення власної банківської системи, яка хоча б за основними критеріями 

наближалась до прогресивних моделей подібних світових систем. 

У цьому плані вважаємо доцільним звернутися до дослідження, проведеного 

фахівцями Групи економічного та фінансового законодавства, зокрема Р. Дюфло, 

результати якого опубліковані у статті “Вплив економічних, політичних та правових 

факторів на розвиток фінансових систем: Чи зможе Україна навчитися на історичному 

прикладі?” (від 24 лютого 2000 р.). Зазначена публікація підготовлена для новоствореної 

Координаційної Ради з питань розвитку фінансового сектора і є узагальненням результатів 

досліджень багатьох економістів. Заслуговує на увагу підхід, в основу якого покладено 

процес розвитку та трансформації фінансових систем у міжнародному масштабі, що дало 

змогу на основі класифікації 26-ти країн світу за типами фінансової системи виявити 

специфічні особливості фінансових систем, окремі моделі їх розвитку, а також економічні, 

політичні та правові чинники, які впливають на цей процес. У процесі дослідження 

зроблено, на наш погляд, досить правильний висновок, що структура та розвиток 

фінансових установ прямо залежать від попереднього економічного розвитку країни 
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протягом певного періоду, але не навпаки. Це є особливо важливо у контексті формування 

основ фінансової політики держави в умовах євроінтеграційних процесів.  
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Анотація. У статті досліджено рівень обсягів виробництва та споживання молоко продукції 

населенням України. Обґрунтовано рівень цін на досліджувану продукцію та динаміку зміни за 2010-2015 

рр. 

Ключові слова: виробництво молока, ціна, споживання, молокопродукція, господарства населення, 

виробники. 

Аннотация. В статье исследован уровень объемов производства и потребления молоко продукции 

населением Украины. Обоснованно уровень цен на исследуемую продукцию и динамику изменения за 2010-

2015 гг. 

Ключевые слова: производство молока, цена, потребление, молочной, хозяйства населения, 

производители. 

Sammary. The level of production volume and population consumption of dairy products in Ukraine is 

researched in the article. The price level of reserach product and dynamics of change during the 2010-2015 years 

are grounded. 

Key words: milk production , price, consumption, dairy products, households of population, producers 

 

Постановка проблеми. Молоко є виключною їжею, яку приготувала для людини 

сама природа. У цьому продукті є всі необхідні речовини, що забезпечують нормальну 

життєдіяльність людини від самого народження і до глибокої старості. Корисні 

властивості молока та молочних продуктів не можна недооцінювати. Жодна їжа не може 

зрівнятися з молоком по повноті хімічного і біохімічного складу. Доведено, що в цьому 

продукті міститься більше ста різних найцінніших для організму людини компонентів. 

Крім того, виробництво молока і молокопродуктів в Україні є одним із найбільш 

перспективних напрямів розвитку аграрного сектору економіки, оскільки саме ця 

продукція займає провідне місце у споживанні населення є основним джерелом зайнятості 

мешканців сільської місцевості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виділення невирішених раніше 

аспектів загальної проблеми. Значну увагу питанням виробництва молока та 

молокопродукції присвячені праці Березівського П.М., Кернасюка Ю., Краснопольського 

Я. В., Радько В.І., Андросовича І.І., Лендєла М.А. та ін. Проблеми розвитку молочної 

галузі України, впливу світових тенденцій на її стан розкрито в працях П. Т. Саблука та Т. 

Л. Мостенської. Однак у галузі не здійснено ґрунтовного дослідження щодо рівня 

виробництва та споживання молокопродукції населенням України за останні п’ять років.  

Формування цілей статті. Основним завданням дослідження є визначення 

балансу обсягів виробництва та рівня споживання молочної продукції населенням 

України за 2010-2015 рр. 

Виклад основного матеріалу. Зменшення рівня виробництва молока загострило 

проблеми дефіциту молока, рівня обсягів споживання та формування оптимальної 

системи ціноутворення (табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка обсягів споживання та цін на молоко продукцію в Україні за 2010-2015 рр. 

 
Роки Чисельність постійного 

населення*, ос. 

Обсяги споживання на 1 

особу, 

Середні ціни 

реалізації молоко 

продукції, грн./т. 
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2010 45 782 592 206,4 2938,7 

2011 45 598 179 204,9 3041,6 

2012 45 453 282 214,9 2662,2 

2013 45 372 692 220,9 3364,0 

2014 45 245 894 222,8 3588,4 

2015 42 759 661** 209,9 4347,3 

2015 р. до  

2010р., % 

93,4 101,7 147,9 

  *За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року.  

** Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних 

адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни 

реєстрації постійного місця проживання. 

«В результаті відбувається посилення конкуренції вітчизняних товаровиробників з 

іноземними за власний ринок, а зростання обягів завезеної продукції з-за кордону вказує 

на слабку спроможність українських підприємств протистояти в боротьбі за споживача» 

[13]. 

За 2010-2015 рр. спостерігаємо ріст ціни реалізації молокопродукції на 47,9%, що 

не суттєво вплинуло на обсяги споживання населенням України, які зросли на 1,7%.  

Голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун стверджує, що ситуація вкрай 

важка. Всі виробники молока працюють в збиток. Не відомо до якого періоду часу можна 

буде втримати рівень цін на досить стабільному рівні. 

Ріст цін загалом може призвести і до покращення фінансового стану що 

забезпечить прибутковість сільськогосподарських товаровиробників. Важливим 

чинником, що зазнає серйозного впливу на ціноутворення, є сезонність виробництва: 

взимку спостерігається значне зменшення обсягів виробництва, а влітку – навпаки 

серйозне його зростання. 

Ціни на молокопродукти (з декларацією або без) будуть рости найближчим часом, 

в першу чергу через збільшення вартості сировини. Але це збільшення має бути дуже 

поступовим, в іншому випадку — не уникнути істотного зниження продажів. За даними 

сайту «Інфагро» українські виробники незбираного молока дочекалися скасування 

державного цінового контролю, хоча поки що на три місяці. Тепер не доведеться 

декларувати в адміністраціях зміни цін на молоко, кефір, сметану — так звані соціальні 

продукти. 

Крім того, до скасування цінового контролю прайси виробників молокопродуктів 

не знижувалися, а в найближчій перспективі провідними операторами планувалося їх 

збільшення [14]. 

За даними Асоціації виробників молока, від 9 серпня 2016 року, середня ціна на 

молоко екстра ґатунку склала 5,83 грн/кг, що відповідає рівню минулого тижня. Найвищу 

ціну за нього, як і минулого тижня, платили на Київщині — 6,30 грн/кг, а найнижчу — у 

Хмельницькій області — 5,40 грн. Максимальну ціну за нього давав Тернопільський 

молокозавод — 5,30 грн. 

Ціна молоко вищого ґатунку не змінилася — 5,72 грн/кг. Максимальну ціну за 

нього платили у Львівській області — 6,15 грн/кг, а найнижчу — в Чернівецькій обл. - 5 

грн/кг. Переробником, який платить найвищу ціну за таке молоко був Житомирський 

маслозавод (ТМ «Рудь») — 6,10 грн/кг. В той же час, кілограм молока першого ґатунку 

подорожчав на 1 копійку — 5,65 грн/кг. Найвищу ціну за таке молоко платили у 

Рівненській області — 5,97 грн, а найнижчу — у Полтавській — 5,33 грн/кг. Максимальну 

ціну за сировину такої якості платив ТОВ «Радивилівмолоко» — 5,94 грн [4]. 

В період з 7 по 14 листопада 2016 року середня ціна на молоко екстра-класу 

досягла 7,93 грн / кг (+6 коп. до показника тижнем раніше). Про це 14 листопада 

повідомила прес-служба Асоціації виробників молока (АВМ). 
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Згідно з повідомленням, середня ціна на молоко вищого сорту на минулому тижні 

склала 7,32 грн / кг (+12 коп), а ціна на молоко першого ґатунку зросла на 16 коп. - до 7,05 

грн / кг. 

Однією з причин зростання цін є подальше скорочення виробництва молока в 

країні. «Причина скорочення виробництва полягає тому, що з часів кризи 2014 року 

кількість поголів'я корів скорочується. При цьому закупівельна ціна на молоко в останні 

два роки майже не змінилася, що стало причиною його дефіциту на ринку», - йдеться в 

повідомленні представників агропромислового комплексу. 

Крім того, за даними АМП, на подорожчання впливає і фактор сезонності: в 

осінньо-зимовий період корови знижують продуктивність, що призводить до зростання 

цін на сировину. У боротьбі за молоко переробники змушені підвищувати ціни на нього, 

деякі з них (в першу чергу, компанії, що працюють на внутрішній ринок) навіть на шкоду 

собі. 

Світова закупівельна ціна корелювала з внутрішньою ціною на молоко на ринку 

України до моменту драматичних подій в нашій країні. І навіть протягом останніх трьох 

років в валютному еквіваленті спостерігалося проходження світовим тенденціям, 

незважаючи на те, що обсяги експорту молочних продуктів в країні істотно скоротилися, 

пошуки нових каналів збуту все ще тривають, внутрішній попит слабшає через низьку 

купівельну спроможність населення і ряду інших чинників. 

За даними щорічної Міжнародної наукової молочної конференції, яка відбулася у 

червні 2016 року в Генті, Бельгія. У конференції взяли участь 77 вчених з 42 країн світу. 

Особливу увагу було приділено світовому молочному кризи, його причин на наслідки. 

Зокрема, основними причинами молочної кризи названі: 

− зниження попиту на молочну продукцію в зв'язку з високою ціною, яка 

спостерігалася останні два роки; 

− уповільнення темпів зростання світового ВВП; 

− девальвація національної валюти в ряді країн; 

− скорочення імпорту молочної продукції; 

− скасування молочних квот в ЄС з 2015 року. 

За результатами проведеного аналізу існуючі обсяги виробництва забезпечують 

потреби в молоці (табл. 2). 

За даними таблиці 2 в Україні у 2015 році загалом вироблено 2669,2 тис. тонн. 

Найбільшу кількість молока продано переробним та закупівельним організаціям – 2410,1 

тис. тонн та витрачено на корм – 178,4 тис. тонн. Найбільшу кількість вироблено молока у 

Полтавській та Черкаській областях, що становить відповідно 424,8 тис. тонн (15,9%) та 

294,0 (11%). Найменшу кількість молока вироблено у Закарпатській області – 3,5 тис. 

тонн., що становить 0,13% всієї питомої ваги виробленої молоко продукції в Україні. 

Для збільшення виробництва молока в Україні потрібні величезні фінансові 

вкладення, більш того це повинні бути дуже дешеві кредити. Усередині країни грошей на 

це немає, а європейські інвестори зараз масово тікають з українського ринку. Тому 

говорити про якесь можливе збільшення виробництва молока в країні не доводиться, 

швидше за все, в найближчі кілька років, кількість виробленого вітчизняного молока 

залишиться таким же, а нестача даного продукту на внутрішньому українському ринку 

буде вирішена за світло європейського імпорту. 

Таблиця 2 

Баланс молока та молочних продуктів у сільськогосподарських підприємствах у 

2015 р., тис. тонн 
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Зважаючи на низький рівень купівельної спроможності українського 

споживача, зростання цін на готову молочну продукцію може призвести до 

зменшення попиту на внутрішньому ринку, і, відповідно,  до скорочення обсягу 

виробництва переробними підприємствами. Баланс молока та молочних продуктів у 

господарствах населення у 2015 році, тисяч тонн подано у таблиці 3.  

Таблиця 3 

Баланс молока  та  молочних продуктів у господарствах населення у 2015 році, 

тисяч тонн 
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Україна 3,3 2669,2 30,6 178,4 2410,1 33,8 2,7 0,2 73,9 4,0 

області           

Вінницька 0,3 193,0 1,3 11,7 177,8 1,6 0,2 − 3,0 0,3 

Волинська 0,0 74,9 3,3 7,4 70,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Дніпропетровська 0,4 81,7 4,8 5,1 80,4 0,9 0,1 0,0 0,0 0,4 

Донецька 0,2 83,3 0,3 5,8 75,2 1,6 0,1 0,2 0,8 0,1 

Житомирська 0,0 101,0 1,2 7,4 94,7 0,1 0,0 − 0,0 0,0 

Закарпатська 0,0 3,5 0,0 1,1 0,4 1,5 0,0 − 0,5 0,0 

Запорізька 0,1 32,5 0,0 3,7 22,2 6,5 0,0 0,0 0,1 0,1 

Івано-Франківська 0,0 16,7 0,2 1,4 10,2 1,4 0,1 0,0 3,8 0,0 

Київська 0,3 212,8 0,1 10,9 167,1 0,9 0,1 0,0 33,7 0,5 

Кіровоградська 0,0 51,2 0,0 4,6 46,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 

Луганська 0,1 41,9 0,0 3,4 38,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Львівська 0,0 25,6 0,4 2,4 20,4 3,0 0,2 − 0,0 0,0 

Миколаївська 0,1 37,8 3,3 2,3 38,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 

Одеська 0,1 36,9 0,6 4,9 23,9 5,4 0,5 0,0 2,9 0,0 

Полтавська 0,4 424,8 0,1 20,8 397,8 0,5 0,1 0,0 5,7 0,4 

Рівненська 0,1 63,2 4,1 5,3 61,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 

Сумська 0,2 175,1 2,0 9,5 146,5 1,6 0,2 0,0 19,1 0,4 

Тернопільська 0,0 58,8 0,0 3,7 55,1 0,0 0,0 − 0,0 0,0 

Харківська 0,3 232,6 1,7 13,1 213,2 4,7 0,4 0,0 2,8 0,4 

Херсонська 0,1 40,0 0,8 3,1 37,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 

Хмельницька 0,1 152,6 4,1 10,5 144,6 0,1 0,0 − 1,5 0,1 

Черкаська 0,4 294,0 0,4 17,0 275,2 1,6 0,3 0,0 0,0 0,7 

Чернівецька 0,0 17,4 0,1 1,3 16,1 0,1 0,0 − 0,0 0,0 

Чернігівська 0,1 217,9 1,8 22,0 197,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 
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Україна 31,2 7946,2 4015,0 2,7 0,2 

784,

2 

1011,

7 918,1 2290,8 750,4 17,0 790,8 

29,

1 8995,0 

області               

Вінницька 1,8 645,4 100,6 0,2 − 22,3 113,8 65,9 439,5 20,7 0,1 12,4 1,7 343,8 

Волинська 1,4 350,3 47,6 0,0 0,0 52,2 0,4 56,9 4,9 52,1 3,3 102,6 1,3 230,8 

Дніпропетровс

ька 1,6 262,9 463,9 0,1 0,0 40,3 25,1 24,5 91,8 39,4 0,6 0,3 1,5 635,8 

Донецька 1,2 144,6 377,3 0,1 0,2 44,4 238,7 19,1 29,8 22,8 0,0 0,9 1,0 732,9 

Житомирська 0,6 477,4 76,5 0,0 − 41,1 0,9 51,0 90,3 41,0 1,2 123,5 0,6 288,9 

Закарпатська 3,5 354,6 40,7 0,0 − 8,2 0,5 39,6 0,0 6,7 0,0 77,3 3,1 280,8 

Запорізька 0,1 228,2 203,4 0,0 0,0 74,6 0,0 33,5 58,1 68,1 0,0 18,4 0,1 328,1 

Івано-

Франківська 0,5 457,3 42,3 0,1 0,0 26,9 0,4 50,9 40,9 25,5 0,1 51,1 0,5 358,5 

Київська 1,4 233,5 837,8 0,1 0,0 48,8 22,7 21,0 38,0 47,9 0,0 5,0 1,3 1031,1 

Кіровоградськ

а 0,5 259,4 78,1 0,1 0,0 15,1 32,3 32,2 76,9 14,6 0,0 58,3 0,5 203,0 

Луганська 0,9 116,8 46,6 0,0 0,0 18,5 219,0 20,6 57,1 2,4 0,0 0,7 0,5 320,5 

Львівська 1,4 545,6 123,9 0,2 − 91,5 3,0 61,9 15,6 88,5 0,1 1,0 1,3 597,2 

Миколаївська 0,7 306,0 124,8 0,0 0,0 6,6 48,9 40,7 199,0 6,1 0,2 0,3 0,6 240,1 

Одеська 2,2 348,4 250,7 0,5 0,0 51,8 5,2 42,9 52,0 82,4 0,5 13,3 2,1 465,6 

Полтавська 1,4 369,7 134,5 0,1 0,0 31,2 18,4 32,8 118,9 30,7 0,0 48,7 1,3 322,9 

Рівненська 0,7 373,6 45,3 0,1 0,0 21,5 1,2 51,3 74,3 21,2 3,1 44,3 0,7 247,5 

Сумська 0,5 242,5 128,2 0,2 0,0 12,6 60,9 25,0 170,2 11,0 2,0 8,6 0,5 227,6 

Тернопільська 1,2 401,9 59,7 0,0 − 36,9 3,3 38,2 75,7 36,9 0,0 100,1 1,1 251,0 

Харківська 3,2 291,9 415,3 0,4 0,0 18,7 76,8 47,2 58,7 14,0 0,0 61,1 3,2 622,1 

Херсонська 3,7 260,0 80,4 0,1 0,0 7,0 32,3 28,4 131,4 6,6 0,8 4,4 3,6 208,3 

Хмельницька 1,2 428,8 65,1 0,0 − 64,9 0,7 54,8 122,0 64,8 4,1 11,5 1,1 302,4 

Черкаська 0,6 236,1 145,6 0,3 0,0 10,4 86,2 20,6 165,2 8,8 0,4 0,6 0,6 283,0 

Чернівецька 0,5 276,6 21,7 0,0 − 25,8 1,4 31,5 0,5 25,7 0,1 45,8 0,5 221,9 

 Чернігівська 0,4 334,7 105,0 0,1 0,0 12,9 19,6 27,6 180,0 12,5 0,4 0,6 0,4 251,2 

Одним з основних каналів збуту молока є переробні підприємства, що закуповують 

сьогодні близько 42 % усієї виробленої в країні сировини. 

