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РОЗВʼЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ – ШЛЯХ ДО 

ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
У статті проаналізовано процес розв’язання правових проблем у сфері управління державною влас-

ністю. Визначено ступінь впливу окреслених проблем на стан вітчизняної фінансової безпеки держави. 
В статье осуществлен анализ процесса решения правовых проблем в сфере управления государ-

ственной собственностью. Определена степень влияния указанных проблем на состояние отечественной 
финансовой безопасности государства. 

The article analyzes the process of solving of legal problems in the sphere of management of state property. 
It also defines the degree of influence of defined problems on the state of the domestic financial security. The state 
with the help of state property regulates social and economic processes in society. It acts as a property owner and 
entrepreneur. State property is an important instrument of the state policy.

The following issues are solving in the investigation: analysis of legal problems hindering efficient 
management of state property and searching of legal solutions to defined problems to improve domestic financial 
security of the state.

Management of state property aimed primarily at ensuring of the proper development and functioning of 
society, and further improvement of the competitiveness of commercial organizations, improvement of financial 
and economic indicators of their activities and their involvement in the process of improving management.

There are a lot of hindrances in the management of state property in the period of global changes that 
lead to a decrease in state of the domestic financial security of Ukraine. It shall be noted that complexity in the 
process of conducting of research in this area is intensified by ideological and political aspects that often hinder 
comprehension practice of transformation property.

It was adopted a framework Law of Ukraine «On state assistance to business entities» in 2014 at the 
legislative level. The new law is quite progressive enough for our time. It introduces the basic principles of state 
aid in Ukraine, which is generally consistent with the principles that operate in the EU.

The author concludes that at the state level the guarantee of the financial security of the state is largely 
achieved through the exploitation of state property. Analysis of the current status of state property management 
showed a significant decrease in the efficiency of this process and lack of a clear government strategy of industrial 
development and the ineffectiveness of the existing state support.
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Особливе місце в розвиненій ринковій економіці 
посідає інститут управління державною власністю. 
Держава за допомогою державної власності регу-
лює соціально-економічні процеси у суспільстві. 
Вона виступає як власник майна і підприємець 
водночас. Зокрема, державна власність є важливим 
інструментом проведення політики держави. Саме 
тому особливого значення набуває проблема ефек-
тивного управління державною власністю для під-
вищення рівня вітчизняної фінансової безпеки.

Але в січні-червні 2015 року, за даними Держав-
ної служби статистики, збиток великих і середніх 
підприємств України (без урахування діяльності 
банків, бюджетних організацій і території Авто-
номної Республіки Крим, м. Севастополя і части-
ни зони проведення АТО) в цілому становив 232 
млрд 617,4 млн грн (до оподаткування) порівняно 
зі збитком 135 млрд 952,4 млн грн за аналогічний 
період минулого року. Таким чином, порівняно з 
першими шістьма місяцями 2014 року, цьогоріч-
ні збитки українських підприємств зросли в 1,7 
разу. Водночас при цьому кількість збиткових під-
приємств за перший квартал 2015 року становила                         
42,3 % від загальної кількості підприємств, тоді як 

за січень-червень 2014 року їх частка становила 
45,4 %. А за підсумками 2014 року, збиток великих 
і середніх підприємств України сягнув 408 млрд 
грн [1]. Банківська система України, за підсумка-
ми 2014 року, отримала 52,966 млрд грн збитків, у 
тому числі 52 українські банки з 163 працюючих 
фінустанов на початок цього року завершили рік зі 
збитками [2]. 

Проаналізувавши наведені Державною службою 
статистики дані, ми можемо стверджувати, що у 
процесі управління державною власністю у період 
глобальних перетворень виникає досить багато пе-
решкод, які призводять до зниження стану вітчиз-
няної фінансової безпеки України.  Зазначимо, що 
труднощі у процесі проведення досліджень у даній 
сфері посилюються ідеологічним і політичним ас-
пектами, які часто заважають осмисленню практи-
ки трансформації власності. Наслідком цього є те, 
що ґрунтовний аналіз нерідко підміняється обмі-
ном монологами між противниками та прихильни-
ками державної чи приватної форм власності.

