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СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЛІДІЇ КОСТЯНТИНІВНИ ВОРОНОВОЇ
Уперше номер журналу підготовлений без участі видатного вченого і таланови-

тої людини, фундатора науки фінансового права Лідії Костянтинівни Воронової – 
академіка Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, 
професора, заслуженого юриста України, заслуженого діяча науки та техніки Укра-
їни, яка пішла з життя 31 жовтня 2015 року.

Шлях у велику науку Лідія Костянтинівна розпочинала з юридичного факуль-
тету Львівського державного університету імені І. Франка. Цей заклад, який вона 
закінчила з відзнакою у 1954 році, пишається своєю випускницею. Її основним на-
прямом діяльності стало дослідження проблем фінансового (бюджетного, подат-
кового і банківського) права. У 1963 році Воронова Л. К. захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Бюджетні права Української РСР». З 1966 року Лідія Костян-
тинівна працювала доцентом кафедри державного та адміністративного права, а з 
вересня 1975 року по вересень 1996 року вона обіймала посаду завідувача кафедри 
державного та адміністративного права Київського державного університету імені 
Тараса Шевченка. У 1982 році Лідія Костянтинівна в Московському державному 
університеті імені Ломоносова захистила докторську дисертацію «Теоретичні пи-
тання правового регулювання видатків державних бюджетів союзних республік». 
Закономірно і справедливо, що після всесоюзного визнання саме їй довірили очо-
лити фінансово-правову школу в Україні. У 1984 році Вороновій Л. К. присвоєно 
вчене звання професора. Тривалий час вона була єдиним доктором юридичних наук 
в Україні в галузі фінансового права. Починаючи з 1996 року працювала на посаді 
професора кафедри адміністративного та фінансового права Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка. У науковому доробку знаного в Україні, 
на теренах СНД, а також у далекому зарубіжжі вченого понад 200 публікацій, серед 
них: підручники, навчальні посібники, монографії, статті у вітчизняних часописах, 
у спеціалізованих виданнях Москви, Загреба, Будапешта.

Лідія Костянтинівна не тільки внесла неоціненний вклад у розвиток сучасної 
фінансово-правової науки, удосконалення галузевого законодавства України, але і 
була одним з ініціаторів створення єдиної на території СНД наукової установи, яка 
б виконувала наукові дослідження у контексті загального розвитку науки фінан-
сового права та одночасно була б тісно пов’язана з практичною роботою органів 
державної влади. Саме за її безпосередньої участі наказом Державної податкової 
адміністрації України № 328 від 16 серпня 2001 року на виконання Розпорядження 
Кабінету Міністрів України № 303-р від 26 липня 2001 року було створено Науко-
во-дослідний інститут фінансового права. Важко переоцінити внесок Воронової Л. 
К. у розвиток нашого інституту, адже вона від дати самого створення, на посаді 
заступника директора з наукової роботи, сприяла становленню його як унікальної 
наукової установи, здійснювала виховання і підтримку здібної молоді та популя-
ризувала проведені співробітниками інституту дослідження на всеукраїнському і 
міжнародному рівнях.

Важливо відзначити, що Лідія Костянтинівна була тим рідкісним ученим, у нау-
кових працях якого висвітлювалися всі складові системи фінансового права. Цілком 
зрозуміло, що, відштовхуючись від її досягнень, починав свої напрацювання майже 
кожен юрист, незалежно від своєї наукової спеціалізації. Їй належала активна роль 
у справі підготовки наукових кадрів. Багато вчених можуть пишатися тим, що вона 
дала їм путівку у велику науку. Усі вони висловлюють слова вдячності на адресу 
свого Вчителя, адже саме її глибока порядність та доброзичливість у поєднанні з 
величезною творчою енергією, постійною націленістю на отримання позитивного 
результату надихали молодих учених з ентузіазмом долучатися до наукового по-
шуку.

Пам’ять про Лідію Костянтинівну назавжди залишиться в серцях її рід-
них, учнів та колег.

Колектив 
Науково-дослідного інституту 

фінансового права 
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В історії кожної науки, ураховуючи потреби пев-
ного періоду розвитку держави, настає час для пе-
реосмислення накопиченого даною наукою знання, 
яке стало результатом теоретичного освоєння нею 
свого предмета і набуло рис системності. Такий час 
давно настав і для вітчизняної науки фінансового 
права.

По суті, ідеться про пізнання наукою саме себе як 
цілісної системи фінансово-правового знання, що 
виступає умовою її подальшого ефективного роз-
витку і дослідження встановлених фінансово-пра-
вовими нормами методів і способів, якими держава 
та органи місцевого самоврядування мобілізують 
кошти у централізовані та децентралізовані фонди 
і витрачають їх для свого функціонування. Проте 
ряд обставин об’єктивного і суб’єктивного харак-
теру були стримуючими чинниками для активного 

і плідного здійснення досліджень у цьому напрямі, 
серед яких і зміна соціально-економічної формації, 
зміна сфер управління та організації самоуправлін-
ня, зміна акцентів у публічних інтересах, реформу-
вання відносин власності та становлення ринкових 
відносин. Усе це викликало перегляд розуміння ба-
гатьох базових категорій фінансового права і, як на-
слідок, сприяло розвитку еволюційних процесів у 
фінансово-правовій науці. 

Серед таких обставин можна виділити, зокре-
ма, і стан самої галузі, що вивчався наукою. Так, 
тривалі, часто неконструктивні суперечки про 
місце фінансового права у правовій системі нега-
тивно впливали на розробку системи галузі, тобто 
і на структуризацію знання про неї. Сьогодні ні в 
кого не викликає сумніву самостійність фінансово-
го права як галузі права, що виникла разом із дер-

УДК 347.73 
Т. А. Латковська, 
д.ю.н., професор, професор кафедри 
конституційного, адміністративного і 
фінансового права,Чернівецький юридичний 
інститут Національного університету «Одеська 
юридична академія»

ПРЕДМЕТ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА ЗА СВОЇМ ЗМІСТОМ ТА СТРУКТУРОЮ
Статтю присвячено дослідженню науки фінансового права як невід’ємної складової системи юри-

дичних наук, охарактеризовано предмет науки фінансового права за змістом та структурою.
Статья посвящена исследованию науки финансового права как неотъемлемой составляющей 

системы юридических наук. Дана характеристика предмета науки финансового права по содержанию и 
структуре.

The article dwells on the study of financial law science as an integral part of judicial sciences, the subject-
matter of the financial law in terms of content and structure being characterized. It has been emphasized that the 
history of each science has certain period to reconsider the accumulated experience and knowledge taking into 
consideration the needs of the state development.

The cognition of the science itself as a holistic system of the financial law knowledge is a prerequisite for its 
further development. It is necessary to investigate the established by financial law norms the methods and ways 
which the state and the bodies of local government use to raise funds for centralized and decentralized funds and 
spend them on their functioning.

The objective of each judicial science is the understanding its subject-matter which is achieved with the 
help of specific methodological techniques of cognitive activity in a particular combination that is peculiar only 
for a certain branch of science.. The results of such an activity are in the form of ideas and theoretical constructs 
of various levels and complexity depending on specific research purposes.