Згідно даних Державної фіскальної служби, експорт молока та вершків незгущених 

за перші сім місяців 2016 зріс на 6,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року і 

склав 2,7 млн дол США, що у натуральному обсязі становить 5,2 тис т (+0,08 тис т або 

+1,6%). Основними країнами-споживачами молока і вершків незгущених є Молдова, 

Грузія і Лівія, котрі разом закуповують 86,9% зазначеної продукції, при цьому частка 

Молдови становить 46,8% [7].  

Проте ці показники уже докорінно змінилися за січень-квітень 2016 року, оскільки 

обсяг експорту молока і вершків згущених, у тому числі сухого молока, скоротився на 

27%. Обсяг реалізації даної продукції за кордон склав 13,1 млн. т, що на 4,8 млн т менше 

за аналогічні показники 2015 року. В грошовому виразі експорт молока і вершків 

згущених скоротився на 11,7 млн дол. США та склав 18,1 млн дол. США. Натомість 

експорт молока та вершків незгущених зріс на 13% порівняно з аналогічним періодом 

минулого року і склав 3,5 тис. т, що у грошовому виразі становить 1,8 млн дол. США 



 72 

(+281 тис. дол. США). Основними країнами-споживачами є Лівія з часткою 10%, Грузія – 

32% та Молдова з часткою 47%. 

За підсумками 8 місяців Україна відкотилася на 42 сходинку світового рейтингу 

експортерів молокопродуктів. Про це повідомив експерт продовольчого підрозділу ООН 

ФАО Андрій Ярмак на своїй сторінці в Facebook. За словами Ярмака, за вказаний період 

Україна опустилася на 42-е місце в світовому рейтингу експортерів молочної продукції. 

Для порівняння, два роки тому Україна займала 28 місце, у 2015 році - 40-е місце. 

Найбільше стримує експорт молочної продукції в країни ЄС низька якість 

вітчизняної молочної сировини. Молоко переважно виробляється господарствами 

населення, де застосовується ручне доїння, відсутні технології зі швидкого 

охолодження молока, що негативно позначається на його якості [12].  

У рейтингу переробників за обсягом продажів на 1 місці з 2007 року перебуває 

група Danone. У 2016 році компанія не втратила свою позицію. Friesland Campina з 8 місця 

піднялася на 7, група Unilever перемістилася на 8 сходинку . 

Висновки з даного дослідження. В результаті проведених досліджень можемо 

стверджувати, що основними причинами зменшення споживання молочних продуктів в 

Україні є висока їх вартість, низький рівень системи збуту, складна демографічна ситуація 

у сільській місцевості, де середній вік мешканців вже давно сягнув позначку понад 55 

років, невідповідність цін витратам, які товаровиробник витрачає на утримання дійного 

стада 

Нове дослідження Euromonitor показало, що в молочній галузі зберігається 

економічна нестабільність. У 2015 році роздрібні продажі переробників впали на 9 % і в 

2016 році аналогічний тренд зберігається. В основному обсяги продажі зменшувалися  

через високий рівень інфляції. 

У реальному вираженні споживачі не стали купувати або споживати менше 

молочних продуктів. Навпаки, Euromonitor зафіксував стабільність і приріст за даними 

показниками в 2015 році [14]. 

Побудувати в Україні конкурентоспроможну модель можна лише за умов 

формування оптимального співвідношення частки приватних господарств населення, 

сімейних ферм і спеціалізованих великотоварних господарств, що забезпечить зниження 

собівартості молока і підвищення ціни за рахунок вищої якості продукції [8]. 

Отже, зростання цін на молокопродукцію, який є неминучим, може призвести до 

скорочення обсягів споживання, дефіциту молока та зростання експорту. Неабияку роль у 

формуванні цін відіграє чинник сезонності.  

Перспективами подальших розвідок в даному напрямі є дослідження впливу 

зовнішніх та внутрішніх чинників на рівень цін молокопродукції.  
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Bochko O. The balance of production and consumption of dairy population of Ukraine 

In Ukraine, production of milk and dairy products is one of prospective directions of agrarian sector 

development, because the products take a leading position in consumption of population and their production is a 

principal occupation of rural population.  

Main task of the research is to determine a balance of production amount and level of dairy products 

consumption by population of Ukraine in 2010-2015.  

Fall of milk production level has stressed the problem of milk deficit, level of consumption amount and 

formation of an optimal pricing system.   

Main reasons of milk crisis are the following ones: fall of the demand for dairy products because of high 

price, observed in the last two years; deceleration of the rate of increase of the world GDP; devaluation of a 

national currency in some countries; cut of import of dairy products, suspension of milk quotas in the EU since 

2015.  

Having carried the research, we can confirm that high cost of dairy products, low level of sales system, 

complicated demographic situation in rural area, where the average age of population has achieved the point over 

55 year, discrepancy of prices and expenses of producers for milking herd keeping are the main reasons for 

decrease of dairy products consumption in Ukraine.  

New research of Euromonitor demonstrates that dairy branch is still economically fragile. In 2015, 

retailing of processing companies decreased by 9 % and the same tendency is observed in 2016. High inflation level 

is the main reason of the sales fall.   

In reality, consumers have not become to buy or consume less of dairy products. In contrast, Euromonitor 

has fixed stability and increase of the indicators in 2015.  

In Ukraine, a competitive model can be built under conditions of establishment of an optimal correlation of 

the share of population’s private economies, family farms and specialized large-scale companies. It will support a 

decrease of cost price of milk and rise of prices because of higher quality of products.  

Thus, inevitable rise of prices for dairy products can cause a cut of consumption amount, milk deficit and 

increase of export. An important effect on pricing is made by the factor of seasonality.  
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Abstract This article provides a system analysis of trends in the IT field of the global computer industry 

that changed the socio-economic conditions of everyday living. In particular, we describe such innovative software 

as Deductor Studio, Statistics, MS Exel, SPSS, Statgraphics, MapInfo, Mathcad, MatLab, Analyst, Model Economic 

Equilibrium and Automated Information Systems  that are necessary for the implementation of production and 

circulation in the  Enterprise Resource Planning (ERP),  which has made it possible to show significant benefits of 

Statistics10 in the economy. 

We have scientifically proven  that in the next 10 years, there will be a new perspective towards developing 

a system which will be based on software system Statistics, innovative technologies for complex service of e-

commerce, which will be one of the main types of business in the development of a global network protocols of 

electronic data interchange, electronic auctions etc. 
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Development of Computer Science 

For the past 10-20 years, a number of revolutionary Information Technology inventions 

were made in the global computer industry that contributed to the quantitative and qualitative 

changes in socio-political and economic processes. Self-development and self-education became 

irreplaceable foundations for economic growth of any kind of business. 

It is pertinent that the fundamental principles of formation of innovative computer 

technologies in the economy, in particular, were developed by scientists such as L. Kantorovich 

[1], M. Zhaldak [2], V. Konovalov, E. Mashbits T. Herhey, L. Iurkivska [3], L Hladchuk, I. 

Pidlasii, A. Brushlinskiy, A. Buul [4], T. Gabii, A. Matiushkin, V. Duk [5], E. Mashbyts, 

O. Tikhomirov, E. Mashbyts, O. Tikhomirov, V. Bratushka [7], Patsyorkovskii, V. Romakin, 

L. Pavlenko [8], S. Ivakhnenkov, V. Lieberman, L. Kindratska, E. Mnih and others. 

Considering the high rate of development of information society, we shall review the 

defining moments which contributed to the increase of automation of production.   

The first defining moment conventionally denotes the period 1874-1944 when there was 

increased use of calculating machines, slide rules and other mechanical tools to perform basic 

arithmetic operations in business and in everyday life.  In the same period, punch cards were 

invented and punched-card computers were used widely for processing and storage of data bases.  

The second defining moment (1945-1968) is associated with the creation of a universal 

computer, including the first computer ENIAK and the high-performance machine "Arrow", 

which was characterized by compact and relatively low cost. The invention and use of transistors 

and integrated circuits, which were actively utilized from 1968, became another important event 

for further development of computers. 

The third defining moment (1990–1999) is related to the development of analytical 

systems that can operate in an environment of local area networks (LAN), which contributed to 

the development of such software as 1C, Galaxy, Infosoft, Deductor  Studio, Statistics,  MS 

Exel, SPSS, Statgraphics, MapInfo, Mathcad and others. 

The fourth defining moment was the beginning of the XXI century and characterized by 

the creation of modern analytical systems that integrate well with the basic software of the 

customer and communication satellite.  

Depending on the speed of operation, there is a certain analogy between the above-

mentioned evolution and the four generations of computers which were based on: 

– radio tubes; 

– transistors; 

– integration circuits; 

– microprocessors. 

Application of Computer Science to the Economy 

Considering the great variety of innovative software tools with the help of which a 

number of important socio-economic processes are being investigated, (Deductor Studio, 

Statistics, MS Exel, SPSS, Statgraphics, MapInfo, Mathcad, MatLab,  Model of economic 

equilibrium and automated information systems of ERP (Enterprise Resource  Planning ) ), we 

shall particularly focus on examples of usage of “Statistic 10” package in the economy, because 

in third world countries most companies in 2015 did not make use of computer technologies 

(except basic functions of MS Exel). This is primarily due to the lack of appropriate financial 

and material resources and available visual guidelines on the use of new computer technologies.  

The Use of Statistics 10 Software  

In this regard, we give a generalization of methodological proposals presented by 

previous worker [7-9] and from our own experience of using “Statistics 10” software system to 

optimize the resolution of  so-called tragedy of the commons, which applies to solve the 

historical conflict between personal and the public interests as a large group of people are not 

able to manage  common resources (the research analysis of  the Nobel laureate E. Ostrom in the 
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context of finding the optimal solution of the problem in local areas is presented in [10]). As a 

result, the use of “Statistics” software system allows one to create the optimal strategy for the 

development of companies and entire sectors or regions under uncertainty and conflict of 

business interests on the basis of mathematical game theory. 

The analogue of open economic system dynamic model is a mathematical game based on 

the criteria of pessimism or optimism as described by formulas (1) and (2): 
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PV ,  are gains matrix and loss matrix, which have i rows and j columns. In the 

same manner,, criteria of max minimum and min maximum of gains are set, which are fully 

described in “Statistics 10”. Functionality of this software is so great that it allows one to 

perform Spearman and Kendall correlation analysis and important forms of normalization of 

statistic data such as varimax, quarimax and others (Fig.1). 

 
Fig 1. The interface of the software “Statistics 10” 

 

Innovative technologies used by the StatSoft Company in the process of development of 

the mentioned software allow the automation of the complicated process of normalization of 

index -stimulators by the formula (3): 

 

 

where, −
i

z  standardized variables of
i

x , and 
min,i

x is the largest non-zero value from a 

given statistical series. Analogously, we can automate the norm setting of index number 

disincentive by the formula (4) 

,0,,
min,

=
i

i

i

i
xNi

x

x
z

 

(

(4) 

,,
max,

Ni
x

x
z

i

i

i
=  

(

3) 



 76 

where,  
min,i

x – the least values of investigated statistical series. 

Another significant advantage of software Statistics 10 over other programs is the 

harmonious concentration of all necessary economic and statistical functions, a good 

compatibility with electronic tables, spreadsheets and quality context menu-prompts (help). 

The program Statistics is also widely used in many fields of the research estimating the 

level of economy safety. Specifically, we proposed a scientific approach to the definition of 

prediction computer  model of rural development with elements of factor analysis [11] and 

formed a model of modern computer programs used for statistical processing of medical 

information and biostatic data. Also we  proved the feasibility of using modern information and 

communication technology as a perspective direction for rural development, which is key to 

improving the economic security of rural areas [12]. 

Conclusions and recommendations 

Under the circumstance of economic globalization, there arises a need for formation of 

complex strategies for the development of businesses and local areas in general by means of 

innovative computer technologies, which certainly include the programs of the StatSoft 

Company.  

In our view, the next 10 years will witness  the development of innovative technologies, 

including the ones based on the software system Statistic 10,  engaged in complex service of 

electronic commerce (e-commerce), which will become one of the major types of businesses in 

the context of development of  global network protocols of Electronic Data Interchange (EDI), 

electronic auctions (e.g. eBay, Asse Trade, Aukro, Free Markets, Trade Out) and other online 

services,  most active in the formation  the information society. 
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Анотація. У статті висвітлено, запропоновані авторами методичні аспекти аналізу розвитку 

житлово-комунального господарства (рівні, етапи, елементи, показники). 

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, житловий фонд, житлово-комунальні послуги, 

комунальна інфраструктура. 

Аннотация. В статье освещены, предложенные авторами методические аспекты анализа 

развития жилищно-коммунального хозяйства (уровни, этапы, элементы, показатели). 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилой фонд, жилищно-коммунальные услуги, 

коммунальная инфраструктура. 

Lisovуi A., Ruginska N. Analysis of housing and communal services: methodological aspects 

Abstract. In the article, the authors proposed methodological aspects of the analysis of housing and 

communal services (levels, stages, items, quantities). 

Keywords: housing and communal services, housing, housing and communal utilities, communal 

infrastructure. 

 

Діяльність житлово-комунального господарства потребує наявності необхідної 

кількості знань і вмінь для організації та підтримки конкурентоспроможності і розвитку в 

умовах зміни та реформації внутрішнього економічного середовища, що потребує 

відповідних аналітичних досліджень. 

Методика аналізу житлово-комунального господарства на сьогодні є складною і 

багатогранною проблемою, потребує обґрунтування окремих підходів у зв’язку з 

існуванням нагальної потреби в розвитку житлово-комунального господарства в цілому та 

дасть можливість ефективно працювати в сучасних економічних умовах. 