Виходячи з викладеного вище, у дослідженні ви-
рішуються такі завдання: аналіз правових проблем, 
які заважають ефективно реалізовувати управління 

© Бригінець О. О., 2015



Адміністративне
право

47Фінансове право № 4 (34), 2015

державною власністю, та пошук правових шляхів 
вирішення окреслених проблем для підвищення 
рівня вітчизняної фінансової безпеки держави.

 Питання управління державною власністю та її 
адміністративно-правового регулювання досліджу-
валися і раніше. Водночас багато аспектів право-
вого регулювання проблем управління державною 
власністю не є дослідженими повною мірою. Се-
ред наукових праць, присвячених правовому ре-
гулювання окреслених проблем, можна виділити 
роботи П. О. Порошенка [3], О. П. Рябченко [4], 
В. В. Джарти [5], В. Л. Пількевича [6], О. О. Крав-
чука [7], що дозволяють додатково підкреслити                                                                                                  
актуальність комплексного адміністративно-пра-
вового дослідження управління державною влас-
ністю. Також потрібно відзначити роботи  Р. Ю. 
Бикова [8], В. П. Семенюк-Самсоненко [9], В. Т. 
Плакіди [10], у яких також знайшли відображення 
економічні та управлінські питання функціонуван-
ня державної власності в Україні. 

Дослідивши згадані вище наукові праці, ми мо-
жемо стверджувати, що розв’язання проблем ефек-
тивного управління державним майном є актуаль-
ним не тільки для науки адміністративного права, а 
тому існує необхідність у комплексному вирішенні 
зазначених питань для підвищення рівня фінансо-
вої безпеки нашої держави.

Управління державною власністю насамперед 
спрямоване на забезпечення належного розвитку 
та функціонування суспільства, а також подальше 
підвищення конкурентоспроможності комерційних 
організацій, поліпшення фінансово-економічних 
показників їх діяльності та їх залучення до процесу 
вдосконалення управління. За допомогою створен-
ня підприємств держава може впливати на ринок за 
такими напрямами, як підвищення зайнятості насе-
лення, здійснення проектів, що мають високий сту-
пінь ризику, антиінфляційні заходи, вирівнюван-
ня економічного розвитку регіонів, субсидування 
окремих категорій споживачів. При цьому держав-
ні підприємства користуються певними гарантіями 
держави, що зумовлено виконанням ними певних 
державних функцій. До них можна віднести дер-
жавні закупівлі, субсидії, гарантії від банкрутства, 
а також звільнення від зобов’язань щодо імпорту 
[11]. 

Дійсно, власність є основою будь-якої соціаль-
но-економічної системи. Державна власність вира-
жає відносини між людьми з приводу привласнен-
ня благ з метою реалізації державних і публічних 
інтересів. Управління нею спрямоване на організа-
цію відтворення, використання, трансформації та 
присвоєння її об’єктів за допомогою економічних 
функцій, форм і методів. А для раціональної органі-
зації соціально-економічної системи необхідно чіт-
ко визначити суб’єктів та об’єктів власності. Тільки 
чітке юридичне закріплення конкретних об’єктів 
власності за їх суб’єктами створює потужні еконо-
мічні та інші стимули для раціональної організації 
її використання та відтворення.

Відзначимо, що колишня система управління 
державною власністю, що виникла у середині ХХ 
століття, була зруйнована. Водночас нова концепція 

не була належним чином сформована та осмисле-
на. Тому досить важко окреслити ту роль, яку має 
відігравати державна власність в економіці в пере-
хідний період і після його завершення, яку систему 
управління нею необхідно формувати.