One of the main needs of the financial law science at the present state of its development is the need in 
working out the uniform postulates which would objectively and in full measure determine the sphere of financial 
and legal relationship. At the same time, the financial law science is characterized by both the unity of thoughts 
concerning the argumentation of the necessity its existence as a basis for the financial and legal reality, and 
complete dissonance of determining its role and importance  in the system of  financial and legal regulation.. That 
is why the financial law science is characterized by the variety of research methods and approaches to cognition 
of financial and legal processes and phenomena.

The financial law science studies and develops the fundamental problems of the financial law which are 
very important to solve many practical tasks. The public and legal character of the financial law science is in 
the fact that it studies phenomena and processes which concern not individual but public interests of paramount 
importance.

The subject-matter of the financial law science is a multifaceted one in its content and structure. It is 
formed alongside with the formation of the financial and legal science, thus, it can be subjected to changes with 
its development.

Ключові слова: фінансове право, наука фінансового права, предмет науки, предмет науки фінансо-
вого права.

© Латковська Т. А., 2015
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жавою і яка в умовах закону вартості й пануючих 
товарно-грошових відносин не могла й не може іс-
нувати без фінансових ресурсів [1, с. 13–23]. Адже 
цілком очевидно, що жодне управлінське рішення 
ні державний, ні муніципальний орган без забезпе-
чення фінансовими ресурсами прийняти не може. 
Самостійність фінансового права визначається 
особливостями механізму фінансово-правового ре-
гулювання, нерозривністю й взаємозумовленістю 
його елементів, відособленістю фінансового зако-
нодавства.

Нові зміни, що відбуваються у країні, вимагають 
додаткового осмислення сутності сучасного фінан-
сового права, ураховуючи досвід, набутий право-
вою наукою.

Проте, незважаючи на труднощі, накопичений 
багатий масив фінансово-правового знання, що 
вимагає осмислення з різних сторін і за допомо-
гою різних методологічних підходів. При цьому 
важливо визначитися зі змістовним наповненням, 
структурою і зв’язками такого знання, його якіс-
ними характеристиками, способами отримання та 
пояснення, оцінкою суспільних відносин, що фор-
муються у процесі здійснення державою фінан-
сової діяльності. Вибраний державою фінансово-
правовий механізм регулювання суттєво впливає 
на правовий статус та взаємоположення суб’єктів 
фінансово-правових відносин, способи захисту та 
поновлення їх порушених прав. Публічній фінансо-
вій діяльності властивий юридичний характер, така 
діяльність пов’язана з державним управлінням, що 
надає їй певні політико-правові якості. 

Метою кожної юридичної науки є осягнення 
свого предмета, яке досягається за допомогою осо-
бливих методологічних прийомів пізнавальної ді-
яльності в їх специфічному поєднанні, що власти-
ве тільки для даної галузі науки. Результати такої 
діяльності набувають форми уявлень та теоретич-
них побудов різного рівня і складності залежно від 
конкретних дослідницьких цілей. Зорієнтовані на 
предмет пізнання вони піддаються науковій систе-
матизації, у процесі якої формується наука та ви-
діляються окремі структурні частини та блоки зна-
ння, що входять до її системи за правилами пред-
метної та методологічної заданості. І, таким чином, 
предмет, методи і мета вивчення визначають зміст 
знання, що становить конкретну науку та система-
тизує це знання. 

Для кожної юридичної науки характерний сво-
єрідний підхід до об’єкта, що вивчається; у кожній 
з них різні міра абстрактності, рівень пізнання на 
основі історичного аналізу, метод вивчення; у кож-
ної з юридичних наук свій особливий предмет.

Саме народження будь-якої науки починається з 
чіткого формулювання її предмета. Саме розвиток 
науки та її самосвідомості завжди супроводжується 
уточненням, поглибленням та експлікацією первин-
ного формулювання її предмета. Причому зв’язок 
між рівнем розвитку науки і характером визначен-
ня її предмета не однобічний, а досить складний [2,     
с. 264]. 

Високорозвинена наука є найбільш важливим 
стратегічним ресурсом будь-якої держави у сучас-

ному світі. Вона впливає на економіку не лише 
шляхом вироблення та реалізації нових правових 
норм та ідей, але її існування є необхідною умовою 
економічного зростання. Високорозвинена юри-
дична наука сприяє також і правовій освіченості на-
селення. Досвід нашої країни показує, що будь-яке 
стримування процесу розвитку як фундаменталь-
ної, так і прикладної науки через фінансові або по-
літичні причини негативно відбивається фактично 
на всіх показниках розвитку країни і, що особливо                
актуально для нашої держави, – на її обороноздат-
ності.

Наука фінансового права є невід’ємною скла-
довою системи юридичних наук, які, у свою чергу, 
входять до системи суспільствознавчих наук, що 
вивчають різноманітні явища суспільного життя. 
Оскільки наука фінансового права є суспільствоз-
навчою, то її предметом є соціальні явища, а саме: 
фінансово-правові відносини та сукупність право-
вих норм, що їх регулюють. 

Однією з головних потреб науки фінансового 
права на сучасному етапі її розвитку залишається 
потреба у виробленні єдиних наукових положень, 
які б об’єктивно визначали і найбільше відобра-
жали сферу фінансово-правових відносин. Разом з 
тим науці фінансового права властиві як єдність ду-
мок щодо обґрунтування необхідності у її існуван-
ні як бази для фінансово-правової реальності, так і 
повний дисонанс визначення її ролі у формуванні 
системи фінансово-правового регулювання. Тому 
фінансово-правовій науці властиве велике розмаїт-
тя наукових методів і підходів пізнання фінансово-
правових явищ і процесів. 

З одного боку, така ситуація цілком природна. 
Суперечливі тенденції у правовому мисленні та 
парадокси, що нерідко містяться в них, боротьба 
протилежностей є однією із закономірностей функ-
ціонування юридичної науки, джерелом її руху та 
розвитку. 

Однак очевидним є й інше: фінансово-право-
ву науку формують систематизовані, цілісні зна-
ння, що містять взаємопов’язані, взаємозумовлені 
поняття, які відображають як самі правові явища, 
так і системні зв’язки фінансово-правової дійснос-
ті. Тільки науково обґрунтована, «концептуально 
зріла» система понять дозволяє говорити про роз-
винену науку, що  посідає власне місце в системі 
юридичних наук. За таких умов особливо вагомого 
значення набуває проблема вироблення основних 
концептуальних підходів до формування нових та 
відображення і осмислення ролі існуючих фінансо-
во-правових інститутів. Усе це потребує розвитку 
нових теоретичних та методологічних підходів з 
використанням сучасних методологічних прийо-
мів, концепцій, понять різних галузей знань. 

Загальновідомо, що дослідницький характер 
призводив до змішування і взаємозаміни таких по-
нять: «фінанси» та «фінансове право»; «фінансова 
наука» та «наука фінансового права», що не спри-
яло розвитку власного понятійно-категорійного 
апарату даних наук, ускладнювало вироблення і за-
стосування власного методологічного інструмента-
рію. Вирішального значення набув і факт відносно 



Теорія фінансового 
права

8 Фінансове право № 4 (34), 2015

пізнього усамостійнення фінансового права і його 
історії як науки та взаємозв’язок із суміжними дис-
циплінами, що формувалися майже одночасно. У 
наукових працях історичного періоду фактично на-
скрізною є тенденція, коли у роботі, що має назву 
«Фінансове право», під поняттям науки фінансо-
вого права розкривається зміст фінансової науки і 
навпаки.