Відповідно, аналіз розвитку житлово-комунального господарства повинен 

ґрунтуватися на основних принципах діалектики через пізнання всього: в динаміці та 

розвитку, взаємозв’язках, взаємозалежності і взаємозумовленості; у причинно-наслідковій 

підпорядкованості зміни та розвитку; у пізнанні проявів необхідності та випадковості 

негативних і позитивних характеристик, кількісних та якісних змін, дії механізмів 

мотивації та інтересу. 

Об’єктом дослідження є економічна система, в якій функціонують суб’єкти 

житлово-комунального господарства, їх середовище господарювання та господарська 

діяльність. Окрім того, об’єктом поглибленого аналітичного дослідження виступають: 

виробнича, фінансова, інвестиційна та інші види діяльності підприємств з надання 

житлово-комунальних послуг, їх ресурси, виробничі та управлінські структурні 

підрозділи; організація праці, виробництва та надання послуг; форми господарювання.  

Предметом аналізу розвитку житлово-комунального господарства є реальна 

господарська діяльність підприємств житлово-комунального господарства, її причинно-

наслідкові зв’язки між різними економічними процесами.  

Багато авторів публікували свої роботи, де з різних позицій розглядався аналіз 

житлово-комунального господарства. Так, В. П. Полуянов та Н. С. Попович для аналізу 

стану житлово-комунального господарства пропонують порівнювати середньорічну 

чисельність працюючих всього житлово-комунального господарства із загальною 

чисельністю працюючих по країні, оцінкою виробленої доданої вартості за видами 

економічної діяльності та у житлово-комунальному господарстві та порівнянням 

середньомісячної номінальної заробітної плати працівників у цілому і за всіма видами 

діяльності житлово-комунального господарства, рівнем освіти працівників і 

працевлаштуванням в житлово-комунальному господарстві [1].  

Такий перелік показників досить вузько висвітлює діяльність житлово-

комунального господарства та показує стан житлово-комунального господарства тільки за 

обсягом розвитку та ефективністю системи управління, не висвітлюючи аналіз стану 

житлового фонду та об’єктів благоустрою, транспортного забезпечення, інженерних 

мереж житлово-комунального господарства. 
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О. В. Димченко аналізує стан житлово-комунального господарства через ряд 

показників фінансово-економічного стану підприємств, використовуючи рентабельність 

виробництва, рівень відшкодування собівартості тарифом, рівень відшкодування 

скоригованої собівартості тарифом, рівень оплати послуг споживачами, рівень покриття 

витрат отриманими доходами, загальну заборгованість споживачів, рівень оплати послуг 

споживачами та дебіторську заборгованість населення за надані житлово-комунальні 

послуги [2, с. 42-50]. 

Даний перелік аналізованих показників, на нашу думку, не дає повного уявлення 

про стан підприємств житлово-комунального господарства, а лише вузько висвітлює їх 

діяльність з позиції рівня оплати послуг населенням, хоча цей показник є одним із 

основних індикаторів прибуткової роботи підприємств житлово-комунального 

господарства як окремо взятих, так і в розрізі регіонів та країни в цілому. 

Ю. Г. Лега, Т. М. Качала, Н. Ф. Чечетова розглядають житлово-комунальне 

господарство з позиції його сучасного стану та територіальної організації за структурою 

житлового фонду за формою власності та підпорядкованістю, часткою індивідуальних 

будинків у загальному житловому фонді, щільністю заселення, розподілом сімей за 

кількістю кімнат, рівнем забезпеченості населення житлом, обсягом житлового 

будівництва, введенням в експлуатацію житлових будинків, рівнем благоустрою житла, 

інженерними мережами, кількістю реалізованих житлово-комунальних послуг, ремонтом 

житлового фонду, рівнем комунального обслуговування, якістю наданих послуг, станом 

оплати та рівнем заборгованості за надані послуги, основними фінансово-економічними 

показниками діяльності житлово-комунального господарства [3, с. 104-124, 185-218 ].  

Також Т. М. Качала пропонує оцінювати ефективність функціонування житлово-

комунального господарства через абсолютну ефективність, яка визначається відношенням 

загального результату діяльності житлово-комунального господарства до його 

виробничих ресурсів, та відносну ефективність житлово-комунального господарства, що 

визначається відношенням значень показника абсолютної ефективності. Далі наводиться 

оцінка ефективності діяльності підприємств житлово-комунального господарства за 

адаптованою до діяльності вітчизняних підприємств закордонною методикою через чисту 

приведену вартість, внутрішню норму прибутку, відношення результатів до витрат, 

відношення прибутку до витрат, терміну окупності інвестицій та оцінка порівняння 

ефективності двох альтернативних проектів розвитку житлово-комунального 

господарства [4, с. 175-176]. Для аналізу функціонування підприємств житлово-

комунального господарства Т. М. Качала пропонує також розглядати ефективність 

впровадження заходів щодо реформування управління організацією житлово-

комунального господарства як відношення приросту прибутку від впровадження заходів із 

реформування житлово-комунального господарства до витрат на впровадження та 

визначати бюджетну економічну ефективність через розрахунок річного бюджетного 

ефекту від реалізації запропонованих в проекті механізмів реформування житлово-

комунального господарства [4, с. 178]. 

Така система приведених показників досить щільно охоплює сукупність видів 

діяльності житлово-комунального господарства, але не показує прогнозованих показників 

його діяльності на майбутні періоди. 

Найбільш значною розробкою в цьому напрямі, на нашу думку, є робота 

А. В. Григоровича, який наводить досить змістовний перелік показників щодо аналізу 

сфери житлово-комунального господарства, а саме пропонує проводити його аналіз через 

детальний аналіз стану житлово-комунального господарства в розрізі підгалузей, а також 

згідно територіального поділу підприємств щодо населених пунктів та регіонів. Ним 

запропоновано п’ять елементів комплексного аналізу, таких як [5, с. 363]: 

1. Загальна характеристика житлово-комунального господарства. 

2. Характеристика системи управління. 
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3. Аналіз технічного стану житлового фонду, об’єктів благоустрою, 

міськелектротранспорту, систем водо-, теплопостачання та водовідведення тощо. 

4. Оцінка фінансово-економічних показників діяльності підприємств житлово-

комунального господарства та чинної тарифної політики. 

5. Визначення якості житлово-комунальних послуг та рівня задоволення ними 

потреб населення. 

Запропонований А. В. Григоровичем досить цікавий підхід щодо формування 

комплексу показників заслуговує особливої уваги. Згідно, з ним цей комплекс 

розподіляється на 5 основних груп, а саме: житловий фонд, системи водопостачання та 

водовідведення, системи теплопостачання, об’єкти благоустрою та інженерного захисту 

територій, міський наземний електротранспорт. Окремо вивчаються фінансово-економічні 

показники діяльності житлово-комунального господарства, показники чинної тарифної 

політики, зайнятості та продуктивності праці на його підприємствах використання 

амортизаційних нарахувань і оцінка якості житлово-комунальних послуг та рівня 

задоволення ними потреб населення [5, с. 365-366]. Разом з тим в цьому переліку відсутні 

індикатори стратегічних прогнозованих показників діяльності житлово-комунального 

господарства в цілому. 

На сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України оприлюднені паспорт житлово-комунального 

господарства України [6] та відповідні паспорти за регіонами [7], де висвітлені показники, 

що характеризують стан житлово-комунального господарства. Відповідно до даних 

паспортів показники, які відносяться до житлово-комунального господарства, можна 

розділити на 6 блоків [6]: 

Блок 1 – фінансово-економічний стан житлово-комунального господарства 

України: 

− тарифна політика; 

− заборгованість із виплати заробітної плати; 

− фінансово-економічні показники роботи підприємств житлово-комунального 

господарства комунальної форми власності. 

Блок 2 – житлове господарство: 

− ліфтове господарство; 

− забезпечення розв’язання проблем мешканців гуртожитків; 

− фінансово-економічні показники роботи підприємств житлового господарства 

комунальної форми власності. 

Блок 3 – водопровідно-каналізаційне господарство: 

− фінансово-економічні показники роботи підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства комунальної форми власності. 

Блок 4 – комунальна теплоенергетика: 

− фінансово-економічні показники роботи підприємств комунальної 

теплоенергетики. 

Блок 5 – благоустрій та комунальне обслуговування: 

− стан сфери дорожньо-мостового господарства; 

− стан галузі поховання; 

− стан сфери зовнішнього освітлення; 

− стан сфери зеленого господарства. 

Блок 6 – розвиток державно-приватного партнерства. 

Водночас, питання комплексного, системного аналізу житлово-комунального 

господарства залишається відкритим. Досить значний ряд показників не врахований, а 

відтак, відсутні систематизація та загальна класифікація показників. Відсутні комплексні 

дослідження впливу факторів на процеси, що відбуваються у сукупності видів діяльності 

житлово-комунального господарства в ринкових умовах та реаліях сьогодення. Досить 

значних зусиль потребує розробка питання щодо вдосконалення комплексного, 
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системного дослідження аналізу всіх видів діяльності житлово-комунального 

господарства. 

Відтак, спираючись на аналіз наукових праць вітчизняних учених, можемо 

запропонувати власну систему показників аналізу розвитку житлово-комунального 

господарства з використанням інформації офіційної та відомчої державної статистики, 

даних вибіркових обстежень і опитувань населення та спеціалістів житлово-комунального 

господарства, яка включає в себе 11 агрегованих груп (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система показників аналізу розвитку житлово-комунального 

господарства 

 

Аналіз розвитку житлово-комунального господарства слід проводити з позиції 

макроаналізу для дослідження національної економіки в цілому та однієї з її складових 

частин (компонентів) – житлово-комунального господарства. Макроаналіз охоплює всі 

види діяльності житлово-комунального господарства та його складових в національному 

господарстві країни. Він є зведеним аналізом системи узагальнюючих показників, що 

дозволяє виявити тенденції й закономірності розвитку житлово-комунального 

господарства країни та спрогнозувати на майбутнє його функціонування. Проведення 

макроаналізу необхідне для державного регулювання житлово-комунального 

Система показників аналізу розвитку житлово-комунального господарства 

Група 1 – показники споживчого ринку 

Група 2 – показники підприємств, які надають житлово-комунальні послуги 

Група 3 – показники людських ресурсів, занятості та продуктивності праці 

Група 4 – показники виробництва, надання та споживання житлово-

комунальних послуг 

Група 5 – показники результативності та ефективності роботи житлово-

комунального господарства 

Група 6 – показники житлово-комунального господарства за видами діяльності 

Група 7 – показники якості наданих житлово-комунальних послуг 

Група 8 – показники реалізації та споживання житлово-комунальних послуг 

Група 9 – показники розвитку державно-приватного партнерства 

Група 10 – показники оцінки роботи системи управління житлово-комунальним 

господарством 

Група 11 – показники стратегічного прогнозування діяльності та розвитку 

житлово-комунального господарства 
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господарства та для порівняння здобутків національної економіки із досвідом 

міжнародного співтовариства. 

Макроаналіз розвитку житлово-комунального господарства неможливо провести 

без мезоаналізу та мікроаналізу. Мезоаналіз є аналізом сукупності видів діяльності 

житлово-комунального господарства в регіоні. Мікроаналіз проводиться на рівні 

підприємств житлово-комунального господарства та їх структурних підрозділів, де 

визначаються тенденції розвитку, виявляються резерви підвищення ефективності та 

дається порівняльна оцінка частки структурних підрозділів у здобутку загальних 

результатів діяльності житлово-комунального підприємства. Разом з тим доцільно 

проводити і наноаналіз, який містить оцінку діяльності окремих приватних керуючих 

компаній для визначення тенденцій розвитку, оцінки ефективності діяльності та резервів її 

підвищення. 

Аналіз житлово-комунального господарства має свої особливості, що витікають із 

специфіки комплексу його видів діяльності. Такими особливостями є: 

− склад та зміст завдань аналізу житлово-комунального господарства; 

− специфічна система економічних, технічних та фінансових чинників діяльності 

житлово-комунального господарства; 

− жорстка регламентація процесу надання житлово-комунальних та комунальних 

послуг споживачам; 

− оптимізація житлово-комунальних та комунальних послуг через модернізацію 

задля поліпшення існуючих механізмів досягнення ефективної функціонування за всіма 

видами діяльності;  

− визначення специфічних резервів та способів оцінки їх впливу за допомогою 

факторного аналізу узагальнених показників діяльності житлово-комунального 

господарства; 

− аналіз якості наданих послуг житлово-комунального та комунального 

господарства споживачам; 

− аналіз обсягів виробництва послуг житлово-комунального господарства в 

натуральному, вартісному, умовному вимірюванні. 

Методика аналізу розвитку житлово-комунального господарства відображає 

раціональну послідовність виконання аналітичних задач за дотримання принципів аналізу, 

вибору конкретних методів аналізу для вирішення поставлених завдань та відповідає 

специфічному принципу аналізу – принципу комплексного підходу. Даний принцип 

вимагає використання системи методик аналізу, які обираються і застосовуються 

безпосередньо самим аналітиком. До них слід віднести: 

1. Узагальнену методику, яка включає в себе загальні підходи та положення. 

2. Методики для окремих видів діяльності житлово-комунального господарства, які 

розробляються на основі узагальненої та враховують специфіку конкретного виду 

діяльності. 

3. Методики для аналізу конкретних проблем (для аналізу 

конкурентоспроможності, якості наданих послуг та кризових ситуацій підприємств 

житлово-комунального господарства та ін.). 

4. Методики для внутрішнього користування в межах підприємств житлово-

комунального господарства, Міністерства тощо. 

Методика аналізу розвитку житлово-комунального господарства є узагальненням 

досвіду, результатів використання конкретних способів, прийомів відображення й 

оброблення інформації щодо функціонування окремих видів діяльності та в цілому 

житлово-комунального господарства. Методику аналізу розвитку житлово-комунального 

господарства можна поділити на загальну та часткову. До зальної методики, яку також 

можна назвати типовою, слід віднести дослідження, які можна застосовувати для аналізу 

різних видів діяльності житлово-комунального господарства. Для конкретизації загальної 

інформації щодо діяльності житлово-комунального господарства, враховуючи особливості 
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певних об’єктів його аналізу, слід застосовувати часткову методику, яка дає можливість 

деталізувати окремі процеси та явища для забезпечення комплексної оцінки житлово-

комунального господарства та можливості прийняття оптимальних управлінських  

рішень. 

Методика аналізу розвитку житлово-комунального господарства повинна містити 

наступні процедури: визначення завдання і формулювання мети аналізу розвитку 

житлово-комунального господарства; відбір об’єктів аналізу житлово-комунального 

господарства; встановлення системи показників, за допомогою яких досліджуватиметься 

кожна окрема складова житлово-комунального господарства; алгоритм проведення 

дослідження та його періодичність; обрання та опис способів та прийомів дослідження 

житлово-комунального господарства; відбір та перевірка достовірності аналітичних 

джерел вхідної інформації; відбір технічних засобів, які доцільно використовувати для 

аналітичного дослідження житлово-комунального господарства в цілому і за окремими 

видами діяльності; документальне оформлення результатів аналізу та подання їх до 

розгляду користувачам; розробка заходів вдосконалення діяльності житлово-

комунального господарства та перевірка їх впровадження. 

Методика аналізу розвитку житлово-комунального господарства дозволяє 

встановити основні закономірності його розвитку; виявити внутрішні та зовнішні 

фактори, які загрожують його розвитку; дослідити стабільний або тимчасовий характер 

відхилень; позитивно впливати на забезпечення ефективного використання ресурсів 

житлово-комунального господарства; виявляти вплив факторів на його розвиток;  

знаходити невикористані резерви, вказувати напрям їх пошуку та реалізації; впливати на 

підвищення рентабельності всієї сукупності видів діяльності житлово-комунального 

господарства, а також системи його управління; знаходити недоліки та вказувати напрями 

покращення організації управління. 