Ситуація погіршується і тим, що останніми ро-
ками відбулося значне обмеження попиту, а також 
надходження фінансових ресурсів було зведено до 
мінімуму. Згадані вище фактори стримують роз-
виток вітчизняної промисловості. Наявність недо-
статнього попиту пояснюється залежністю від си- 
туації на світових ринках, адже частка традиційних 
ринків для товарів української промисловості за 
останні роки значно зменшилася [12]. Водночас 
продаж вітчизняної продукції на нових ринках 
(ринки Європейського Союзу) є дещо ускладнений 
через високі вимоги до якості продукції або через 
низьку конкурентоспроможність продукції, що є 
наслідком високої собівартості, яка формується у 
результаті використання неефективних технологій 
виробництва, низької енергетичної ефективності.

Ситуацію можна було б виправити за рахунок 
внутрішнього попиту. Саме цей шлях розвитку об-
рала Китайська Народна Республіка для швидкого 
подолання світової економічної кризи 2008–2009 
рр. [13]. Але Україні досить важко буде викорис-
тати цей досвід, адже доходи населення за останні 
роки значно скоротилися і продовжують скорочу-
ватися. Також у зв’язку зі значним зростанням ри-
зикованості ведення бізнесу в Україні були значно 
знижені обсяги прямих іноземних інвестицій. А їх 
більшість надходила в банківську систему та сфе-
ру гуртової та роздрібної торгівлі, та лише третину 
становили інвестиції у промисловість.

У сфері управління державною власністю за-
галом у державі налічується 1 833 діючих держав-
них підприємств. Більша їх частина, а саме 70 %, 
належить до енергетичного сектору економіки. За 
підсумками діяльності перших п’ятдесяти з них, у 
2014 році держава зазнала збитків на більше ніж 
110 млрд грн [14]. Ця сума є в шість разів більшою 
порівняно із сумою попереднього року. Із указаної 
суми 80 млрд грн є збитками державного монопо-
ліста НАК «Нафтогаз України». Втрати НАК «На-
фтогаз України», порівняно з 2013 роком, збіль-
шилися у пʼять разів, що насамперед пов’язано зі 
знеціненням гривні. А нинішній стан компанії не 
дозволяє їй обходитися без державних субсидій. 
Величезні збитки НАК «Нафтогаз України» з 2014 
року уряд намагався компенсувати стрімким підви-
щенням тарифів та за допомогою регулярного під-
вищення частки капіталу – через випуск внутріш-
ніх облігацій, які компанія може продати, а отрима-
ні кошти використати для купівлі газу [15].

На прикладі НАК «Нафтогаз України» ми бачи-
мо, як держава майже всіма способами підтримує 
та фінансує діяльність об’єктів державної власнос-
ті. Але суспільство не перший рік ставить запитан-                         
ня: чи доцільно у такий спосіб управляти держав-
ною власністю? Адже неодноразове компенсування 
витрат НАК «Нафтогаз України» та інших об’єктів 
державної власності проводилося за рахунок Дер-
жавного бюджету України. Також державна до-
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помога могла також містити державні гарантії за 
кредитами, списання боргів чи відшкодування ка-
пітальних видатків.