Будучи соціально зумовленою, наука фінансо-
вого права досліджує та розробляє фундаментальні 
проблеми фінансового права, які мають надзвичай-
но важливе значення для вирішення багатьох прак-
тичних завдань. Публічно-правовий характер науки 
фінансового права виражається в тому, що вона до-
сліджує явища та процеси, які зачіпають не інди-
відуальні, а суспільні, колективні інтереси високої 
соціальної значимості. 

Предмет науки у словниках визначається по-
різному. Так, вважається, що «предмет науки – та 
сторона об’єкта, на вивчення якої спрямовані кон-
кретні дослідження в цій галузі наукових знань», 
або «предмет науки – виражена у сукупності аб-
страктних понять частина реальності, яку вче-
ний робить об’єктом свого дослідження; вираже-
ний у теоретичній формі об’єкт вивчення; модель 
об’єкта, що вивчається, створена науковим мислен-
ням» [6, с. 58–65]. В іншому словнику зазначається, 
що «предмет науки – та сторона або сторони, яки-
ми об’єкт науки в ній представлений. Якщо об’єкт 
існує незалежно від науки, то предмет формується 
разом з нею і закріплюється в її понятійній сис-
темі. Предмет не фіксує всіх сторін об’єкта, хоча 
може при цьому включати те, що в об’єкті відсутнє. 
У певному значенні розвиток науки є розвиток її 
предмета» [5, с. 150–200]. 

У теорії права предмет науки визначається як 
відображена в її поняттях «сукупність об’єктивних 
закономірностей». Тобто будь-яка наука починаєть-
ся з вивчення закономірностей розвитку досліджу-
ваних явищ. 

У літературі з конституційного права під пред-
метом науки конституційного права розуміють 
об’єкти її вивчення та коло проблем, що нею до-
сліджуються. Тому, визначаючи предмет науки кон-
ституційного права, як правило, називають насам-
перед відповідну галузь права, властиві цій галузі 
закономірності, складові її норми та регульовані 
ними відносини [3, с. 58–65].

 Має місце й інший підхід, відповідно до якого 
розмежовуються об’єкт вивчення науки та предмет 
науки, вони розуміють під об’єктом те, що ще нале-
жить науковому пізнанню за допомогою пізнаваль-
них засобів та прийомів відповідної науки, а під 
предметом – вихідні сутнісні властивості об’єкта в 
їх понятійному виразі [4, с. 58]. 

Предмет науки кримінального права розгляда-
ється як вивчення нормотворчості і правозастосов-
ної практики, розробка теоретичних проблем, що 
стосуються кримінального закону, понять злочину 
та покарання. Юридичний енциклопедичний слов-
ник пояснює предмет науки кримінального права, 
який не тільки базується на правотворчій та пра-
возастосовній практиці, але й впливає на неї, тим 

самим пояснюючи наявний нерозривний зв’язок       
науки та практики. Предметом науки криміналь-
ного права визнається теорія кримінального права, 
що вивчає загальні поняття та підстави криміналь-
ної відповідальності, злочину та покарання, інших 
інститутів кримінального права, а також досліджує 
проблеми боротьби зі злочинністю [7, с. 375]. 

Предмет науки кримінального права ширше за 
змістом поняття, ніж предмет кримінального права 
як галузь права, оскільки він не обмежується тільки 
кримінальним законодавством, а виходить за його 
межі, зокрема вивчає кримінальне право зарубіж-
них держав.

Предмет науки фінансового права об’єднує зна-
ння про різні сторони та аспекти досліджуваних 
явищ і процесів у єдину систему знань. Разом з 
тим його деталізація шляхом виділення конкретних 
об’єктів дослідження і уточнення завдань науково-
го пошуку сприяє структуризації науки фінансо-
вого права. Предметом науки фінансового права є 
насамперед те, на що спрямована думка у процесі 
вивчення певної сфери дійсності, включаючи самі 
знання, які здобуваються в ході пізнавального про-
цесу. Виходячи з цього, предмет науки фінансового 
права можна умовно поділити на чотири частини. 

Першу частину становить сукупність знань про 
фінансове право як галузь національного права – 
сукупність фінансово-правових норм та інститутів, 
що знаходять своє вираження та закріплення у від-
повідних нормативно-правових актах – законодав-
стві України. 

Другу частину предмета науки фінансового пра-
ва становить та сфера правових відносин, які дана 
галузь права регулює. У зв’язку з цим до предмета 
науки фінансового права належить сукупність пра-
вових відносин, що сформувалися у сфері фінансо-
вої діяльності – у процесі формування, розподілу та 
перерозподілу і використання державою та органа-
ми місцевого самоврядування, а також уповноваже-
ними ними суб’єктами централізованих і децентра-
лізованих фондів грошових коштів для досягнення 
загальносуспільної мети і завдань, у процесі здій-
снення контролю за рухом цих коштів. Публічні фі-
нансові відносини існують у правовій формі і від-
повідно до своєї специфіки об’єктивно відособля-
ються всередині системи права, набуваючи певної 
самостійності та стійкості функціонування. 

Третю частину предмета науки фінансового пра-
ва становлять, власне, самі знання, отримані в ході 
пізнавального процесу фінансового права, фінансо-
вого законодавства, та сукупність правових відно-
син, що становлять предмет фінансово-правового 
регулювання.

Четверту частину предмета науки фінансового 
права становлять тенденції фінансово-правового 
регулювання і фінансового права як галузі права, 
межі фінансового права та фінансового законодав-
ства, які надзвичайно рухливі, оскільки залежать 
від динаміки розвитку публічної фінансової діяль-
ності. 

Таким чином, предметом науки фінансового 
права є фінансове право як галузь національного 
права, його джерела, правові відносини, що станов-
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лять предмет фінансово-правового регулювання, а 
також сукупність знань, набутих у ході пізнання та 
вивчення фінансово-правових явищ та процесів.

Предмет науки фінансового права є багатопла-
новим за своїм змістом і складним за структурою. 
Він формується зі становленням фінансово-право-
вої науки, а отже, може зазнавати змін у зв’язку з 
її розвитком. Такі зміни можуть бути пов’язані з 
розширенням чи уточненням об’єктів вивчення і 
підходів до їх дослідження, внесенням до порядку 
денного нових питань.

З початку 90-х років українська юридична         
наука, як і економіка в цілому, функціонує в якісно 
нових економічних, соціальних і політичних умо-
вах. Проте відсутність на першому етапі реформ 
обґрунтованих стратегічних рішень, спрямованих 
на ефективну трансформацію моделі науки, що 
раніше сформувалася, і підвищення її ролі в забез-
печенні позитивних соціально-економічних змін у 
країні, а також загальносистемну кризу в економіці 
країни призвели до різкого погіршення ситуації в 
науці. Дефіцит бюджетних коштів, падіння попиту 
на наукові дослідження, розробки та інновації і, як 
наслідок, зниження реальних обсягів фінансуван-
ня на ці цілі, скорочення зайнятості у сфері науки 
і масштабів підготовки наукових кадрів та інші не-
гативні тенденції визначають динаміку наукового 
потенціалу країни останніми роками. Необхідність 
у побудові ринкової економіки виражається в по-
доланні назрілих соціально-економічних проблем, 
частково існуючих ще з часів переходу на ринкові 
умови господарювання.