Аналіз розвитку житлово-комунального господарства повинен проходити через 

комплексне дослідження суб’єкта господарювання як системи, тому що житлово-

комунальне господарство є складною економічною системою і має властивості, 

притаманні безпосередньо самій системі, такі як ієрархічність, багатокритеріальність, 

автономність, динамічність (інерційність), невизначеність, самоорганізованість, 

адаптацію. Відповідно, складність житлово-комунального господарства обумовлює 

необхідність застосування комплексного, системного підходу як одного із головних 

принципів аналізу. Сутність даного підходу для аналізу житлово-комунального 

господарства полягає у взаємозв’язку та взаємообумовленості через дослідження як всіх 

видів діяльності житлово-комунального господарства так і його окремих структурних 

підрозділів. Все це можливе за допомогою: 

− показників роботи окремого структурного підрозділу житлово-комунального 

господарства;  

− загальних результатів діяльності підприємств житлово-комунального 

господарства;  

− оцінки основної, фінансової та інвестиційної діяльності житлово-комунального 

господарства; 

− оцінки ресурсів житлово-комунального господарства та ефективності їх 

використання; 

− оцінки соціальної сфери та впливу житлово-комунального господарства на 

довкілля; 

− дослідження та оцінки умов функціонування (звичайні, кризові, форс-мажорні) 

житлово-комунального господарства та їх впливу на його загальні результати діяльності; 

− дослідження та оцінки впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на 

діяльність житлово-комунального господарства тощо. 

Через складність та багатогранність оцінок діяльності житлово-комунального 

господарства його аналіз доцільно проводити в декілька етапів.  
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Етап перший: житлово-комунальне господарство є складною економічною 

системою, яка має конкретну мету, завдання та визначені умови функціонування та 

розвитку і містить взаємопов’язані елементи, такі як основні засоби, трудові та фінансові 

ресурси, відповідні технології надання послуг. Метою діяльності житлово-комунального 

господарства є максимізація прибутку та нарощення вартості майна, яке знаходиться в 

його розпорядженні. Тому метою аналізу є пошук резервів його ефективної діяльності. 

Етап другий: визначаються умови функціонування та розвитку житлово-

комунального господарства у вигляді системи показників його економічної діяльності, яка 

складається з інтегральних, оціночних, узагальнюючих, синтетичних, аналітичних, 

індивідуальних показників.  

На третьому етапі складається інформаційна модель системи житлово-

комунального господарства, його підсистем, прямих і зворотних зв’язків між ними та 

розробляється загальна схема комплексного, системного аналізу із визначенням 

послідовності його проведення. На даному етапі обираються необхідні для цього методи 

аналізу.  

Четвертий етап включає в себе визначення взаємозв’язків між господарськими 

явищами та факторами для кількісної оцінки їх впливу на житлово-комунальне 

господарство.  

П’ятий етап представляє параметри моделі в кількісному вимірюванні та 

здійснюється загальний моніторинг стану житлово-комунального господарства в цілому.  

На шостому етапі проводиться робота по виявленню та оцінці резервів підвищення 

ефективності діяльності житлово-комунального господарства через вплив об’єктивних і 

суб’єктивних факторів та порівняння з роботою житлово-комунальних підприємств в 

інших регіонах держави.  

Сьомий етап є завершальним та органічно доповнює попередні етапи 

комплексного, системного аналізу. На ньому проводиться узагальнення та оформлення 

результатів аналізу для прийняття управлінських рішень. Це дає можливість одержати не 

тільки вирішення поставлених завдань самого аналізу, а й є підставою для прогнозування 

зміни економічного стану, планування стратегії, оцінки стратегічних альтернатив та 

прийняття рішень щодо впровадження отриманих результатів і, разом з тим, формує 

процес сценаріїв майбутнього тренду фінансово-господарської діяльності житлово-

комунального господарства.  

З огляду на викладене вище слід зазначити, що комплексний системний аналіз 

розвитку житлово-комунального господарства є складним процесом, який досить важко 

реалізовується та потребує глибоких знань та вмінь і є досить затратним щодо ресурсів. 

Для отримання більш точних результатів аналізу сукупності видів діяльності житлово-

комунального господарства слід визначитись щодо застосування найпоширеніших 

категорій аналізу, таких як показники, фактори та резерви. При цьому кожен окремо 

взятий показник може бути як фактором, так і резервом розвитку житлово-комунального 

господарства. 

Наведений авторами перелік показників не є повним та досконалим.  

В цьому напрямі є ще багато не доопрацьованих моментів. Та разом з тим 

впровадження в практику запропонованої системи показників комплексного, системного 

аналізу дасть можливість значно доповнити наукові розробки та допоможе, на думку 

авторів, не тільки проаналізувати та порівняти результати, а й виявити резерви діяльності 

та розвитку житлово-комунального господарства, спрогнозувати його діяльність, розвиток 

з урахуванням економічних змін в країні, визначити стратегічні напрями. 
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Анотація. У статті розкрито основні підходи до тлумачення поняття «бенефіціарний власник» у 

вітчизняному та міжнародному податковому законодавстві та законодавстві з протидії легалізації 

(відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом. Показано їх спільні та відмінні риси та встановлено 

невідповідність підходів до трактування категорії «бенефіціарний власник» у вітчизняному й 

міжнародному правовому полі. 

Ключові слова: бенефіціарний власник, податкове законодавство, мінімізація податкових 

зобов’язань, інвестиційний клімат, легалізація коштів отриманих злочинним шляхом. 

Abstract. In the article the main approaches to the interpretation of the term "beneficial owner" in the 

domestic and international tax legislation and legislation on counteraction to legalization (laundering) of proceeds 

from crime. Showing their common features and installed discrepancy approaches to the interpretation of the 

category of "beneficial owner" in the domestic and international legal framework. 

Keywords: beneficial owner, tax legislation, minimization of tax liabilities, investment climate, legalization 

of funds obtained by criminal means. 

Актуальність тематики дослідження. Ухилення від сплати податків є однією з 

ключових проблем податкової системи України на сучасному етапі її розвитку. Одним з 

найбільш поширених способів уникнення виконання своїх податкових зобов’язань 

несумлінними податкоплатниками є виведення капіталу в офшори. За цією ж схемою 

здійснюється і легалізація коштів отриманих злочинним шляхом. При цьому притягнення 

до відповідальності порушників податкового законодавства здійснити досить складно, 

оскільки їх дії, відповідно до тлумачення суду, відповідають нормам підписаних 

Україною міжнародних договорів щодо уникнення подвійного оподаткування. Така 

ситуація уможливлюється через неоднозначність трактування категорій використовуваних 

при характеристиці дій пов’язаних з ухиленням від сплати податків та легалізацією коштів 

отриманих злочинним шляхом у вітчизняному та міжнародному правовому полі. Однією з 

найбільш проблемних категорій для визначення, як показує судова практика в Україні та 

світі, є поняття «бенефіціарний власник». Саме неунормованість визначення цього 

поняття є запорукою «законності» дій несумлінних платників податків при ухиленні від 

http://www.minregion.gov.ua/zhkh/reforma-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva/pasport-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ukrayini-stanom-na-01-01-2014-672745/
http://www.minregion.gov.ua/zhkh/reforma-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva/pasport-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ukrayini-stanom-na-01-01-2014-672745/
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оподаткування та легалізації «брудних» коштів. Відповідно окреслена проблематика 

потребує ґрунтовного наукового пошуку, чим і обумовлена актуальність тематики цього 

дослідження. 

Ступінь наукового вивчення проблеми. Вивчення положення про 

бенефіціарного власника в історичній ретроспективі здійснювали як зарубіжні, так і 

вітчизняні дослідники. А саме: серед іноземних вчених найбільш грунтовно, розробкою 

відповідної тематики займалися Р. Венн, Р. Кол’єр, Ш. дю Тот, Д. Вард  та Л. де Бро, а 

серед вітчизняних – Тимченко Л.Д. та Селезень П.О. Отримані результати їх наукового 

пошуку мають високу теоретичну та практичну значущість, проте швидкозмінність 

вітчизняного і міжнародного нормативного поля та удосконалення схем ухилення від 

оподаткування породжує необхідність проведення постійного наукового пошуку у сфері 

забезпечення однозначності та повноти трактування категорії «бенефіціарний власник» і 

унеможливлення зловживань в цій сфері. 

Мета дослідження. Метою даної роботи є розкриття основних підходів до 

тлумачення поняття «бенефіціарний власник» у вітчизняному та міжнародному 

податковому законодавстві та законодавстві з протидії легалізації (відмивання) доходів 

отриманих злочинним шляхом й дослідження їх спільних і відмінних рис. 

Виклад основного матеріалу. Мінімізація податкових зобов’язань з 

використанням офшорів на сьогоднішній день, як уже частково зазначалось вище, є 

ключовою проблемою податкових систем різних держав і Україна тут не є винятком. Так, 

за різними оцінками експертів, нині в офшорах зосереджено від 21 до 32 трлн дол. США 

приватного капіталу [1, c. 5]. За приблизними підрахунками, щорічні податкові втрати від 

існування останнього зі згаданих явищ становлять від 4 % до 10 % світового обсягу 

надходжень від корпоративного податку або від 100 до 240 млрд. дол. США [2, c. 5]. 

Втрати України у податкових надходженнях від неналежного використання договірних 

норм лише у випадку договору про уникнення подвійного оподаткування з Нідерландами 

становлять щорічно близько 36,5 млн євро (2011) [3, c. 40]. Як бачимо втрати світової 

економіки в цілому і кожного з її національних сегментів, зокрема, від офшоризації є 

колосальними. Негативні наслідки від уникнення оподаткування в такий спосіб 

посилюються тим, що зазначені грошові ресурси, можуть бути використані для 

фінансування тероризму та діяльності організованої злочинності яка в свою чергу в цей 

же спосіб легалізує свої незаконні доходи. 

Як зазначають вітчизняні дослідники Тимченко Л.Д. та Селезень П.О. «наявність 

такого помітного обсягу втрат у податкових надходженнях зумовлює активізацію зусиль 

держав-членів міжнародного співтовариства для протидії ерозії бази оподаткування та 

переміщенню прибутків у низькоподаткові юрисдикції. Важливе місце у цьому контексті 

відведене концепції бенефіціарного власника як інструменту протидії т.зв. договірному 

шопінгу – одному з видів неналежного використання договірних норм, вона активно 

використовується за ініціативи ОЕСР ще з 1970-х рр. Під договірним шопінгом тут 

розуміється ситуація, коли особа, яка не має безпосереднього доступу до переваг 

міжнародного податкового договору  через використання (в найширшому сенсі цього 

слова) іншої фізичної чи юридичної особи, отримує такі переваги» [4, c. 4]. Основною 

формою такої протидії на етапі сьогодення стало унормування тлумачення категорії 

«бенефеціарний власник» у законодавстві країн членів ОЕСР, але даний процес ще не 

завершений. На даний момент при тлумаченні досліджуваної категорії використовуються 

доволі різні підходи в залежності від специфіки її використання.  

Так відповідно до діючої редакції Модельної податкової конвенції ОЕСР щодо 

доходів та капіталу категорія «бенефіціцірний власник» тлумачиться як особа яка 

відповідно до договірного контексту певного положення та у світлі об’єкта і цілей самого 

договору про уникнення подвійного оподаткування, включно з уникненням подвійного 

оподаткування та запобіганням ухиленню від сплати податків (tax evasion) та уникненню 

від оподаткування (tax avoidance) [5, c. 91-93]. У параграфі 12.4 зазначеного документу 
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зазначається: «Якщо отримувач дивідендів має право на використання і отримання вигід 

від дивідендів, не обмежене контрактними чи юридичними зобов’язаннями передати 

отримані платежі іншій особі, то такий отримувач є бенефіціарним власником» [11, c. 13]. 

Згідно з стандартами Групи з розробки фінансових заходів (ФАТФ) під 

бенефіціарним власником розуміється “фізична особа (особи), яка в кінцевому результаті 

володіє або контролює клієнта, та/або фізична особа, від імені якої проводиться операція. 

Бенефіціарними власниками також можуть бути особи, які здійснюють у кінцевому 

результаті ефективний контроль над юридичною особою або організацією” [6, c. 128]. 

З викладеного можна простежити, що у міжнародному законодавстві підходи до 

трактування категорії «бенефіціарний власник» з позицій протидії ухиленню від сплати 

податків і з позицій перешкоджанню відмивання доходів отриманих злочинним шляхом є 

різними. Також аналіз міжнародних нормативно-правових актів дає можливість зробити 

висновок, що існуючі трактування категорії «бенефіціарний власник» є неоднозначними, 

що залишає несумлінним платникам податків поле для здійснення дій пов’язаних з 

мінімізацією податкових зобов’язань. Проблемним аспектом є позиція ФАТФ , щодо 

застосування даної категорії виключно до фізичних осіб (особливо при визначенні тих що 

здійснюють ефективний контроль за діяльністю юридичної особи) при її використанні у 

правових спорах по протидії відмиванню доходів отриманих злочинним шляхом (брудних 

коштів) та здійсненні фінансування тероризму. 

Що стосується вітчизняного законодавства, то тут ситуація на сьогодні взагалі є 

критичною, оскільки категорія «бенефіціарний власник» у Податковому кодексі України 

від 02.12.2010 № 2755-VI вона згадується в ст. 103 відповідно до якої «Бенефіціарним 

(фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки 

податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, 

роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що 

має право на отримання таких доходів. При цьому бенефіціарним (фактичним) 

отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо 

така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем 

(номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доход» [8]. Як бачимо 

закріплене в національному законодавстві трактування категорії «бенефіціарний власник» 

є більш детальним у порівнянні з міжнародним підходом і як наслідок при тлумаченні 

поняття у судових інституціях можуть виникати суттєві розбіжності. 

Ситуація ускладнюється також тим, що у вітчизняне законодавство не 

імпламентована Модельна податкова конвенція ОЕСР а використовувані трактування 

категорії «бенефіціарний власник» у 71 договорі щодо уникнення подвійного 

оподаткування, які підписані нашою державою, і відповідно є частиною національного 

законодавства, часто не є ідентичними і досить неоднозначні.  

У більшості двосторонніх конвенцій визначення даного поняття відсутні. Існують, 

щоправда, винятки – конвенції Німеччини з США та Італією. Якщо міжнародний договір 

не визначає поняття «бенефіціарного власника», на допомогу має прийти національне 

законодавство, а також Коментарі до Модельної Конвенції ОЕСР. На практиці податкові 

органи більшості країн дотримуються принципів і тлумачень, викладених у Коментарях. 

Свою прихильність до них задекларувала і Україна, що знайшло відображення як в 

окремих протоколах до міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, 

так і в листах-роз’ясненнях податкових органів [9]. Однак офіційно Коментарі у 

вітчизняне податкове законодавство не імпламентовані. 

Все це ускладнює захист державних інтересів у судовому порядку і часто 

призводить до винесення судових рішень на користь несумлінних платників податків 

фактично легалізуючи їх схеми по ухиленню від оподаткування. 

Що стосується протидії легалізації коштів отриманих злочинним шляхом то 

основним нормативним актом національного законодавства в цій сфері є Закон України 

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
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шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII то даний документ широко розкриває зміст 

досліджуваної категорії. Так відповідно до п.20 ст. 1 цього закону «кінцевий 

бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального 

володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або 

господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що 

здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма 

активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, 

результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати 

умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати 

функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого 

або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою 

самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в 

юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в 

юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може 

бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або 

прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним 

власником) або є тільки посередником щодо такого права». Пунктом 10 цієї ж статті 

визначено, що даними для ідентифікації бенефіціарного власника є відомості про фізичну 

особу, які включають прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи 

(фізичних осіб), країну її (їх) постійного місця проживання та дату народження. [7]. Як 

бачимо з викладеного національне законодавство у сфері протидії відмиванню 

(легалізації) коштів отриманих злочинним шляхом при визначенні підходу до тлумачення 

категорії «бенефіціарний власник» використовує принципи ФАТФ, але при цьому дає 

більш ґрунтовну характеристику досліджуваної категорії. Відповідно у міжнародних 

спорах віднесення того чи іншого суб’єкта до категорії «бенефіціарного власника» може 

різнитись, що суттєво ускладнює судову практику та призводить до винесення рішень в не 

на користь Української сторони. 