В Україні здебільшого державні гарантії за кре-
дитами надаються переважно державним підпри-
ємствам (Нафтогазу, Укравтодору, Укрзалізниці). 
Галузевій допомозі сьогодні належить переважна 
частка в загальній державній допомозі в Україні. 
Відзначимо, що на практиці досить важко пора-
хувати ефективність від надання державної до-
помоги, оскільки не існує адекватного обліку та 
контролю за впровадженням заходів допомоги та 
за їх результатами. По суті, сьогодні в Україні (як 
і в часи жорсткої централізації) ніхто персонально 
не відповідає за ефективність організації викорис-
тання, відтворення та перетворень державної влас-
ності. Це означає втрату мотиваційного механізму 
(зворотний бік медалі економічної відповідаль-
ності) якісного управління нею. Саме тому від-
сутність контролю та аналізу результатів є однією 
з основних причин низької ефективності проектів 
державної допомоги. Також досить часто рішення 
про надання державної допомоги в Україні не за-
вжди базується на оцінці економічної ефективності                                                       
проектів, а є замовленими певними впливовими 
групами. Ефективні заходи державної підтримки 
мають сприяти зростанню обсягів виробництва, 
експорту, підвищення прибутковості, створення но-
вих робочих місць. Але в умовах сьогодення дер-
жавна допомога часто спрямована на підтримку 
збиткових державних підприємств та на вирішення 
короткострокових соціальних цілей. Прикладом є 
вугільна галузь, де державна допомога вугільним 
підприємствам переважно спрямовується на за-
побігання невиплаті заробітної плати шахтарям, 
банкрутству підприємств, звільненню робітників. 
Але вона не стимулює державні підприємства до 
реструктуризації та посилення їх конкурентоспро-
можності. 

 Те, що політика державної допомоги та промис-
лова політика сьогодні потребують реформування, 
не викликає жодних сумнівів. На законодавчому 
рівні в Україні 1 липня 2014 року було ухвалено 
рамковий Закон України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» [16]. На сьогодні но-
вий Закон є досить прогресивним. Він запроваджує 
основні принципи державної допомоги в Україні, 
які загалом є сумісними з принципами, що діють у 
країнах ЄС, – це принцип прозорості, захисту кон-
куренції, адекватного моніторингу та контролю за 
наданням державної допомоги, незалежного конт-
ролюючого органу. Але набере чинності він лише у 
2017 році. Тому й оцінити його ефективність можна 
буде лише через декілька років.

Дійсно, вітчизняна економіка починає реформу-
ватися у досить непростий час для України. Є ба-
гато тих, хто вважає, що нині не найбільш вдалий 
час для розпродажу державного майна: через фі-
нансову кризу державні активи сильно втратили у 
вартості, тож бюджет отримає недостатньо коштів. 
Досить багато осіб вважають, що лише приватна 
власність може бути ефективною. Якщо оцінювати 
форми власності лише з обʼєктивних економічних 

і соціальних ефектів, то неможливо довести пере-
вагу однієї чи іншої. І світова практика це підтвер-
джує. Якщо кожній формі власності відведена своя 
ніша ринку, а держава забезпечує рівні правила еко-
номічної діяльності суб’єктів усіх форм власності, 
то ефективність функціонування як приватних, так 
і державних структур залежить від якості менедж-
менту, підприємництва та маркетингу.

Отже, у нас не викликає сумніву той факт, що 
операційна ефективність державних компаній може 
бути суттєво поліпшена і за таких складних умов. 
Протягом довгого часу приватизація держпідпри-
ємств вважалася чи не єдиним способом для дер-
жави ефективно вирішити описану вище проблему. 
За словами міністра фінансів Наталії Яресько, при-
ватизацію потрібно проводити якнайшвидше [17]. 
Якщо уряд візьметься за приватизацію великих 
підприємств нині, то, на думку інвесторів, одразу 
наштовхнеться на дві перешкоди: низьку ціну і не 
найкращий час для продажу. Але не всі держпід-
приємства можуть бути приватизовані найближчим 
часом.

1. У нашій державі присутні природні монопо-
лії. Наприклад, у залізничній сфері та енергетиці. 
Їх приватизація призведе до шаленого спротиву на-
селення.

2. Відзначимо, що деякі підприємства виробля-
ють продукти та послуги, які мають життєво важ-
ливе значення для суспільства.

3. Держава, як найбільший власник і менеджер
державного майна, здатна взяти на себе ризики, 
повʼязані з інвестуванням у великомасштабні про-
екти – такі як будівництво нової інфраструктури і 
впровадження нових технологій, які не завжди ко-
мерційно життєздатні й за які приватні компанії не 
візьмуться самостійно [18].