Формальний характер державної політики щодо 
малого підприємництва, переважання інтересів ве-
ликого олігархічного бізнесу, посилення тіньового 
сектору та корупції є наслідком слабкості системи 
взаємодії ринкових механізмів і механізмів держав-
ного регулювання, що зумовлює потребу у пошуку 
інститутів розвитку в контексті формування націо-
нальної інноваційної системи.

Виявлений інерційний характер розвитку вза-
ємодії науки, освіти і бізнесу на основі критичного 
аналізу загальноекономічних проблем функціону-
вання бізнесу різної розмірності, системних невід-
повідностей, що проявляються загостренням, у ре-
формуванні науково-освітнього комплексу.

Осмислення предмета науки є актуальним для 
будь-якої галузі, оскільки дозволяє у межах ви-
браної методології окреслити коло проблем, на які 
спрямоване дослідження. Для науки фінансового 
права постановка питання про предмет набуває 
особливого значення. 

У зв’язку з переходом до ринкової економіки 
виникли нові фінансові інститути. Незважаючи на 
значні зміни у суспільстві, можна говорити про те, 

що наука фінансового права продовжує свій розви-
ток, базуючись на постулатах радянської школи з 
урахуванням появи «нових» суспільних відносин. 
При цьому, спираючись на теоретичні досягнення 
радянських учених, у сучасних роботах можна про-
стежити дисбаланс наукового інтересу, пов’язаний, 
на наш погляд, з інтерпретацією предмета дослі-
дження. Так, популярними серед учених стають 
проблеми банківського, страхового, інвестиційного 
права, що опосередковано стосуються предмета фі-
нансового права. А такі інститути, як приватизація 
або державні закупівлі, залишаються маловивчени-
ми з позицій саме науки фінансового права. Щоб 
уникнути подібного дослідницького дисбалансу, 
необхідно чітко визначити межі науки фінансового 
права або, іншими словами, встановити її предмет. 
У зв’язку з цим актуальним стає вивчення не лише 
досягнень науки фінансового права імперського пе-
ріоду, але і процесу її еволюції.

Важливість розуміння історичних аспектів роз-
витку фінансово-правових інститутів пояснюється 
тим, що без знання динаміки розвитку того чи ін-
шого інституту не можна пізнати його сутність на 
сучасному етапі. Необхідно розуміти, які зміни і 
чому відбулися в окремому фінансово-правовому 
інституті, їх значення. Аналіз історії вивчення і до-
слідження фінансового права дозволить не лише 
встановити обставини, що сприяли появі науки 
фінансового права, але і по-новому подивитися на 
місце фінансового права як у «сім’ї» юридичних 
наук, так і в науковому просторі в цілому. 
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Питання правового статусу Рахункової пала-
ти України, удосконалення нормативно-правової 
основи її організації та діяльності завжди є та бу-
дуть актуальними, ураховуючи важливу роль, яку 
має відігравати ця інституція у системі органів 
фінансового контролю держави. Рахункова палата 
України є специфічним суб’єктом державного фі-
нансового контролю, що повинен мати статус ви-
щого органу фінансового контролю держави, ана-
логи якого існують у більшості зарубіжних держав. 
Так, у 1983 році відповідно до Закону про фінансо-
вий контроль у Великобританії була створена На-
ціональна рахункова палата (National Audit Office) 
[1, с. 151], або інша назва – «Національне управ-
ління аудиту» [6, с. 24–25]. Вищий контрольний 
орган Франції є однією з найстаріших державних 
установ країни, що бере свій початок із середніх 
віків [5, с. 35]. Вищим органом фінансового конт-
ролю Німеччини є Федеральна рахункова палата, 
а Вищою ревізійною установою Італії – Рахункова 
палата (інша назва «Ревізійна палата») [3, с. 9], що 
заснована у 1862 році і вважається судовим орга-
ном. У Швейцарії, відповідно до федерального за-
кону про фінансовий контроль 1967 року, створене 
Відомство фінансового контролю як «вищий спе-
ціальний орган фінансового нагляду союзу» [15,    

с. 71]. У літературі можна натрапити і на іншу на-
зву вищого контрольного органу Швейцарії – «Фе-
деральна контрольна палата» [3, с. 12]. Верховна 
палата Польщі існувала в різних формах протягом 
80 років, але лише у 1989 році стало очевидним, 
що потрібно створювати новий вищий інститут  
контролю. Необхідно було розширити її незалеж-
ність і гарантувати повну демократичність конт-
ролю. У 1994 році був ухвалений Акт про Верхо-
вну палату контролю [6, с. 18]. Вищим органом 
фінансового контролю Бельгії є Аудиторський суд, 
який був створений у 1830 році [6, с. 26].

Але, незважаючи на наявний зарубіжний до-
свід, навіть новим Законом України «Про Рахунко-
ву палату» [8] від 2 липня 2015 року, що набув чин-
ності з серпня 2015 року, Рахунковій палаті Укра-
їни статусу вищого органу фінансового контролю 
держави не надано. Отже, наш законодавець ігно-
рує як зарубіжний досвід, так і міжнародні норми, 
зокрема Лімської декларації керівних принципів 
контролю (далі – Лімська декларація), що розмі-
щена на сайті самої Рахункової палати під назвою 
«Лімська декларація керівних принципів аудиту 
державних фінансів». З погляду міжнародного 
права цей документ не має загальнообов’язкового 
характеру, але внутрішнє законодавство сучасних 
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держав, що стосується діяльності Вищих органів 
фінансового контролю (далі – ВОФК), розробля-
ється з урахуванням її норм. У преамбулі Лімської 
декларації вказується на необхідність в існуванні у 
кожній державі ВОФК, з метою забезпечення ефек-
тивного і цільового використання громадських фі-
нансових ресурсів. Ураховуючи важливість даного 
документа, у якому узагальнено досвід організа-
ції та діяльності ВОФК різних країн, розробники 
нового Закону України «Про Рахункову палату» 
мали б не лише зазначати у даному Законі про те, 
що «Рахункова палата застосовує у своїй діяль-
ності основні принципи діяльності Міжнародної 
організації вищих органів фінансового контролю 
(INTOSAI), Європейської організації вищих ор-
ганів фінансового контролю (EUROSAI) та Між-
народні стандарти вищих органів фінансового   
контролю (ІSSAІ) в частині, що не суперечить Кон-
ституції та законам України» (ст. 7), а і йти шляхом 
розвитку даного контрольного органу та визнати 
його вищим контрольним органом держави, тим 
більше, що всі передумови для цього є. Так, Рахун-
кова палата України стала повноправним членом 
INTOSAI з 1998 року. А ця організація об’єднує 
саме вищі контрольні органи, до її складу входять 
ВОФК 189 країн світу. Крім того, Рахункова палата 
України є членом EUROSAI з 1998 року, дана орга-
нізація, мета якої сприяти розвитку співпраці між 
національними ВОФК, які входять до неї, обміну 
інформацією тощо, теж об’єднує саме ВОФК 48 
країн. Отже, є всі підстави, з урахуванням зарубіж-
ного досвіду та міжнародних документів, для ви-
знання Рахункової палати України вищим органом 
фінансового контролю нашої держави. 