В той же час, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII 

чітко визначено взаємовідносини фізичної особи – бенефіціарного власника з 

відповідними юридичними особами. Так, відповідно до ст. 6 цього закону при 

ідентифікації суб’єкта первинного фінансового моніторингу стосовно національних, 

іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних 

організаціях, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб (пов’язаними особами є особи, з 

якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують 

політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також 

юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі 

чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки) 

необхідним є виявляти відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового 

моніторингу факт належності клієнта або особи, що діє від його імені, до зазначеної 

категорії клієнтів під час здійснення ідентифікації, верифікації та у процесі їх 

обслуговування, а також те, чи є вони кінцевими бенефіціарними власниками 

(контролерами) або керівниками юридичних осіб [7].  

Як бачимо у національному законодавстві при визначення взаємозв’язку 

бенефіціарного власника – фізичної особи з відповідною юридичною особою 

використовується поняття «контролер» тобто та особа яка фактично володіє відповідним 

пакетом акцій. В той же час міжнародне правове поле містить норми, що характеризують 

прив’язку фізичної особи – бенефіціарного власника до юридичної за ознакою здійснення 

«ефективного контролю» за останньою. Як бачимо в міжнародному законодавстві 

закріплено дещо вужче поняття прив’язки фізичної особи – бенефіціарного власника до 
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відповідної юридичної особи, оскільки просто контролером який є утримувачем пакету 

акцій може бути як особа яка здійснює ефективний контроль за функціональною 

діяльністю юридичної особи, так і будь-яка інша фізична особа яка має відповідний пакет 

акцій. В той же час здійснювати «ефективний контроль» за функціональною діяльністю 

юридичної особи можна виключно за наявності відповідного пакету акцій. Така 

невідповідність трактування у міжнародному і вітчизняному законодавстві, як і у випадку 

з самою категорією «бенефіціарний власник», суттєво ускладнює практику розгляду 

спорів у судовому порядку та призводить до винесення рішень в міжнародних судах не на 

користь Української сторони. 

В той же час, відповідно до роз’яснень Головного територіального управління 

юстиції, досліджувана категорія трактується наступним чином: «Кінцевий бенефіціарний 

власник (контролер) – це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має 

можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність 

юридичної особи безпосередньо або через інших осіб. Таким чином, кінцевим 

бенефіціарним власником (контролером) може бути фізична особа, яка не обов’язково 

володіє часткою у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу компанії, але яка має 

можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність 

компанії у спосіб, визначений Законом. Крім того, кінцевий бенефіціарний власник 

(контролер) у юридичної особи може бути і відсутній» [10]. Вказаний підхід прямо 

суперечить нормам Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII і не 

узгоджується з підходами міжнародного законодавства, що теж негативно впливає на 

судову практику ускладнюючи трактування даної категорії. 

В такій ситуації з одного боку, ускладнюється виконання укладених Україною 

міжнародних договорів щодо уникнення подвійного оподаткування, що суттєво знижує 

інвестиційну привабливість нашої держави, а з іншого – спрощує здійснення діянь 

пов’язаних ухиленням від сплати податків та легалізацією (відмиванням) доходів 

отриманих злочинним шляхом. 

Висновки. Резюмуючи все вищевикладене можемо зробити ряд наступних 

узагальнюючих висновків та представити певні пропозиції: 

- неоднорідність підходів до трактування категорії «бенефіціарний власник» є 

однією з ключових проблем налагодження ефективної системи протидії ухиленням від 

сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом; 

- в міжнародному праві зміст досліджуваної категорії однозначно не представлено і 

суттєво різниться при застосування до сфери оподаткування і сфери протидії легалізації 

(відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму, а 

більшість з міжнародних договорів щодо уникнення подвійного оподаткування які 

підписані Україною і визнані в установленому порядку частиною національного 

податкового законодавства, взагалі його не розкривають; 

- національне господарське та податкове законодавство і законодавство з протидії 

легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму 

теж по різному підходять до визначення поняття «бенефіціарний власник», що суттєво 

ускладнює здійснення процесу господарювання та вирішення судових спорів; 

- невідповідність підходів до трактування категорії «бенефіціарний власник» у 

вітчизняному та міжнародному правовому полі призводить до виникнення правових 

колізій та винесення рішень в міжнародних судах не на користь Української сторони, що 

суттєво знижує інвестиційну привабливість України; 

- з метою уникнення правових колізій у вітчизняному правовому полі та при 

здійсненні міжнародної господарської діяльності при трактуванні категорії 

«бенефіціарний власник» вважаємо за доцільне внести зміни до Податкового кодексу 

України від 02.12.2010 № 2755-VI та Закону України «Про запобігання та протидію 
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легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 

1702-VII закріпивши в цих нормативних документах підходи до трактування 

досліджуваної категорії, що містяться у Модельній податковій конвенції ОЕСР та 

документах ФАТФ відповідно виключивши її трактування з усіх інших вітчизняних 

правових актів. 
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Розвиток України в рамках глобалізації призвів до необхідності заключення 

довгострокових союзів та вступу до міжнародних організацій для отримання доступу не 

тільки до світових товарних та фінансових ринків, а й до світових інформаційних потоків. 

Одним із результатів розвитку України під впливом глобалізації є заключення Угоди про 

Асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угода), яка була підписана у два етапи: 21 березня 

2014 р. було підписано політичну частину, а 27 червня 2014 р. було підписано економічну 

частину угоди. Однак, дана угода, хоч і писана обома сторонами, досі не ратифікована 

усіма країнами – членами ЄС. Основний текст Угоди, у частині поваги до прав людини, 

основних свобод та верховенства права; політичного діалогу та реформ; правосуддя, 

свободи та безпеки; економічної співпраці та співпраці у галузі охорони навколишнього 

середовища, інфраструктури та сільського господарства і фінансової співпраці, набув 

чинності 1 листопада 2014 р. Решта пунктів економічної частини Угоди про асоціацію 

набули чинності 1 січня 2016 р.[1]. У зв’язку з тим, що визначено дві дати набуття 

чинності економічної частини, детально не визначено які саме положення економічної 

частини набули чинності наприкінці 2014 р., а які – на початку 2016 р. Наслідком цього є 

плутанина у кінцевих термінах виконання зобов’язань по Угоді про асоціацію, оскільки 

відповідальні структури використовують в першу чергу дату 1 січня 2016 р., оскільки 

таким чином вони мають додатковий запас часу. Обґрунтовується така позиція також тим, 

що 18 лютого 2016 р. було затверджено новий план заходів щодо імплементації 

європейського законодавства до українського законодавства в рамках положень Угоди 

про асоціацію у частині Розділ 4. «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» на період з 

2016 по 2019 рр.[2]. 

Для проведення аналізу стану імплементації положень Угоди про асоціацію було 

розроблено відповідний механізм на основі наявних даних. Загалом процес аналізу було 

поділено на три етапи.  

Перший етап – аналіз положень Угоди про асоціацію для підготовки переліку 

нормативних документів ЄС, положення яких повинні бути імплементовані в українське 

законодавство та визначено термін, протягом якого повинні бути внесені зміни. Також на 

даному етапі визначаються механізми взаємодії між органами ЄС та Кабінетом Міністрів 

України. 

До другого етапу віднесено первинний аналіз стану імплементації положень Угоди 

про асоціацію, який включає аналіз розроблених планів заходів стосовно імплементації 

положень Угоди про асоціацію. На даному етапі аналіз пропонується проводити на двох 

рівнях –рівень Кабінету Міністрів України, рівень конкретних виконавців. На рівні 

Кабінету Міністрів України визначається єдина стратегія імплементації положень Угоди 

про асоціацію в законодавство України, розробляється план заходів по імплементації 

положень Угоди про асоціацію в законодавство України та визначаються конкретні 

виконавці (міністерства, відомства, служби тощо), які відповідальні за імплементацію 

конкретного нормативного акту ЄС. На рівні конкретних міністерств та відомств 

розробляється план конкретних заходів по аналізу положень європейського 

законодавства, які повинні бути імплементовані в законодавство України, проводяться 

заплановані заходи, проводиться постійний моніторинг стану імплементації тощо. 

Третій етап розглядається як аналіз кінцевого результату – стан імплементації 

окремих норм європейського законодавства, вчасність, актуальні зміни до європейського 

законодавства тощо. 

Аналіз стану виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС було 

здійснено станом на грудень 2016 р. та відлік термінів виконання, у зв’язку із 

невизначеністю – які пункти набули чинності у 2014 р., а які у 2016, розпочато із 01 січня 

2016 р. 

У рамках першого етапу запропонованої стратегії аналізу стану виконання 

положень Угоди про асоціацію було здійснено постатейний аналіз офіційного тексту 
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Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Додатків до неї. У результаті отримано, що 

відповідно до тексту Угоди про асоціацію, у законодавство України повинно бути 

імплементовано 345 (Кількість нормативно-правових документів ЄС, які 

повинні бути імплементовані до законодавства України відрізняється від 

інших джерел, оскільки текст Угоди про асоціацію містить пункти, за якими 

окремі Директиви ЄС приймаються у кілька етапів. У даному дослідженні 

підрахунок вівся за унікальними нормативно-правовими документами і за 

умови багатоетапної імплементації, нормативно-правовий документ 

рахувався один раз.) нормативно-правових актів ЄС (Директиви, Рішення, Регламенти 

тощо). У ході аналізу розробленого переліку нормативно правових актів ЄС отримано, що 

із 345 нормативно-правових актів 81 вже втратили чинність, а ще 4 втратять чинність до 

кінця 2018 р., причому 62 з них втратили чинність ще до підписання політичної частини 

Угоди про асоціацію. У зв’язку з цим було додатково проаналізовано текст Угоди про 

асоціацію, однак механізму внесення змін до тексту Угоди про асоціацію у зв’язку із 

втратою чинності окремих нормативно-правових актів ЄС не виявлено. Тобто, відповідно 

до Угоди про асоціацію, в українське законодавство повинні бути імплементовані норми, 

які у межах правового поля ЄС було визнано такими, що втратили чинність і були 

замінені на сучасні. Водночас, виявлено нормативно-правовий акт Рішення Комісії від 

21.04.2008, що зобов’язує країни-члени забезпечити наявність на магнітних іграшках, що 

поставляються чи є в наявності на ринку, попередження про ризик для здоров’я та 

безпеки, який вони становлять (№ 2008/329/ЄС), який було скасовано та не замінено 

одним іншим, однак положення даного нормативно-правового акту повинні бути 

імплементовані до законодавства України протягом 3-ох років з дати набуття чинності 

Угодою про асоціацію (тобто до 31.12.2018 р.).  

Також виявлено, що в положеннях Угоди про асоціацію містяться не тільки 

нечинні нормативно-правові документи, а, водночас, і ті, що їх замінюють. Наприклад, 

Регламент Комісії (ЄЕС) № 890/78 від 28.04.1978, що визначає деталізовані правила 

сертифікації хмелю та Регламент Комісії (ЄС) № 1850/2006 від 14.12.2006, що встановлює 

детальні правила сертифікації хмелю та хмелепродуктів, де нормативно-правовий акт 

2006 р. скасовує та замінює нормативно-правовий акт 1978 р., тобто відповідно до Угоди 

про асоціацію, норми обох нормативно-правових документів повинні бути імплементовані 

в українське законодавство, однак часові рамки імплементації не встановлено. 

У рамках другого етапу аналізу стану виконання положень Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС, було проведено дослідження трьох рівнів імплементації нормативно-

правових документів ЄС. 

На першому рівні (рівень Кабінету Міністрів України) було проаналізовано План 

заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки (далі – План заходів), 

затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про імплементацію Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 17 

вересня 2014 р. № 847-р.[3] із змінами та доповненнями (особливо – у частині нового 

плану імплементації положень Розділу 4 «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»). 

У ході аналізу даного документа визначено, що виходячи із положень Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, Кабінетом Міністрів України заплановано імплементацію 

205 нормативно-правових актів ЄС, що становить 59,4% від загальної кількості 

нормативно-правових актів, що повинні бути імплементовані в українське законодавство 

відповідно до положень Угоди про асоціацію. Причому, План заходів містить пункти 

стосовно імплементації як нечинних нормативно-правових документів ЄС, так і тих, які є 

чинними і замінюють нечинні. Дана заміна нечинних нормативно-правових документів 
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ЄС на чинні не є системною, оскільки із 205 нормативно-правових документів ЄС, які 

повинні бути імплементовані в українське законодавство, 30 є чинними нормативно-

правовими документами, що замінюють нечинні, а 19 – нечинними нормативно-

правовими документами ЄС.  

Водночас, для імплементації кожного із зазначених 205-ти нормативно-правових 

документів ЄС Кабінетом Міністрів України вимагається підготовка та затвердження 

планів імплементації для кожного окремо взятого нормативно-правового документа ЄС. 

Дані окремі плани імплементації повинні бути підготовлені безпосередніми виконавцями, 

визначеними у Плані заходів, та затверджені Кабінетом Міністрів України. Із 205 

нормативно-правових документів ЄС, присутніх у Плані заходів, підготовлено всього 145 

окремих планів імплементації, причому 12 із них – для нормативно-правових документів, 

які втратили чинність та 5 для нормативно-правових документів, які ще не набули 

чинності. 

Огляд окремих планів імплементації показує також несистемний підхід до їх 

підготовки. Залежно від виконавця, план імплементації може містити від 1 (подати на 

розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону) до 15-20 заходів (проект закону, 

доопрацювання проекту закону, тренінги, науково-практичні конференції, семінари, 

кругли столи, обговорення із представниками ЄС, робота із громадськістю тощо) з 

імплементації конкретного нормативно-правового документу ЄС.  

Візуально процес підготовки плану імплементації нормативно-правових 

документів ЄС до законодавства України представлено на Рис. 1 

 
Рис. 1. Схема процесу підготовки плану імплементації нормативно-правових 

документів ЄС до законодавства України* 

* розроблено автором 

 

Як видно із Рис. 1., на етапі підготовки Плану заходів було випущено 140 

нормативно-правових документів ЄС та не визначено ні термінів їх імплементації, ні 

конкретних виконавців. На наступному етапі не було підготовлено 60 планів 

імплементації окремих нормативно-правових документів ЄС конкретними виконавцями із 

тих, що були внесені до Плану заходів. Водночас, було підготовлено частину планів 

імплементації нормативно-правових документів ЄС, які не було відображено у Плані 

заходів, однак офіційних документів про визначення конкретних виконавців не знайдено.  
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Водночас виявлено, що до Плану заходів, який повинен включати нормативно-

правові документи ЄС, перелічені в Угоді про асоціацію, включено 17 нормативно-

правових документів ЄС, які не мають прямого відношення до нормативно-правових 

документів ЄС, перелічених в Угоді про асоціацію. Тобто, дані нормативно-правові 

документи ЄС ані замінюють існуючі, ані розширюють їх сферу дії.  

Аналіз третього етапу проводився на основі інформації про виконання планів 

імплементації окремих нормативно-правових документів ЄС до законодавства України. 