Не будемо забувати, що приватизація – лише 
один з інструментів, частина даної системи. Вона 
відображає відносини з приводу трансформації 
державної власності у приватну для раціоналізації 
їх загальної структури та забезпечення ефектив-
ності відтворення консолідованого суспільного ка-
піталу. Обʼєктивно вона має дві стадії – переважно 
формальної та реальної приватизації. На першій 
здійснюється перетворення державної власності в 
приватну, юридично закріплюються правомочнос-
ті нових власників. На другій формуються реальні 
нові приватні власники, які організовують процеси 
ефективного відтворення і використання власності.

Дискусійні положення щодо необхідності у 
швидкій і всеохоплюючій приватизації в Україні 
залишимо для наступної статті. Але в межах дано-
го дослідження зауважимо, що досить часто недо-
статню ефективність державних підприємств по-
яснюють «тепличними» умовами господарювання 
і бюрократизацією управлінського апарату. Але 
держпідприємства є досить обмеженими певними 
економічними, соціальними, юридичними межами 
та не володіють повною свободою підприємницької 
діяльності в умовах, коли необхідно швидко реагу-
вати на нові економічні обставини. На наш погляд, 
головним фактором, що досить часто зумовлює 
низьку дохідність державних та змішаних підпри-
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ємств, порівняно з приватними, є зосередження 
державної власності у тому спектрі галузей, які 
через ті чи інші причини малорентабельні, і навіть 
збиткові, та непривабливі для приватного капіталу. 
Отже, економічні показники не можна вважати до-
статньо повним критерієм при оцінці ефективності 
управління державною власністю.

Також вирішення проблем ефективності прива-
тизаційних процесів в Україні потребує врахуван-
ня фактів неефективного господарювання на вже 
приватизованих підприємствах, а також скорочення 
виробництва, рівня зайнятості та активів у резуль-
таті перетворення середніх і великих державних 
підприємств у приватні. Причини цього негативно-
го явища лежать не тільки в негараздах загального 
плану, а й у відсутності важелів управління, оскіль-
ки держава їх уже позбулася, а приватний власник 
ще не набув. Однак застосування важелів адміні-
стративного впливу фактично є кроком назад у ре-
формуванні відносин власності. Воно помилкове, 
але не щодо власне участі держави, а щодо методів 
цієї участі.

Але, незважаючи ні на що, для державної фір-
ми, яка діє від імені центральної чи місцевої влади, 
на першому місці стоїть виконання загальногоспо-
дарських завдань для розвитку (або підтримання 
належного функціонування) окремого регіону чи 
держави в цілому. Водночас основними завданнями 
діяльності приватних корпорацій буде отримання 
стабільного прибутку, збільшення обсягу продажу, 
зміцнення ринкових позицій, усунення конкурен-
тів.

Організація системи державного регулювання і 
державного підприємництва у різних державах сві-
ту спростовує припущення щодо неефективності 
діяльності держави як власника. Прикладом успіш-
ної організації управління державним сектором 
економіки є система, яка існує в Швеції, де уряд діє 
як активний і професійний власник, а державні під-
приємства поділяються на дві групи: компанії, що 
працюють в умовах конкуренції, та компанії, що 
задовольняють певні суспільні інтереси в межах 
встановленої прибутковості. 

Фінансова безпека держави – частина загальної 
системи безпеки держави поряд з іншими її складо-
вими, які взаємоповʼязані та доповнюють одна одну. 
На державному рівні забезпечення фінансової без-
пеки держави багато у чому досягається за рахунок 
експлуатації обʼєктів державної власності. Аналіз 
сучасного стану управління державною власністю 
виявив суттєве зниження ефективності даного про-
цесу та відсутність в уряду чіткої стратегії розвитку 
промисловості й неефективність наявної державної 
підтримки. У даній сфері, на наш погляд, доцільно 
було б поступово зменшувати витрачання держав-
них коштів на підтримку окремих галузей і підпри-
ємств та зосередитися на створенні загальних спри-
ятливих умов для стимулювання ефективної роботи 
ринків (покращання інфраструктури, інновації, під-
тримка експортерів та інше).