До питань діяльності Рахункової палати Укра-
їни звертаються як представники юридичної, так 
і економічної науки, описуючи її функції, повно-
важення, порівнюючи з діяльністю аналогічних 
суб’єктів у зарубіжних країнах. Набуття чинності 
новим Законом «Про Рахункову палату» відкрило 
шлях до висвітлення особливостей її організації 
та діяльності у новому аспекті, оскільки цей Закон 
суттєво відрізняється від попереднього, що був 
прийнятий у 1996 році. Для розуміння та окреслен-
ня подальших шляхів удосконалення чинного за-
конодавства про Рахункову палату необхідно звер-
нутися до його генезису. Метою даної статті є ана-
ліз розвитку законодавства про Рахункову палату 
в контексті потреби у визнанні її вищим органом 
фінансового контролю держави, який має бути не-
залежним від суб’єктів, що здійснюють управління 
публічними фінансами.

Історія розвитку законодавства про Рахункову 
палату України, внесення до нього змін і доповнень, 
зарубіжний досвід указують на необхідність у роз-
ширенні повноважень цієї інституції. У більшості 
країн світу наявні ВОФК, чи інакше вищі контр-
ольні органи, які здійснюють контроль за законніс-
тю та ефективністю формування та використання 
публічних фінансових ресурсів. Необхідність у 
створенні Рахункової палати в Україні була закрі-
плена новою Конституцією України 1996 року, у 
статті 98 якої зазначалося, що контроль за викорис-

танням коштів Державного бюджету України від 
імені Верховної Ради України здійснює Рахункова 
палата. А у пункті 33 статті 85 Основного Закону 
зазначено про те, що до повноважень парламен-
ту належить проведення парламентського контр-
олю у межах, визначених Конституцією України. 
Але Конституція України не містить положень, що 
характеризують правовий статус Рахункової пала-
ти. Вона лише вказує на те, що Рахункова палата, 
здійснюючи контроль, діє від імені Верховної Ради 
України. Отже, фактично в Конституції України 
сформульовано твердження, що Рахункова пала-
та є органом парламентського контролю. Про те, 
що Рахункова палата є суб’єктом парламентсько-
го контролю і фактично залежить від парламенту, 
свідчить порядок обрання її членів. Так, Конститу-
ція України визначила, що повноваженням Верхо-
вної Ради України є призначення на посади, звіль-
нення з посад Голови та інших членів Рахункової 
палати (пункт 16 статті 85). Ця норма деталізована 
у Законі України «Про Рахункову палату». І Закон 
України «Про Рахункову палату» [9], що був при-
йнятий у 1996 році, і Закон України «Про Рахун-
кову палату» [8] 2015 року визначають основним 
принципом її діяльності принцип незалежності. 
Але складно говорити про незалежність цієї інсти-
туції, бо Рахункова палата залежить від Верховної 
Ради України, яка нині фактично формує її склад.

Про те, що ця інституція мала стати органом 
парламенту, свідчить і екскурс в історію розви-
тку законодавства, що визначало її правовий ста-
тус. Так, 22 листопада 1995 року Верховна Рада 
України ухвалила Постанову «Про створення                
Контрольної палати Верховної Ради України та 
проект Закону України про Контрольну палату 
Верховної Ради України» [10], у якій визнано за 
необхідне створення Контрольної палати Верхо-
вної Ради України. Відповідно до даної Постанови 
було доручено постійним комісіям Верховної Ради 
України з питань фінансів і банківської діяльності, 
з питань бюджету, з питань економічної політики 
та управління народним господарством у двотиж-
невий строк доопрацювати проект Закону України 
про Контрольну палату Верховної Ради України з 
урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених 
народними депутатами України, і внести його на 
розгляд Верховної Ради України. Тобто фактично 
вперше потребу у створенні Контрольної палати 
Верховної Ради України закріпила на законодав-
чому рівні вказана вище Постанова. Орган, який 
повинен був здійснювати фінансовий контроль від 
імені Верховної Ради України, спочатку мав назву 
«Контрольна палата Верховної Ради України». 

6 лютого 1996 року Верховна Рада України 
постановила прийняти у першому читанні пода-
ний постійною комісією Верховної Ради України 
з питань фінансів і банківської діяльності проект 
Закону України про Контрольну палату Верховної 
Ради України та доручити цій комісії у двотижне-
вий термін доопрацювати проект з урахуванням 
пропозицій і зауважень постійних комісій Верхо-
вної Ради України і народних депутатів України, 
висловлених під час його обговорення, та внести 
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на розгляд Верховної Ради України Закон України 
«Про Рахункову палату» [7]. Але Президент Укра-
їни вважав, що така інституція не може існувати в 
державі, у якій наявна велика кількість контроль-
них органів, тому 12 червня 1996 року він повер-
нув даний законопроект на повторний розгляд до 
парламенту. 

Хід історії формування даного контрольно-
го органу змінився з  ухваленням 28 червня 1996 
року Конституції України, бо в Основному Законі 
вперше було вказано на існування такого суб’єкта, 
як Рахункова палата. Отже, Конституція України 
не лише визначила Рахункову палату як суб’єкт 
контролю, а ще й уточнила її назву. Але незважа-
ючи на те, що у Конституції України цей суб’єкт 
мав назву «Рахункова палата», у Законі України 
«Про Рахункову палату Верховної Ради України», 
який ухвалила Верховна Рада України 11 липня 
1996 року,  зазначалося про існування саме Рахун-
кової палати Верховної Ради України. Крім того, у 
першій статті зазначеного Закону йшлося про те, 
що Рахункова палата Верховної Ради України є 
постійно діючим вищим органом державного фі-
нансово-економічного контролю. Даний Закон був 
розроблений з урахуванням зарубіжного досвіду, 
бо на той час фактично у більшості зарубіжних 
держав існували ВОФК. 

Проект Закону «Про Рахункову палату Верхо-
вної Ради України» пройшов ретельну юридичну 
експертизу зарубіжних фахівців, які високо його 
оцінили. Експертів Головної контрольної служби 
США навіть зацікавили окремі питання у сфері 
контролю за бюджетно-фінансовою системою як 
нові ідеї для впровадження у процесі вдосконален-
ня власного законодавства [14, с. 25]. 

Але невідповідність норм Закону України 
«Про Рахункову палату Верховної Ради України» 
Конституції України стала підставою для прези-
дентського права вето, яким скористався Прези-
дент України 19 серпня 1996 року, вважаючи даний 
Закон неконституційним. Аналіз норм Конституції 
України та Закону України «Про Рахункову пала-
ту Верховної Ради України» дійсно свідчить про 
існування  розбіжностей,  починаючи  від  назви   
контролюючого суб’єкта, закінчуючи його повно-
важеннями. Так, у Конституції України вказува-
лося на те, що Рахункова палата здійснюватиме 
контроль за використанням коштів Державного 
бюджету України, а відповідно до ухваленого За-
кону одним з її завдань була організація і здій-
снення контролю за виконанням дохідної частини 
бюджету, що, звичайно, суперечило нормам Кон-
ституції України. Проте, як ми бачимо, з часом за-
конодавець повернувся до необхідності в існуванні 
даної норми як у Законі України «Про Рахункову 
палату», так і у Конституції України, що свідчить 
про правильність обраного шляху розвитку даної 
інституції ще у 1995 році. Крім того, Конституці-
єю чомусь не передбачалося, що створюється саме 
вищий контрольний орган у державі, у той час як 
Закон вказував на існування вищого органу дер-
жавного фінансово-економічного контролю. Зви-
чайно, нині складно зрозуміти, чому розробники 

Конституції України пішли по іншому шляху, адже 
відомо, що вивчався зарубіжний досвід діяльності 
ВОФК зарубіжних країн, і в Україні мав бути ство-
рений такий суб’єкт. Навіть у Законі СРСР «Про 
Контрольну палату СРСР» йшлося про те, що 
Контрольна палата СРСР мала бути вищим контр-
ольним органом держави.