Відповідно до інформації, наведеної на онлайн ресурсі EU навігатор, станом на кінець 

грудня 2016 р. повинно бути імплементовано 83 нормативи ЄС до законодавства України, 

які містяться у 46-ти окремих нормативно-правових документах. З них виконано 2, що 

складає близько 4,35% від необхідної кількості [4]. Водночас, аналіз виконання за 

затвердженими планами імплементації дає дещо іншу картину. Із 205 нормативно-

правових документів ЄС, що містяться у Плані заходів, розроблений план імплементації 

виконано для 14 нормативно-правових документів ЄС (формально статус «Виконано» 

присвоєно для планів імплементації, якщо кінцевим результатом такого плану 

імплементації визначено підготовку та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

проекту нового Закону або проекту Закону про внесення змін до окремих нормативно-

правових актів за умови, що відповідна інформація про подання розміщено на сайті 

відповідного виконавця), а у рамках 90 планів імплементації окремих нормативно-

правових документів ЄС не знайдено жодних офіційних підтверджень проведення будь-

якої нормотворчої чи іншої діяльності з імплементації до законодавства України, яка 

наведена у плані імплементації, розробленому безпосереднім виконавцем. 

На основі проведеного аналізу видно, що стан імплементації до українського 

законодавства нормативно-правових документів ЄС, що перелічені в Угоді про асоціацію 

мі Україною та ЄС є незадовільним. Проблема, на мою думку, полягає у несистемному 

підході до організації процесу імплементації нормативно-правових документів до 

законодавства України та неоднозначному відношенні урядових структур до визначення 

термінів, виконавців та загальних рамок самого процесу імплементації нормативно-

правових документів ЄС до законодавства України. 

Виходом, на мою думку, є зміна організаційної структури контролю за виконанням 

положень Угоди про асоціацію на більш дієву структуру, яка буде підпорядкована 

безпосередньо Президенту України або Кабінету Міністрів України та матиме важелі 

реального впливу на окремі міністерства, відомства, комісії тощо для проведення 

активного моніторингу за станом виконання положень Угоди про асоціацію та внесення 

своєчасних коректив для забезпечення своєчасності виконання взятих зобов’язань. Також 

до повноважень даного органу пропонується додати право контролю за якістю планів 

імплементації конкретних нормативно-правових документів ЄС щоб уникнути колізій, 

коли, подавши проект нового Закону чи Закону про внесення змін до окремих 

нормативно-правових актів, конкретний виконавець не вважався таким, що виконав свої 

зобов’язання по імплементації нормативно-правових документів ЄС до законодавства 

України. Водночас пропонується ввести відповідальність вищих посадових осіб 

міністерств, відомств, комісій тощо за несвоєчасне виконання планів імплементації 

окремих нормативно-правових документів ЄС. 
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Vitalii Novytskyi Ukraine-EU: analysis of association agreement implementation 

Association Agreement was signed in 2014 but its economic part comes into power on January 2016. In 

December 2016 it’s the end of first year of implementation and first results must be present. 

To find whether Ukraine had implemented the points that must be implemented till January 2017, I’ve 

proposed to perform analysis on three stages. First stage is analysis of Association Agreement with aim to form a 

list of legislative documents that must be implemented into Ukrainian legislation. Results of this stage are next: 345 

EU legislative documents must be implemented into Ukrainian legislation. Listed only unique documents (in case if 

document must be implemented in 2 or more stages, it counted as one unique document). 

The second stage is analysis of national implementation plan that was adopted by Cabinet of Ministers of 

Ukraine. Due to the national plan, only 205 legislative documents will be implemented into Ukrainian legislation. 

More detailed results are displayed in full text of article. 

The third stage is analysis of implementation results. On this stage I’ve found that 14 specific implementation 

plans are completed from 46 that must be implemented during first year. More details can be found in full text. 

As conclusion, I’ve founded that implementation of EU legislative documents are failed during first year. To 

improve situation in this sphere I’ve made few proposals that can be founded in full text. 
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність розвитку державного фінансового аудиту в 

Україні та надано рекомендації щодо його вдосконалення. 
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В статье обоснована необходимость развития государственного финансового аудита в Украине и 

даны рекомендации по его совершенствованию. 
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In the article the necessity of development of state financial audit in Ukraine and recommendations for its 

improvement 

Key words: state financial audit, budget, budgetary funds, the effective use of funds, regional development, 

regulatory support   

 

Контроль за використанням бюджетних коштів залишається справою надзвичайно 

актуальною i складною, а така його форма як державний фінансовий аудит набуває все 

більш пріоритетного значення. 

Це викликано тим, що в сучасних умовах розвитку держави все більше 

наголошується на необхідності проведення глибокого аналізу та оцінки системи 

управляння бюджетами з точки зору ефективності, рeзультативностi, а не тільки 

встановлення законності операцій та цільового використання коштів, як це традиційно 

прийнято під час інспектування [12].  

Саме ефективне використання бюджетних коштів є однією із важливих проблем 

виконання бюджету. Це є основною необхідною умовою діяльності бюджетних установ, 

підприємств та організацій. Ситуація що склалась сьогодні в країні – нестача бюджетних 

ресурсів, змушує здійснювати пошук нових шляхів найбільш раціонального та 

ефективного їх витрачання. Реалізація програмно-цільового методу формування та 

виконання бюджету є одним з таких шляхів [2].  

Отже, для того, щоб держава в повному обсязі виконувала свої функції, 

необхідною умовою є створення фінансового забезпечення її функціонування – бюджету, 

що складається з доходів і видатків. Неефективність використання державного майна, 

великі обсяги виявлених збитків, необхідність посилення відповідальності розпорядників 

http://www.eurointegration.com.ua/navigator/
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бюджетних коштів різного рівня спричинили потребу впровадження державного 

фінансового аудиту [1]. 

Розвиток та удосконалення державного фінансового аудиту є актуальним питанням 

для науковців та практиків.  

Питання удосконалення та реформування державного фінансового аудиту знайшли 

відображення у працях як  вітчизняних, так і зарубіжних науковців, серед яких : М.В. 

Бариніна-Закірова, П.М. Боровик, М.І. Баканов, Н.С. Барабаш, А.В. Даценко, Г.В. 

Дмитренко, Є.С. Єгоров, М.П. Кучерявенко, Л.Г. Ловінська, М.О. Никонович, М.І. 

Сивульський, В.Ф. Палій,  Г.В. Руда, О.Р. Фенчин, В.П. Хомутенко та ін. 

Проте багато проблем залишаються невирішеними. Тому необхідні подальші 

дослідження в цьому напрямі. Вирішення основних існуючих проблем дозволить 

сформувати ефективну систему державного фінансового аудиту в Україні.  

Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності розвитку державного 

фінансового аудиту в Україні та надання рекомендацій щодо його удосконалення. 

Дeржавний фiнансовий аудит є однiєю iз найважливiших функцiй управління, 

спрямованою на виявлення вiдхилень від прийнятих стандартів законності, доцiльності та 

ефективностi управлiння бюджетними фінансовими ресурсами, а за наявностi таких 

відхилень – на своєчасне вжиття вiдповiдних коригувальних і запобіжних заходiв. Вiд 

ефективності державного фiнансового аудиту залежить економічне благополуччя кожного 

регіону та країни загалом. 

Наявність, зокрема, державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів 

об’єктивно зумовлена тим, що місцевим фінансам як економічній категорії притаманна не 

тільки розподільча, а й контрольна функції. Тому використання фінансів місцевими 

органами самоврядування для вирішення своїх завдань обов’язково передбачає здійснення 

контролю за їх виконанням [3]. 

Саме під час аудиторського дослідження аналізується ефективність використання 

коштів, державного й комунального майна, землі, надається оцінка формування та рівня 

виконання місцевого бюджету, знаходяться додаткові джерела надходжень, з’ясовуються 

причини, які негативно впливають на виконання бюджету, визначаються шляхи 

вдосконалення управління як коштами, так і майном та ін. [12]. 

Аудит дає змогу оцінити рівень надання соціальних послуг i гарантій громадянам, 

проаналізувати результативність та ефективність управлінських рішень, а також 

виконання функцій, покладених на органи місцевого самоврядування. 

Система державного фінансового аудиту, яка створена на даний час, не є повністю 

досконалою. Відсутність у деяких питаннях цілісності та комплексності, а також існування 

суперечностей щодо суб’єктів проведення аудиту та меж їх повноважень, створює значні 

перешкоди у проведенні державного фінансового аудиту. 

Україна потребує такої системи державного фінансового аудиту, яка б чітко 

відповідала поставленим завданням, мала повне інформаційне і технічне забезпечення та 

яка б була максимально ефективною та спрямованою на раціональне використання 

бюджетних коштів [4]. 

При переході на стратегію сталого розвитку, в Україні значну увагу приділено 

регіональному рівню, у зв'язку з чим урядом прийнято ряд спеціальних програм, для 

виконання яких підґрунтям є трансферти з державного бюджету до бюджетів регіонів або 

окремих територій. Недоліком бюджетного законодавства є те, що до таких програм не 

складаються паспорти, а в умовах неповного фінансування не регламентовано принципи 

спрямування органами місцевого самоврядування ресурсної бази на виконання складових 

програм. Це створює умови для суб'єктивізму і безконтрольності при розподілі та 

використанні коштів. 

Регулярний аудит є важливим шляхом розкриття помилок у фінансових питаннях, 

незалежно від того, чи вони спричинені зловживаннями та корупцією, чи неналежним 
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виконанням процедур, та підвищення довіри з боку громадськості, що кошти бюджету 

витрачаються належним чином [10]. 

Проте на даний час існують певні проблеми, які заважають ефективному 

використанню цієї форми контролю. Крім того, у правовому полі державного фінансового 

аудиту існує певна невідповідність. Так, під час проведення різних форм державного 

фінансового аудиту відбувається дублювання контрольних заходів: 

−  державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів проводиться з метою 

перевірки та аналізу фактичного виконання місцевого бюджету, ефективності 

використання комунальних коштів, майна та інших активів, достовірності фінансової 

звітності, функціонування системи внутрішнього контролю [8]; 

−  державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм здійснюється 

відносно місцевих бюджетів у процесі виконання бюджетних програм з метою 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів [9]; 

−  державний фінансовий аудит діяльності суб'єктів господарювання підлягають 

суб’єкти господарювання, що отримують кошти з місцевого бюджету або використовують 

комунальне майно [6]. 

Отже, об’єктом усіх видів державного фінансового аудиту, так чи інакше, є 

місцевий бюджет.  

Тому з метою вдосконалення організації державного фінансового аудиту 

Державній аудиторській службі необхідно усунути недоліки нормативно-правової бази та 

привести вітчизняну практику у відповідність до міжнародних стандартів аудиту 

(INTOSAI) [11].  

За результатами аналізу сучасного стану організації та функціонування системи 

державного фінансового аудиту в Україні можна визначити ряд невирішених практичних 

проблем, які перешкоджають розвитку цієї системи, серед яких основними є: 

– відсутність систематизованої та завершеної нормативно-правової бази;  

– необхідність реформування організаційних структур контролюючих органів, а 

також напрямів їх діяльності;  

– невідповідність методологічних засад державного аудиту сучасним умовам;  

– низьке матеріально-технічне та фінансове забезпечення функціонування 

контролюючих органів. 

Крім того, міжнародні стандарти розрізняють фінансовий аудит – перевірка 

правильності або відповідності та аудит адміністративної діяльності (аудит ефективності). 

Тобто, державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та державний 

фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів – це аудит ефективності, а державний 

фінансовий аудит суб‘єктів господарювання – фінансовий аудит. Таким чином, навіть, у 

самих назвах та визначеннях окремих видів державного аудиту існують суперечності, які 

потребують врегулювання. Крім того, сама сутність цих видів аудиту, викладена у 

відповідних нормативних документах, потребує перегляду та уточнення у відповідності до 

практики економічно розвинених країн. 

Державній аудиторській службі при здійсненні правового врегулювання 

державного фінансового аудиту варто встановити різну періодичність для фінансового 

аудиту та аудиту ефективності. Наприклад, для того, щоб аудит ефективності виконання 

місцевих бюджетів вирішував поставлені перед ним завдання, необхідно охоплювати 

контролем період діяльності, який становить не менше 3-х років. Такий аналіз дозволить 

оцінити показники місцевого бюджету у динаміці, визначити характер причин, що 

впливають на ефективність виконання бюджетного процесу, надати обґрунтовані 

рекомендації, які будуть вірними та ефективними. 

Необхідно зазначити, що не зважаючи на недоліки в системі державного 

фінансового аудиту, є і значні напрацювання у напрямі його розвитку та удосконалення. 

Основні повноваження щодо здійснення державного фінансового аудиту в Україні 

покладено на Рахункову палату та Державну аудиторську службу, тому процес розвитку 
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системи державного фінансового аудиту відбувається в межах діяльності цих органів. 

Наприклад, державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів, що проводиться 

Державною аудиторською службою, є формою внутрішнього державного фінансового 

контролю. Однак, суспільству потрібна незалежна, неупереджена оцінка законності та 

ефективності виконання місцевих бюджетів, незаангажована інформація, тобто результати 

зовнішнього державного фінансового аудиту, який в Україні здійснює Рахункова палата. 

Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечується Рахунковою палатою 

шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та 

інших контрольних заходів. Фінансовий аудит полягає у перевірці, аналізі та оцінці 

правильності ведення, повноти обліку і достовірності звітності щодо надходжень і витрат 

бюджету, встановлення фактичного стану справ щодо цільового використання бюджетних 

коштів, дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами. 

Аудит ефективності передбачає встановлення фактичного стану справ та надання оцінки 

щодо своєчасності і повноти бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, 

економності використання бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, 

законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень учасниками 

бюджетного процесу, стану внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів. 

Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за 

надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням. Тому, 

Рахункова палата здійснює заходи державного зовнішнього фінансового аудиту щодо 

правильності визначення та розподілу, а також своєчасності і повноти перерахування 

трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, законності та 

ефективності використання таких трансфертів розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів. Саме це зазначено у статті 15 Закону 

України «Про Рахункову палату» [7], якою передбачено право Рахункової палати 

запитувати та одержувати у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів наявну в 

них інформацію і документацію про визначення, розподіл, перерахування та використання 

трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами.  

У відповідності до Методичних рекомендацій з проведення Рахунковою палатою 

фінансового аудиту, об'єктами контролю Рахункової палати є державні органи, органи 

місцевого самоврядування, інші бюджетні установи, у тому числі закордонні 

дипломатичні установи України, суб'єкти господарювання, громадські чи інші організації, 

фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, 

Національний банк України та інші фінансові установи. Предметом дослідження 

фінансового аудиту є кошти державного бюджету; бюджетна та фінансова звітність, 

первинні документи, документи бухгалтерського обліку, інші документи та дані; 

нормативно-правові акти, розпорядчі й інші документи, що регламентують порядок 

надходження та використання коштів в сфері, що досліджується [5]. 

Рахункова палата контролює ефективність управління коштами Державного 

бюджету, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів, що 

виділяються з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм, 

тобто, по суті, проводить аудит ефективності та фінансовий аудит. 

Крім того, Рахункова палата, як орган зовнішнього державного фінансового 

контролю, повинна бути законодавчо уповноважена здійснювати аудит місцевих 

бюджетів, чого вимагає міжнародна практика та сучасний стан вітчизняної економіки. У 

результаті проведення такого аудиту громадськість матиме змогу отримувати незалежну, 

об’єктивну, достовірну інформацію про стан забезпеченості доходами місцевих бюджетів, 

управління фінансами місцевих громад і результати діяльності органів місцевої влади. 