Оцінюючи проблему державного втручання в 
економіку України, необхідно враховувати досвід 
розвинених держав. Він свідчить, що передача прав 

власності не забезпечує ефективності в управлінні 
окремими обʼєктами власності. Державне підпри-
ємництво може бути використане державою як аль-
тернативний прямому державному регулюванню 
механізм впливу на діяльність підприємств, що ма-
ють стратегічне значення для економіки і фінансо-
вої безпеки держави. Розвиток державної, приват-
ної та змішаної форм власності, їх співіснування на 
рівних засадах – обʼєктивна необхідність для Укра-
їни на сучасному етапі її розвитку. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

СТЯГНЕНЬ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ
У статті розглянуто питання процесуального забезпечення застосування адміністративних стяг-

нень та адміністративно-господарських санкцій. Здійснено порівняльний аналіз позицій учених щодо про-
цесуального забезпечення застосування адміністративних стягнень та адміністративно-господарських 
санкцій.

В статье рассмотрены вопросы процессуального обеспечения применения административных 
взысканий и административно-хозяйственных санкций. Осуществлен сравнительный анализ пози-
ций ученых относительно процессуального обеспечения применения административных взысканий и 
административно-хозяйственных санкций.

The questions of the judicial providing of application of administrative penalties and administrative 
approvals are examined in the article. The comparative analysis of positions of scientists is carried out in relation 
to the judicial providing of application of administrative penalties and administrative approvals.

The article is devoted to complex research of the legal regulation of administrative responsibility and 
application of administrative, financial, penalty approvals, fines (measures of administrative-legal character), their 
correlation. The actuality of research theme is characterized by drastic socio-political alternations in Ukrainian 
society and claim of new priorities of creation of the state, which resulted in the change of the withstand planned 
economy to market relations which in most cases are not always socially oriented. The new forms of economic, 
financial, social-cultural activities appeared. It induces the search of new forms of the legal regulation of public 
relations in the noted spheres. Questions related to bringing subjects to administrative responsibility, who can 
be the subject of administrative responsibility, administrative deliktnikh realizations, measures of administrative-
legal character are researched. Among the research lawyers-scientists of Ukraine there are two approaches to 
of circle of subjects of administrative responsibility – to the first, the subjects of administrative responsibility are 
only physical persons, to the second, the subjects of administrative responsibility can be physical as well as legal 
persons. It provokes stormy discussion and has a theoretical and social-practical value. General principles and 
order of attracting of persons to administrative responsibility and application of administrative, financial, penalty 
approvals, fines are grounded. Suggestions, recommendations and positions which are directed at perfection 
of institute of administrative responsibility and measures of administrative-legal character are expressed and 
grounded.

Ключові слова: адміністративно-господарські, фінансові, штрафні санкції, штрафи, делікт, адмі-
ністративна деліктологія, адміністративні проступки.

Делікт (від лат. дelictum – провина, правопору-
шення) – це будь-яке вчинення дії, що суперечить 
закону. Залежно від норм, які порушено, розріз-
няють цивільно-правові, адміністративно-право-
ві, дисциплінарні, кримінально-правові делікти. 
Делікт є підставою для притягнення юридичних і 
фізичних осіб, що його вчинили, до відповідаль-
ності. Однак у юридичній літературі деліктна від-

повідальність визначається в цивільному праві як 
позадоговірна відповідальність, пов’язана із запо-
діянням майнової та немайнової шкоди вчиненням 
правопорушення – делікта, і настає при порушен-
ні загального, обумовленого законом зобов’язання 
особи не завдавати шкоди будь-кому [1, с. 103].

Вивчення адміністративної деліктології здій-
снюється на основі кримінології, філософії, еконо-