Вважаючи, що прийнятий Закон України «Про 
Рахункову палату Верховної Ради України» має 
право на існування, Верховна Рада України подо-
лала вето Президента і 1 жовтня ухвалила Поста-
нову «Про тлумачення статті 98 Конституції Укра-
їни». Керуючись пунктом 6 розділу XV перехідних 
положень Конституції України щодо здійснення 
Верховною Радою України тлумачення законів у 
період до створення Конституційного Суду Украї-
ни та виходячи з необхідності у застосуванні стат-
ті 98 Конституції України у зв’язку з ухваленням 
Закону України «Про Рахункову палату Верховної 
Ради України», Верховна Рада України роз’яснила, 
що ця стаття визначає контроль за використан-
ням коштів Державного бюджету України лише 
як одну з функцій Рахункової палати Верховної 
Ради України, яка створюється з метою здійснення 
контрольних повноважень Верховної Ради Украї-
ни у фінансово-економічній сфері щодо об’єктів 
парламентського контролю, включаючи бюджетну 
та грошово-кредитну сферу; об’єкти права дер-
жавної власності, що не підлягають приватизації; 
фінансування загальнодержавних програм, еконо-
мічного, науково-технічного, соціального, націо-
нально-культурного розвитку, охорони довкілля; 
діяльність Кабінету Міністрів та інших об’єктів, 
пов’язаних з Державним бюджетом і бюджетною 
системою України [11].

У січні 1997 року на підпис Президенту на-
дійшов Закон України «Про внесення змін до За-
кону України «Про Рахункову палату Верховної 
Ради України», що був прийнятий Верховною Ра-
дою України 23 січня 1997 року, в якому у новій 
редакції викладалася стаття 1, що визначала Рахун-
кову палату як постійно діючий вищий орган пар-
ламентського фінансово-економічного контролю. 
Але Президент України не погодився із запропо-
нованим визначенням Рахункової палати як вищо-
го органу парламентського контролю, мотивуючи 
це тим, що ні Конституція України, ні Закон про 
Рахункову палату не передбачають утворення ні 
системи відповідних органів, ні взагалі будь-яких 
контрольних органів, щодо яких Рахункова палата 
була б вищим органом [4]. Вважаючи, що Закон 
України «Про Рахункову палату Верховної Ради 
України» та Постанова Верховної Ради України 
«Про тлумачення статті 98 Конституції України» 
не відповідають Конституції України, Президент 
України звернувся з конституційним поданням 
до Конституційного Суду України. 11 липня 1997 
року, згідно з рішенням Конституційного Суду 
України, Постанова Верховної Ради України «Про 
тлумачення статті 98 Конституції України» втрати-
ла чинність у зв’язку з визнанням її неконституцій-
ною. 

У Конституційному Суді України йшлося 
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не про доцільність існування Рахункової палати, 
оскільки її існування як контролюючого суб’єкта 
закріплено Конституцією України і Конститу-
ційний Суд України не наділений повноважен-
ням змінювати статтю 98 Основного Закону. А це 
означає, що мова йшла про визначення статусу і 
повноважень Рахункової палати. Також у подан-
ні до Конституційного Суду України Президент 
підкреслював, що прийнятий 11 липня 1996 року 
Верховною Радою Закон «Про Рахункову палату 
Верховної Ради України» визначає Рахункову па-
лату як орган самої Верховної Ради. Але цим по-
рушується статус Рахункової палати як самостій-
ного органу, оскільки вичерпний перелік органів 
Верховної Ради України міститься у статтях 18, 89 
Конституції України, серед яких Рахункова палата 
не названа. Дійсно, із назви контрольного органу 
було зрозуміло, що він є органом парламенту, а це 
вказувало на його залежність від нього. Крім того, 
Конституційний Суд України, ураховуючи статтю 
98 Конституції України, позбавив Рахункову пала-
ту права контролювати дохідну частину Державно-
го бюджету. 

У 1998 році народні депутати, вважаючи, 
що все-таки Рахункова палата має здійснювати     
контроль не лише за видатковою, а й за дохідною 
частиною Державного бюджету України, подають 
до Верховної Ради України законопроект «Про вне-
сення змін до статті 98 Конституції України» у та-
кій редакції: «Вищий парламентський контроль за 
формуванням та виконанням Державного бюджету 
України за доходами та видатками від імені Вер-
ховної Ради України здійснює Рахункова палата 
України. Повноваження, порядок організації і ді-
яльності Рахункової палати України визначаються 
Законом». Оскільки законопроекти, що стосуються 
змін до Конституції України, мають отримати ви-
сновок Конституційного Суду України, то даний 
законопроект був направлений до нього. Оціню-
ючи вказаний законопроект, Конституційний Суд 
України вказав на певні його недоліки (здійснення 
вищого парламентського контролю ущемляє кон-
ституційний статус Верховної Ради України і су-
перечить вимогам статті 157 Конституції України), 
але навіть в оновленій редакції законопроект не 
був прийнятий. 

20 травня 1999 року Верховна Рада України 
знову схвалює законопроект про внесення змін до 
статті 98 Конституції України, який уже не містить 
положень про те, що Рахункова палата – це вищий 
орган контролю, але наявні норми щодо контролю 
нею як дохідної, так і видаткової частини Держав-
ного бюджету України. Проте і цьому законопро-
екту також не судилося бути прийнятим. У січні 
2002 року Верховною Радою України було ухвале-
но чергові зміни до статті 98 Конституції України, 
відповідно до яких Рахункова палата мала отрима-
ти право контролювати як видаткову, так і дохідну 
частину Державного бюджету та місцевих бюдже-
тів у частині фінансування повноважень місцевих 
державних адміністрацій і делегованих місцевому 
самоврядуванню повноважень органів виконавчої 
влади. Але знову мало місце президентське вето. 

І лише у грудні 2004 року Верховна Рада України 
ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції 
України», у якому статтю 98 було викладено у та-
кій редакції: «Контроль від імені Верховної Ради 
України за надходженням коштів до Державного 
бюджету України та їх використанням здійснює 
Рахункова палата». У 2010 році були забрані у 
Рахункової палати повноваження щодо контролю 
за дохідною частиною, які були знову їй поверне-
ні лише у 2013 році. Нині у статті 98 Конституції 
України зазначається, що контроль від імені Вер-
ховної Ради України за надходженням коштів до 
Державного бюджету України та їх використанням 
здійснює Рахункова палата. Ураховуючи положен-
ня Лімської декларації про те, що незалежність 
ВОФК повинна бути закладена в Конституції дер-
жави, статтю 98 Конституції України потрібно ви-
класти в такій редакції: «Контроль за надходжен-
ням коштів до Державного бюджету України та їх 
використанням від імені народу України здійснює 
Рахункова палата України, яка є вищим незалеж-
ним органом фінансового контролю». Із запропо-
нованого тексту випливає, що Рахункова палата 
буде діяти не від імені Верховної Ради України, а 
від імені народу України – це буде вказувати на не-
залежність Рахункової палати від парламенту. Але 
лише наявністю такого положення незалежність 
Рахункової палата не буде повною мірою реалізо-
вуватися. 