Таким чином, з метою підвищення рівня фінансової безпеки регіонів та країни в 

цілому, необхідно сформувати ефективну систему державного фінансового аудиту 

місцевих бюджетів, зокрема, та державного аудиту, загалом. З цією метою необхідно 

виконати наступні заходи: 
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− врегулювати та привести вітчизняне законодавство щодо державного аудиту у 

відповідність до міжнародних норм й стандартів, що забезпечить розуміння та однозначне 

тлумачення нормативно-правових актів; 

− узгодити контрольну діяльність Державної аудиторської служби України з 

діяльністю Рахункової палати, яка здійснює зовнішній державний фінансовий контроль, 

що повинно забезпечити суб’єктів контролю додатковими відомостями щодо певного 

підконтрольного суб’єкта; 

− систематизувати проведення контролю, що дозволить сформувати контрольні дії 

в єдину систему, функціонування якої забезпечить досягнення поставлених цілей; 

− сформувати комплексне методичне забезпечення, що дасть змогу підвищити 

результативність та позитивний ефект кожного виду державного аудиту; 

− створити інформаційну інфраструктуру щодо інформації, яка збирається та 

аналізується Державною аудиторською службою. Вона повинна мати високий рівень 

доступності, гласності, відкритості, що дозволить суспільству здійснювати належний 

громадський контроль [13].  

Необхідно ще раз наголосити на тому, що основною причиною недосконалості 

системи державного аудиту в Україні можна вважати неврегульоване нормативно-правове 

забезпечення. Система державного фінансового контролю України загалом та державного 

аудиту зокрема функціонує без базового закону, який би встановлював основні поняття у 

цій сфері, чітко розподіляв би завдання, функції та повноваження між контролюючими 

органами, регламентував відносини між суб'єктами та об'єктами контролю, визначав 

відповідальність та незалежність відповідних уповноважених посадових осіб.  

Виконання зазначених вище заходів дозволить підвищити ефективність 

державного фінансового аудиту в Україні, проведення якого, в свою чергу, дозволить на 

найвищому рівні не лише контролювати дотримання вимог чинного законодавства у сфері 

державних фінансів, а й виявляти сильні та слабкі сторони формування та використання 

фінансових ресурсів кожного регіону, незалежно і об’єктивно оцінювати фінансовий 

потенціал, визначати структурні деформації та недоліки соціально-економічного розвитку 

регіону, обирати фінансову стратегію його розвитку. 

У зв’язку з тим, що державний фінансовий аудит відіграє важливу роль у процесі 

ефективного використання бюджетних коштів, є нагальна необхідність у розробці і 

прийнятті комплексу заходів з удосконалення проведення державного фінансового аудиту 

відповідно до міжнародних стандартів, шляхом обміну досвідом та ідеями, що призведе 

до ефективного і раціонального використання державних фінансів, які мають вирішальне 

значення для економічного розвитку України та суспільного добробуту її громадян. 

Проте, незважаючи на значні проблеми та недоліки, система державного 

фінансового аудиту в Україні вже встановлена та має позитивні тенденції розвитку. 
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The need for the development and improvement of the state financial audit in Ukraine 

Control over use of budgetary funds remains a matter of urgent and complex, and such a form as the state 

financial audit is becoming increasingly important. 

Effective use of budget funds is one of important problems in budget execution. 

State financial audit is one of the most important management functions aimed at the detection of 

deviations from accepted standards of legality and efficiency of management of budget financial resources. 

The economic prosperity of each region and the country as a whole depends on the effectiveness of state 

financial audit. 

The efficiency of use of funds of state and municipal property, land is analyzed during the audit, assessment 

of the level of execution of the local budget is carried out, additional sources of revenue are sought, the causes 

which adversely affect implementation of the budget, it turns out ways of improving the management of funds and 

assets are determined. 

The audit allows you to assess the level of provision of social services to citizens, to analyze the 

effectiveness and efficiency of management decisions. 

The system of state financial audit is not entirely perfect. 

Ukraine needs such a system of state financial audit that will meet the set objectives, will have full 

information and technical support and will be most effective and aimed at rational use of budgetary funds. 

Regular audit is an important way to uncover errors in financial matters and increased confidence from the 

public that the budget funds are spent properly. 

The main reason for the imperfection of the system of state audit in Ukraine is imperfect regulatory 

support. 

 

 
Шишовська О. Етимологія поняття «економічна система» та її елементи 

ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА» ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ 

Шишовська О. 

(економіст) 

 
Анотація. В роботі обґрунтовано походження поняття «економічна система». Виявлено основні 

напрями вивчення вченими  терміну «економічна система» у різні періоди часу. Запропоновано уточнене, на 

думку автора, визначення досліджуваного поняття.  Виявлено  взаємозв’язок елементів економічної 

системи. Обґрунтовано, що в основу економічної системи покладена господарська діяльність людей, що 

направлена на максимізацію результатів суспільства. 

Ключові слова: Економічна система, суспільство, елементи економічної системи, ринкова 

економіка, соціально-економічні перетворення. 

Аннотация. В работе обосновано происхождение понятия «экономическая система». Выявлены 

основные направления изучения учеными термина «экономическая система» в разные периоды времени. 

Предложено уточненное, по мнению автора, определение исследуемого понятия. Выявлена взаимосвязь 
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элементов экономической системы. Обосновано, что в основу экономической системы возложена 

хозяйственная деятельность людей, направленная на максимизацию результатов общества. 

Ключевые слова: Экономическая система, общество, элементы экономической системы, рыночная 

экономика, социально-экономические преобразования. 

Sammary. It was proved the provenance of the term "economic system" in the work. It was discovered the 

basic directions of study the term "economic system"  by scientists in different periods of time. On the author’s mind, 

it was offered a specification and the definition of the concepts which was explored. It also was discovered the 

interrelation of elements in the economic system and proved that the basic economic system of vested economic 

activity of people aimed at maximizing of the public results.  

Key words: economic system, society, elements of the economic system, market economy, social and 

economic transformation. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

практичними завданнями. Економічна система є дуже складним поняттям та складає 

ієрархічну структуру законів, елементів розвитку, які забезпечують функціонування її 

розвитку, природу та походження. У сучасній економічній науці визначення „економічна 

система” досить широко використовується, хоча і спостерігаємо відсутність єдності 

поглядів у її трактуванні. Це зумовлено рядом причин, по-перше, на даний час цьому 

визначенню надано багато характеристик, які загалом є не повними, а характеризують 

лише окремі складові економічної системи; по-друге, недооцінка її ролі у 

загальносуспільному трактуванні; по-третє,  надмірна політизація при вивченні 

економічних систем; по-четверте,  застосування авторами різних підходів при вивченні як 

самого поняття економічної системи, так і в контексті його застосування.  

Отже, відсутність єдності поглядів на категорію «економічна система» привертає 

до себе все більшої уваги та підвищує необхідність детального, ґрунтовного вивчення 

даного поняття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми. Серед сучасних 

вітчизняних дослідників питанням розвитку, ієрархії та складових  економічних 

присвячені праці В.М. Гейця, В.В. Костицького, М. І. Крупки, Б. В. Кульчицького, С.В. 

Мочерного, П. І. Островерха, С. М. Панчишина, С. К. Реверчука та ін. На сьогоднішній 

день в їх роботах сформовано необхідний фундамент досліджень. Але практика 

соціально-економічних перетворень, спрямованих на формування основ ринкової 

економіки в Україні, потребує подальшого вивчення, узагальнення та переосмислення цих 

проблем. 

Формулювання цілей дослідження. Основною метою написання даної статті є 

дослідження питання етимології поняття «економічна система» та її елементів.  

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Спробуємо визначитись із 

термінологією та походженням через призму теоретичних концепцій. Одразу зауважимо, 

що ще й сьогодні часто чи не базовими вважаються  дослідження К. Маркса про 

економічні системи та її підсистем, які розкрито у працях "Вісімнадцяте брюмера Луї 

Бонапарта" (1852), "Економічні рукописи 1857-1859", у передмові до праці "До критики 

політичної економії" (1859), у I томі "Капіталу" (1867). 

Разом з тим, сучасна наука має багато як економічних, так і економіко-правових 

досліджень згаданої проблематики. Найбільший внесок у розробку основних постулатів 

економічної системи зробили зарубіжні учені. Заслуговує особливої уваги праця П. 

Грегорі та Р. Стюарт 1985р. «Comparative Economic Systems», в якій зазначено, що 

економічна система є сукупністю механізмів та інституцій для ухвалення та виконання 

рішень стосовно виробництва, доходів і споживання у межах певної території [16]. 

За сучасним економічним словником Райзберга Б.А. економічна система історично 

виникла або встановлена, діє в країні як сукупність принципів, правил, законодавчо 

закріплених норм, має визначену форму і складає зміст основних економічних відносин, 

що виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання економічного 

продукту [12, C.68].  
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Ґрунтовними вважають і дослідження німецького ученого В. Ойкеа, який у 1939р. 

опублікував першу фундаментальну монографію «Основи національної економії» (1950р. 

– шосте видання), в якій було зазначено, що у основі різноманіття економічних систем 

лежить обмежена кількість "чистих форм". Усі системи відносяться або до вільного 

ринкового господарства, або до центрально-керованого господарства. Відмінність між 

ними полягає в методах узгодження господарських планів і рішень. "Чистих форм" в 

природі немає. Але кожна економічна система має свої відмінності і особливості, свої 

форми економічних порядків, тобто форми організації і розподілу праці, кредитних 

отношений, заробітної плати, ціноутворення і так далі» [8, C. 25]. 

Значним є внесок вітчизняних учених у розвиток економічних систем, зокрема, С. 

Мочерний доводить, що вони представляють собою «…сукупність усіх видів економічної 

діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл та 

споживання товарів і послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до мети 

суспільства» [7, C.444]. Як сукупність усіх видів економічної діяльності і відносин людей 

у процесі їх взаємодії, спрямованої на виробництво, обмін, розподіл і споживання товарів 

та послуг, на регулювання економічної діяльності тлумачать економічну систему і 

Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. [1].  

Спробу узагальнити дане визначення було і академіком Чухно А.А., який доводив, 

що економічна система — надзвичайно складне утворення, яке охоплює продуктивні сили 

і виробничі відносини, тобто спосіб виробництва на певному етапі розвитку. До 

економічної системи входять також надбудова, передусім економічна роль держави, її 

політико-правові форми [10]. Такий базисно-надбудовний постмарксистський підхід 

критикую проф. Василь Костицький, який заперечує вторинність природи права по 

відношенню до економічних відносин, підкреслюючи духовно-культурну природу права, 

його побудову на основі Морального імперативу, даного Всевишнім, творчу силу права 

яку тому числі інструменту творення та розвитку економічної системи. Остання ж, на 

думку   цього вченого, пройшла дещо інший розвиток, ніж визначений марксизмом 

рабовласницький, феодальний, капіталістичний та соціалістичний періоди розвитку [5].  

Кульчицький Б.В. пропонує наступне трактування економічної системи як наукової 

категорії: «економічна система – це складне системне утворення, що пронизує усі сфери 

життєдіяльності і, поєднуючи чинники виробництва з урахуванням панівних цінностей і, 

відповідно, форм власності, забезпечує створення матеріальних і духовних благ і на цій 

основі – відтворення суспільства» [6, C. 130]. 

Визначаючи економічну систему як організацію національної економіки 

розглядають З. Ватаманюк та С. Панчишин «…спосіб організації національної 

економіки», вважають основними елементами економічної системи, по-перше, спосіб 

узгодження діяльності суб’єктів господарського життя, або спосіб розв’язання основних 

проблем організації економіки; по-друге, власність на виробничі ресурси та вироблені 

життєві блага, по-третє, принципи розподілу й перерозподілу створеного національного 

продукту [2].  

Здебільшого українські вчені трактують економічну систему як складову 

економіки. З цього приводу відомий дослідник Базилевич В. Д. стверджує, що економічна 

система — сукупність взаємопов’язаних і відповідним чином упорядкованих елементів 

економіки, що утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства, яка має 

загальну мету [3]. Вслід даного напряму досліджень працює і Л. С. Шевченко, який у 

навчальному посібнику «Основи економічної теорії» дослівно повторює дане трактування 

[9, C.63], Ототожнюється дане трактування і російським науковцем М. Єршовим, який 

стверджує: економічна система – це сукупність всіх економічних процесів, що 

відбуваються в суспільстві, на основі діючих тут відносин власності та організаційно-

правових форм.  
Узагальнення результатів вивчення поняття «економічна система» вченими у різні 

періоди часу подано в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Узагальнення результатів вивчення поняття «економічна система» вченими у різні 

періоди часу  
Період 

проведення 

досліджень 

вченими  

Вчені -дослідники  Суть результатів  

поняття «економічна  

система»  

1864‐1920р

р.  

Макс  Вебер   Вивчення  

ідеальних типів  

економіки  

1934-1961 

рр.  

Арнольд Джозеф  

Тойнбі  

Дослідження 

цивілізаційного підходу  

2000 р.  Мочерний С.  Як вид економічної  

діяльності  

2001-2004 

рр.  

Єщенко П.С. ,  Климко 

Г.Н. ,  Ксотицький В.В. ,    Чухно 

А.  А.  Кульчицький Б .  В. ,  

Крупка М. І . ,  Островерх 

П.  І . ,  

Реверчук С.  К.   

 

Як складне економічне  

явище  

2001 р.  Ватаманюк  Г.,  

Панчишин С.  М.  

Як процес організації  

національної економіки  

2001-2008 

рр.  

Шевченко Л.  С. ,  

Базилевич В.Д.  

Як елемент економіки  

 

Загалом, економічну систему можна охарактеризувати лише як складне економічне 

явище. Водночас, ми розглянули динаміку вивчення даного поняття українськими 

вченими та виділили чотири групи дослідників, які вивчали економічну систему України з 

різних точок зору: по-перше, як вид економічної діяльності; по-друге, як складне 

економічне явище (до цього твердження схилялося найбільша кількість вчених, праці які 

ми згадали); по-третє, як організацію національної економіки; по-четверте, як елемент 

економіки. 

Складовими компонентами економічної системи суспільства, як і будь-якої 

складної системи взагалі, є органічна єдність як сукупності елементів, так і зв’язків між 

ними. Тільки у такому випадку система має ознаки цілісності, організованості, 

інтегративні властивості та відносну автономність [14].  

Отже, економічна система виконує роль основного чинника економіки, який може 

змінюватися під впливом нормативно-правового забезпечення, суспільства та ін., а саме 

трактування набуває нової форми: економічна система – це складне економічне явище, що 

залежить від сукупності елементів, які мають безпосередній суб’єктивний та об’єктивний 

вплив на економіку. 

Одночасно виникає питання – що лежить в основі економічної системи, 

враховуючи різноманітність підходів до вивчення даного поняття? Однозначності і в 

цьому питання також не спостерігається. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев у 

навчальному посібнику «Політична економія» доводять, що сутність економічної системи 

визначається і разом з тим залежить від конкретної історичної сукупності економічних 

відносин, яка відповідає певному рівню розвитку продуктивних сил і розвивається на 

основі дії об'єктивних економічних законів і суб'єктивних чинників. Інакше кажучи, 

економічна система — це обшир дії виробничих відносин і продуктивних сил, а їх 

взаємодія характеризує сукупність видів та організаційних форм господарювання [11]. 

Крім того, окремі вчені серед яких Розум Р. І. Буряк М. В., Любезна І. В. стверджують, що 

економічна система в процесі свого функціонування використовує природні ресурси, 

відходи виробництва та споживання створюючи при цьому для суспільства необхідні 

блага [13].   
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Отже, економічна система – це сфера функціонування продуктивних сил і 

виробничих відносин, взаємодія яких характеризує сукупність організаційних форм і 

видів господарської діяльності. Структурні ланки, що утворюють різноманітні економічні 

системи, за своїм змістом не однорідні. Вони об'єднують в собі загальні та специфічні, 

основні та похідні, нові народжуються і відмирають старі, перехідні та проміжні 

економічні форми, кожна з яких функціонує на основі спільної для всієї системи і разом з 

тим власної логіки розвитку.  