Аналізуючи текст нового Закону України 
«Про Рахункову палату» [8], потрібно визнати про-
гресивність його норм, особливо щодо існування 
та забезпечення принципу незалежності у діяль-
ності цієї інституції. Водночас важко погодитися 
з положенням пункту 3 статті 3 вказаного Закону 
про те, що «незалежність Рахункової палати забез-
печується: 1) встановленим Конституцією України 
і цим Законом порядком призначення на посади 
та звільнення з посад членів Рахункової палати», 
адже Голова та інші члени Рахункової палати при-
значаються на посади та звільняються з посад Вер-
ховною Радою України відповідно до вимог цього 
Закону та в порядку, встановленому Регламентом 
Верховної Ради України. У свою чергу, Голова Ра-
хункової палати призначається на посаду Верхо-
вною Радою України за поданням Голови Верхо-
вної Ради України. Хоч і передбачений конкурс та 
вимоги до членів Рахункової палати, але їх призна-
чення Верховною Радою України вже означатиме, 
що вона підтримуватиме правлячу коаліцію, яка 
здійснює управління публічними фінансовими ре-
сурсами, і будь-які дії, що будуть суперечити її ін-
тересам, можуть призвести до звільнення вказаних 
осіб. Стаття 20 Закону України «Про Рахункову па-
лату» містить виключний перелік випадків, за на-
явності яких Голова, інший член Рахункової палати 
можуть бути звільнені з посади Верховною Радою 
України до закінчення строку їх повноважень, але 
не виключені випадки тиску на них з метою звіль-
нення за власним бажанням тощо. 

На наш погляд, для повної організаційної неза-
лежності Рахункової палати доцільно, щоб її склад 
формувався не Верховною Радою України, а безпо-
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середньо опозицією. У свій час Голова Рахункової 
палати України В. Симоненко [13] стверджував, 
що, коли дійсно думати про державу, то Рахункова 
палата повинна бути органом суто економічним, 
а не засобом досягнення політичних цілей, вона 
повинна стати органом контролю та ефективного 
використання фінансових і матеріальних ресурсів 
України.

З метою недопущення впливу особистих ін-
тересів вищих посадових осіб держави на Голову 
Рахункової палати, її членів, їх незалежність та 
об’єктивність при прийнятті рішень доцільно у За-
коні України «Про Рахункову палату» зазначити, 
що Голова Рахункової палати, його заступник та 
інші члени Рахункової палати не можуть перебува-
ти у родинних зв’язках з Президентом України, Го-
ловою Верховної Ради України, Прем’єр-міністром 
України, Генеральним прокурором України, Го-
ловою Конституційного Суду України, Головою 
Верховного Суду України, Вищого господарсько-
го суду України, Вищого адміністративного суду 
України, Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ. 

Про те, що організаційно Рахункова палата за-
лежна від Верховної Ради України, свідчить і нор-
ма Закону України «Про Рахункову палату», у якій 
йде мова про те, що «Рахункова палата здійснює 
позапланові заходи державного зовнішнього фі-
нансового контролю (аудиту) відповідно до рішен-
ня Верховної Ради України, прийнятого у поряд-
ку, передбаченому Регламентом Верховної Ради 
України» (стаття 27). Така норма є імперативною, 
оскільки не передбачає права Рахункової палати на 
прийняття власного рішення. Але у статті 27 наявна 
норма про те, що «звернення Верховної Ради Укра-
їни … з пропозиціями про здійснення Рахунковою 
палатою заходів державного зовнішнього фінансо-
вого контролю (аудиту) розглядаються на засіданні 
Рахункової палати щодо прийняття рішення про їх 
включення до планів роботи. У разі неврахування 
таких звернень, запитів у плані роботи Рахункова 
палата надає аргументовану відповідь у встановле-
ному порядку», а також те, що «Рахункова палата 
на підставі звернень … може здійснювати позапла-
нові заходи … Рішення про здійснення таких захо-
дів приймається на засіданні Рахункової палати». 
Аналіз вказаної норми статті 27 Закону не дає чіт-
кого уявлення щодо того, чи зобов’язана Рахункова 
палата проводити позапланові заходи згідно з рі-
шенням Верховної Ради України, чи все-таки вона 
може аргументовано відмовити. На наш погляд, рі-
шення має приймати Рахункова палата самостійно, 
отже, абзац 2 пункту 3 статті 27 доцільно викласти 
у такій редакції: «Рахункова палата може здійсню-
вати позапланові заходи державного зовнішньо-
го фінансового контролю (аудиту) відповідно до 
рішення Верховної Ради України, прийнятого у 
порядку, передбаченому Регламентом Верховної 
Ради України». У пункті 7 статті 161 Регламенту 
Верховної Ради України зазначено, що «Верховна 
Рада може прийняти процедурне рішення про здій-
снення Рахунковою палатою позапланового заходу 
державного зовнішнього фінансового контролю 

(аудиту) за ініціативою не менш як однієї депутат-
ської фракції (депутатської групи). Таке питання не 
може розглядатися Верховною Радою більше одно-
го разу протягом однієї чергової сесії Верховної 
Ради від однієї депутатської фракції (депутатської 
групи)». Вважаємо, що у випадку, коли ініціати-
ва надходить від опозиції, Верховна Рада України 
зобов’язана прийняти таке рішення, отже, указана 
норма Регламенту потребує доповнень. 

Про те, що Рахункова палата нині ви-
конує функції вищого  органу  фінансового                          
контролю в державі, свідчить наявність у неї по-
вноважень щодо здійснення державного зовніш-
нього контролю за контрольною діяльністю певних 
суб’єктів. Зокрема, у статті 10 Закону України «Про 
Рахункову палату» зазначається, що «Рахункова 
палата надає оцінку ефективності адміністрування 
контролюючими органами надходжень до держав-
ного бюджету та заходів, що вживаються органами 
стягнення до боржників державного бюджету. За-
значені заходи державного зовнішнього фінансо-
вого контролю (аудиту) здійснюються Рахунковою 
палатою щодо діяльності центрального органу ви-
конавчої влади, що реалізує державну податкову і 
митну політику, інших органів, що контролюють 
справляння надходжень до державного бюджету». 
Отже, фактично Рахункова палата є вищим орга-
ном фінансового контролю в нашій державі, тому 
доцільно це вказати як у Конституції України, так і 
Законі України «Про Рахункову палату».
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У сучасних умовах можна констатувати наяв-
ність певних основ для кожної галузі права, що 
утворилася та функціонує. Саме на них базується 
регулювання відповідних суспільних відносин нор-
мами права. У науці такі основи отримали назву 
«принципи». Видається доцільним виокремлюва-
ти не лише принципи відповідної галузі права (на-
приклад, фінансового), а й принципи відповідних 
елементів, що виділяються у складі такої галузі 
(бюджетне, податкове, валютне і т. д.). Розглядаю-
чи бюджетне право як підгалузь фінансового права, 
можемо виділити ще й принципи окремих інститу-
тів такої підгалузі, визначити певну специфіку та-
ких принципів (формування бюджетів, бюджетної 
системи, бюджетного устрою та ін.). На нашу дум-
ку, завдяки чіткому, логічному визначенню принци-
пів можна сформувати більш сучасний та доскона-
лий підхід до правового регулювання конкретного 
блоку правовідносин, а також визначити спрямова-
ність майбутніх фінансово-правових норм, їх роз-
виток. Виходячи з цього, метою цієї статті є деталь-
ний аналіз принципів бюджетної системи України.