Економіка ж представляє складну, багаторівневу, що розвивається систему. Вона 

складається з малих економічних систем різних рівнів (підсистем-домогосподарств), 

окремих підприємств, фірм, груп взаємопов’язаних підприємств, галузей і підрозділів» [4] 

Кожна економічна система розвивається та функціонує на основі певної сукупності 

елементів, які и складають та утворюють єдине ціле [15]. 

Основними елементами економічної системи є: 

соціально-економічні відносини (між усіма особами, які беруть участь в 

господарській діяльності); 

організаційні форми господарської діяльності; 

господарський механізм як спосіб регулювання економічної діяльності на 

макрорівні, тобто на рівні держави, що залежить від численних факторів, що 

визначаються економічними, національними, кліматичними, географічними 

особливостями; 

системи стимулів і мотивації, якими керуються всі учасники господарської 

діяльності; 

конкретні економічні зв'язки між підприємствами і організаціями і т.д. 

Можливий взаємозв’язок основних елементів економічної системи суспільства 

подано на рис. 1 
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Рис. 1 Взаємозв’язок елементів економічної системи* 

*Удосконалено автором 

 

Базовим елементом економічної системи є господарська діяльність людей, яка 

направлена на досягнення результатів самого суспільства 

Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. В сучасних 

економічних умовах структурні елементи системи характеризуються динамізмом, 

мінливістю, суперечливістю розвитку. Цим визначається необхідність структурної 

диференціації складових ланок економічної системи суспільства, без якої неможливо 

пізнати об'єктивні закони і принципи її функціонування. Будь-яка економічна система 

характеризується ієрархічністю, спрямованістю на сприйняття стану цілісності та 

обмеженості, який повинен бути у тісному взаємозв’язку та взаємодії, і забезпечувати 

досягнення поставленої мети, для кожного із учасників.  

У результаті аналізу вивчено етимологію поняття «економічної системи» вченими-

економістами.  
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доктора юридичних наук, доцента,  

академічного радника Національної академії правових наук України 

В. Ліпкана на монографію Василя Костицького та Ольги Кобан  

«Соціологія права: науково-теоретична спадщина Євгена Ерліха і проблеми 

розвитку сучасної науки» 

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

В. Костицький та О. Кобан здійснили системне наукове дослідження актуальної 

теми, пов’язаної із визначенням концептуальних засад соціології права, зокрема через 

дослідження науково-теоретичної спадщини Євгена Ерліха. 

Глобалізація сучасного світу спричинила докорінну зміну ставлення до науки, як 

дороговказу процвітання людей знання. Якщо раніше міждисциплінарний підхід 

видавався чимось дивним та таким, що порушував традиційні канони наукових 

досліджень, обмежених предметом та об’єктом тієї чи іншої наукової спеціальності, то 

нині без його застосування дослідження будь-яких проблем в праві є атавістичним та 

застарілим, вихолощує системний зміст справжніх наукових проблем.  

Розвиток живого права є відлунням одвічного прагнення до осягнення змісту і 

корелятивних зв’язків системного універсуму, відтак інтенсивна інтелектуальна напруга 

та зіткнення суперечливих підходів у культурології, філософії, безпекознавстві, теорії 

стратегічних комунікацій, правознавстві є одвічно іманентним. 

Евристична цінність нового соціолого-правового підходу сягає коріннями далеко за 

межі соціології права, адже, позбувшись маргінальної соціально-філософської концепції в 

дусі О. Конта, соціологія набула непересічно нового значення. 

Соціологія права як нова наукова дисципліна, методологічні засади якої викладено 

в праці Є.Ерліха «Основоположення соціології права», була сформована в надзвичайно 

строкатому, колоритному та іскрометному ряді філософсько-методологічних рефлексій 

над правом як соціальним явищем. Саме ж вчення Є.Ерліха є істотним науковим 

надбанням не лише вітчизняної правової думки, а й взагалі наукової думки світу. 

Інтенсифікація розвідок спадщини інших корифеїв вітчизняної юриспруденції, 

насамперед: С.Дністрянського, Б.Кістяківського, М.Палієнка, В.Старосольського в 

контексті формування ерліхознавства є очевидним прогресом на шляху відбудови  

національної самоідентичності українців, несамовитого прагнення до відшукування 

корінь розвою української наукової автохтонної нації. 

Звернення авторами своєї уваги до праць Є.Ерліха дисонує з малодослідженістю 

праць даного видатного українського мислителя,  і тим більшою є вага цього дослідження, 

адже автори пропонують по-новому інтерпретувати чисельні положення, котрі в науковій 

та квазінауковій літературі нівелюють окремі позиції величі Є.Ерліха. Більше того, робота 

В.Костицького та О.Кобан є слушним кроком на шляху відродження уваги до теоретичної 

спадщини мислителів минулого, що на загал призводить до збагачення змісту існуючих 

політико-правових концепцій і теорій, збереження і примноження принципу наступності у 

науці. 

Скажу відверто, що нині занедбання концептуальних засад живого права є не 

стільки забуттям національної наукової традиції, скільки нехіттю правлячих кіл та 

олігархату, який захопив владу України, відсторонивши та знищивши єдине джерело 

влади — народ України, занурювати наукову епістемологічну спільноту до 

методологічного обґрунтування народовладдя. Адже з позицій соціології права 

уможливлюється пояснити, чому саме добровольчі батальйони врятували нашу державу 
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від московської навали у 2014 році, чому ідея параду сепаратизмів спрацювала лише в 

окремих районах двох областей України, чому в Україні ніколи не працюватиме лінійна 

парадигма кольорових революцій. 

Усілякі намагання розірвати сталу наукову традицію є причиною того, що в 

Україні фактично відсутня стратегія розвитку, а той документ, що його написали з 

аналогічною назвою, до стратегії з позицій саме топонімічних: національна мета – 

національна ідея – національна ідентичність – національні інтереси – державна політика 

— немає жодного стосунку. 

Неефективність української науки має багато першопричин, але одне з них, на моє 

переконання, яке спричинює малорезультативність більшості наукових досліджень, 

коріниться у відсутності системного теоретико-методологічного осмислення сучасного 

праворозуміння у нерозривній єдності зі сталою науковою традицією минувшини. Саме 

тому спроби розбудови вітчизняної політико-правової парадигми успішного розвитку 

держави одвічно стикаються браком стратегічного мислення, ігноруванням наступності 

наукової традиції. І в цьому аспекті робота В. Костицького та О. Кобан видається однією з 

небагатьох наукових розвідок, що порушує сталу млявість і забудькуватість наших 

молодих вчених та аматорів політиків. 

Підкреслю, що дослідження методології права на сучасному етапі 

державотворення і взагалі перенесенню питання виживання української нації та 

збереження і відновлення національної ідентичності набувають особливої ваги. 

Екстраполяція змістових складових соціології права на сучасну реальність 

уможливлює мені сформулювати принаймні декілька концептуальних висновків. 

Реформування нашого суспільства відбувається поза контекстом методології 

реформування, адже останнє відбиває окремі сегменти поінколи бездумної руйнації 

ефективних механізмів державного управління. В цілому наразі порушено повністю 

закони діалектики, в тому числі закон заперечення заперечення, відповідно до якого 

структурація процесу розвитку відбувається крізь послідовні етапи: 1) деструкція; 2) 

кумуляція; 3) конструкція. У нас відбулась деструкція і наявні паростки якоїсь химерної, 

надзвичайно суб’єктивістської конструкції.  

Але тотально імперативна  еклектична діяльність у сфері державного управління 

спричинила розрив корелятивних зв’язків між соціальними, економічними, 

інформаційними, культурними, екологічними, правовими та іншими складовими 

суспільної системи в процесі розвитку сучасної України. Саме в рамках соціології права і 

досліджується ця поєднаність, обумовленість, детермінація та корелятивність. Як 

суспільство не існує поза правовими параметрами, так само і право не існує поза 

контекстом суспільства. Відтак, органічна та атрибутивна обумовленість застосування 

соціологічного пізнання виступає стрижневим компонентом рецензованої мною праці. 

Вага соціології права також об’єктивно зростає із суголосними правовим реформам 

тенденціями деформалізації права, новелізації правової методології з метою забезпечення 

практичної значущості наукових досліджень. У поєднанні із незавершеністю 

методологічного оновлення вітчизняного правознавства, істотною плюралізацією підходів 

до праворозуміння монографія В. Костицького та О. Кобан слугує важливою підоймою 

наукового розвою ідей соціології права. 

Непересічне значення даної роботи виявляється і у тому, що вона слугує меті 

подолання тривалої методологічної ізоляції вітчизняної правової думки, коли керівництво 

окремих навчальних закладів майже в аксіоматичному порядку примушує розвивати ідеї 

та надбання зарубіжних мислителів, що, врешті-решт, призводить до втрати власного 

теоретико-правового надбання, ігнорування власної спадщини у царині правознавства. 

Адже однією з вимог до дисертацій з юридичних наук є обов’язкове, а поінколи і розлоге, 

вивчення міжнародного досвіду, але в жодному документі я не надибав імперативності 

звернення до національної наукової спадщини. Підкреслю і наголошу, саме спадщини, а 

не вивчення стану дослідженості тієї чи іншої наукової проблеми. 
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Така наукова містечковість формує початкову у будь-якого наукового працівника 

упевненість у те, що «там, у них» все краще, всі розумніші тощо. Отже на перший дотик 

проста вимога до вивчення міжнародного досвіду, якщо вона возведена до абсолюту, 

призводить до формування імпотентної та інертної наукової спільноти, відсутності 

розвитку традицій українських наукових шкіл і розвитку наукових шкіл як таких, 

унеможливлює поставлення зухвалих та амбітних цілей, без яких усі патякання та 

базікання про розвій держави є нікчемними. 

Відтак, в аналізованій мною роботі запропоновано розглядати науковий доробок 

Є.Ерліха у контексті тих наукових пошуків, які живили і продовжують живити творчі 

наукові імпульси в соціології права, збагачують вітчизняну правову доктрину 

оригінальними ідеями, придатними для застосування у нових суспільних умовах.  

Адже ідеї «вільного права», «вільного правознаходження» слугують 

аргументованим поясненням чисельних безпекових та геополітичних процесів у сфері 

стратегічних комунікацій, тобто фактично за своєю природою є кросс-секторальними і 

носять міждисциплінарний характер. Зокрема, пропагування міждисциплінарного підходу 

мною почалось ще у 2003 році, коли я видав підручник з «Безпекознавства», де з позицій 

системного, синергетичного та міждисциплінарного підходів досліджував безпеку. 

Вузькість та монотонність більшості монографій зумовлена саме тим, що автори 

нівелюють значення широкого підходу до праворозуміння, уникаючи застосування 

аксіологічних, соціологічних, феноменологічних, онтологічних,  гносеологічних та інших 

форм та способів аргументації своїх наукових гіпотез та теорій. Проведений мною аналіз 

захищених докторських дисертацій за юридичними науками за останні роки дозволяє 

упевнено стверджувати про нехтування і відсутність розуміння необхідності застосування 

широкого підходу до праворозуміння і принаймні окреслення окрім позитивістського 

інших форм та методів пізнання. 

Воднораз, застосування мною саме такого підходу у одній з монографій «Правові 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні», коли до методологічного 

арсеналу дослідження було включено і аксіологічний, і феноменологічний, і 

гносеологічний, і онтологічний підходи, теорію справедливості Дж.Ролза тощо 

уможливили розглядати розвиток інформаційного суспільства, позбавившись пут 

жорсткого та вульгарного позитивізму, коли напрями розвитку та сам розвиток 

інформаційного суспільства на пряму пов’язують із відповідним нормативним актом, що 

регулює визначені суспільні відносини. 

Автори рецензованої праці вірно відзначають актуальність концепцій Є. Ерліха, яка 

полягає у їхній здатності сприяти плюралізації й конкретизації праворозуміння, 

виробленню критично-конструктивного підходу до вирішення актуальних проблем 

правотворення в Україні. Адже модерним змістом сучасної правової системи, на мій 

погляд, має бути чіткий відхід від пут юридичного догматизму та одноманітності вузького 

позитивістського (етатистського за своєю природою) підходу до праворозуміння в цілому. 

Адже будь-який закон за задумом Є. Ерліха сильно відстає від живого права, а 

пропоноване сучасними теоретиками права поняття-замінника «механізм законодавства» 

віддзеркалює вразливу правову позицію, є неоковирним та інертним, таким, що страждає 

від постійного тертя.  

Ґрунтована робота В. Костицького та О. Кобан є вдалою спробою  розвіяти 

однобічність, помилковість, нігілістичність та необґрунтовані намагання представити ідеї 

Є. Ерліха як автора, що заперечує ідею закону, не враховує специфіку правових відносин. 

Вихід цієї праці є науковою відповіддю тим ортодоксам та інтелектуальним маргіналам, 

хто вдавався до переважно поверхових, вузькотеоретичних та в цілому несправедливих 

оцінок наукової спадщини Є. Ерліха. 

Адже сам Є. Ерліх наголошував на тому, що держава — це орган сприяння 

суспільству, вона зокрема сприяє здійсненню заснованого в ньому права; відповідно 
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постає необхідність у постійній корекції писаного права залежно від змін, які 

відбуваються в соціальній структурі — це є основним мотивом концепції Є. Ерліха. 

Адже саме конструктивне і водночас критичне та неупереджене наукове 

осмислення доробку Є. Ерліха відкриває шлях для уможливлення рецепції висунутих ним 

ідей у контексті поглиблення сучасного науково-соціологічного пізнання права. 

ВИСНОВОК ЩОДО МОНОГРАФІЇ 

Монографія В. В. Костицього та О. Г. Кобан є самостійним, завершеним науковим 

дослідженням, що розкриває сутність системи наукових знань, пов’язаних із визначенням 

суспільно-історичного контексту становлення праворозуміння Є. Ерліха, його 

теоретичних здобутків, а також світового визнання соціологічної теорії прав Є. Ерліха та 

можливостей її сучасного використання. Зміст монографії є адекватний поставленим 

завданням, а виклад запропонованих в роботі положень базується на ґрунтовному 

опрацюванні літературних джерел з проблематики соціології права. Автори 

сформулювали власні висновки, які здатні стати внеском у розвиток вітчизняної соціології 

права, допоможуть у майбутньому уникнути бездумної апологетики наукового вчення Є. 

Ерліха та обстоювати у своєму дослідженні вимоги та позиції наукової об’єктивності. 

Резюмуючи наведене відзначу, що монографія В. В. Костицького та О. Г.  Кобан 

«Соціологія права: науково-теоретична спадщина Євгена Ерліха і проблеми розвитку 

сучасної науки» є розширеним виданням книги, присвяченої дослідженню творчості 

видатного вченого Євгена Ерліха. У ній обґрунтовується глибока наукова специфічність, 

інтелектуальна окремішність, самобутність і довершеність творчого доробку Є. Ерліха в 

галузі соціології права, його багато в чому інноваційний, недогматичний та 

конструктивний характер, як із погляду розвитку соціолого-правової думки, так і в сенсі 

розвитку загальнотеоретичної юриспруденції загалом. Яскраво проілюстровано, що 

концептуальна будова вчення Є. Ерліха є насправді витонченішою та набагато 

складнішою, ніж вульгаризовані інтерпретації приписуваної йому окремими дослідниками 

концепції «абсолютного» суддівського розсуду. Його праці зафіксували ґрунтовні 

заперечення проти юридичного позитивізму, який вважає, що закон має соціальний ефект 

лише на тій підставі, що він існує. 

Сформульовані у пропонованій роботі висновки, історичний і теоретичний 

матеріал становлять надійний підмурок і перегукуються з численними сучасними 

проблемами праворозуміння; тож мають бути використані при вивченні соціології права. 

Дана книга також стане корисною як для студентів юридичних факультетів, так і для 

практикуючих юристів, а також тих, хто безпосередньо здійснює правозастосовну 

діяльність. 
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