Принципи бюджетної системи знайшли своє ві-
дображення у ст. 7 Бюджетного кодексу України. 
Зокрема, до таких принципів віднесено: а) єдності; 
б) збалансованості; в) самостійності; г) повноти; 
д) обґрунтованості; е) ефективності та результа-
тивності; є) субсидіарності; ж) цільового викорис-
тання коштів; з) справедливості і неупередженос-
ті; і) публічності та прозорості. На переконання                               

З. І. Перощук, принципи правового регулювання 
бюджетної системи України є аспектом особливого 
вияву загальних принципів права і являють собою 
вихідні ідеї, основні, найбільш загальні та керівні 
положення, які в сукупності визначають вихідні по-
зиції для правового регулювання суспільних відно-
син, що виникають під час бюджетної діяльності. 
Тобто це ті принципи, які сформульовані у нормах 
права (закріплені в загальних та спеціальних нор-
мативно-правових актах), надають синхронності 
всьому механізму правового регулювання цього 
виду суспільних відносин, є своєрідним критерієм 
законності й правомірності дій учасників бюджет-
ного процесу, мають велике значення для зростання 
правосвідомості населення [1, с. 62]. Проаналізує-
мо більш детально деякі зі вказаних принципів.

Принцип збалансованості. О. О. Семчик про-
понує говорити про принцип збалансованості всіх 
сфер публічної фінансової діяльності, в основі яко-
го лежить «спрямованість на досягнення стабіль-
ного розвитку всіх галузей економіки. Держава для 
забезпечення цього принципу розробляє спеціальні 
Програми погодження дій різних органів з метою 
вироблення єдиної фінансової політики. Крім того, 
у найбільш загальному вигляді цей принцип реалі-
зується через конституційно гарантований загаль-
ноправовий принцип «розподілу влад» [2, с. 436]. 
На наше переконання, наведені принципи є схожи-
ми за своїм змістом. 

Принцип збалансованості означає, що повно-
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важення на здійснення витрат повинні відповідати 
обсягу надходжень до бюджету. Іншими словами, 
сутність цього принципу, за Бюджетним кодексом 
України, зводиться до того, що доходи і витрати 
бюджетів мають раціонально співвідноситися між 
собою, фінансування окремих функцій та завдань 
повинне забезпечуватися за рахунок реально іс-
нуючих коштів. При цьому зазначимо, що пору-
шення даного принципу тягне за собою утворення 
бюджетного дефіциту, тобто перевищення видатків 
бюджету над доходами. Варто звернути увагу на те, 
що при складанні, затвердженні та виконанні бю-
джету уповноважені органи мають виходити з необ-
хідності у мінімізації гранично допустимих розмі-
рів дефіциту [3, с. 48].

М. О. Міндіч вважає, що існують три базові 
підходи до принципу збалансованості бюджету, 
в основі яких лежить період, протягом якого бю-
джет відповідної країни має бути збалансованим [4,               
с. 51]. Згідно з першою концепцією бюджет пови-
нен бути збалансований щорічно. Такий підхід охо-
плює наявність дефіциту взагалі. Недоліком цієї 
позиції є зменшення ефективності фінансової полі-
тики держави, що має антициклічну, стабілізуючу 
спрямованість.

Як указує М. О. Міндич, представником другої 
концепції є Франція, у якій бюджет має бути зба-
лансований не щорічно, а в ході економічного ци-
клу. У цій ситуації уряд повинен свідомо виклика-
ти дефіцит бюджету шляхом зниження податків та 
збільшення урядових витрат. У подальшому уряд 
підвищує податки та витрати. Ключовою пробле-
мою є те, що спади та піднесення в економічному 
циклі можуть бути неоднаковими (як за глибиною, 
так і за тривалістю), тобто поява великого дефіци-
ту в період спаду може не покритися позитивним 
сальдо бюджету в період піднесення, а отже, буде 
мати місце циклічний дефіцит бюджету.

Відповідно до третьої концепції необхідно ак-
центувати увагу на збалансуванні економіки, а не 
на бюджеті конкретної країни. Варто наголосити, 
що Україна є прибічником першого підходу. М. О. 
Міндич справедливо вказує на те, що необхідно пе-
реглянути ставлення до збалансованості бюджету 
нашої держави та засобів подолання відсутності 
такої збалансованості шляхом змін чинного бю-
джетного законодавства та спрямувати зусилля на 
розвиток базових галузей промисловості [4, с. 52].

Показово, що до тлумачення розглядуваного тер-
міну вдавався Конституційний Суд України. Так, у 
Рішенні Конституційного Суду України у справі 
за конституційним поданням Кабiнету Мiнiстрiв 
України про офiцiйне тлумачення положення            
ч. 2 ст. 95 Конституцiї України та словосполучен-
ня «збалансованiсть бюджету», використаного в ч. 
3 цiєї статтi (справа про збалансованiсть бюджету) 
від 27 листопада 2008 року № 26-рп/2008 [5], за-
значено, що збалансованість бюджету (будь-якого 
рівня) передбачає рівномірне (паритетне) співвід-
ношення його видаткової і дохідної частини, до-
тримання відповідності видатків доходам, проте не 
уможливлює прийняття бюджету з перевищенням 
видатків над доходами і навпаки (з дефіцитом або 

профіцитом). Водночас правова природа бюджету 
не може обмежуватися лише фінансово-економіч-
ною складовою. Бюджет – це план формування та 
використання фінансових ресурсів для забезпечен-
ня завдань і функцій, які здійснюються органами 
державної влади, органами влади Автономної Рес-
публіки Крим та органами місцевого самоврядуван-
ня протягом бюджетного періоду. А «прагнення до 
збалансованості бюджету України» у системному 
зв’язку з положеннями ст. 46 Конституції України 
розглядають як «намагання держави при визначен-
ні законом про Державний бюджет України доходів 
і видатків та прийнятті законів, інших нормативно-
правових актів, які можуть вплинути на доходну і 
видаткову частини бюджету, дотримуватися рівно-
мірного співвідношення між ними та її обов’язок 
на засадах справедливого, неупередженого розподі-
лу суспільного багатства між громадянами, терито-                            
ріальними громадами враховувати загальносус-
пільні потреби, необхідність забезпечення прав і 
свобод людини та гідних умов її життя» [5].

Як випливає із зазначеного вище, збалансова-
ність бюджету являє собою прагнення до рівно-
значного співвідношення його видаткової та до-
хідної частини, а також дотримання відповідності 
видатків доходам, однак існує можливість ухва-
лення бюджету з дефіцитом або профіцитом, тобто 
бюджет може прийматися з перевищенням видатків 
над доходами і навпаки. Проте ми не погоджуємося 
з баченням змісту принципу збалансованості, що 
викладене у наведеному Рішенні Конституційного 
Суду України.

Термін «збалансованість» зазвичай розгляда-
ється як доведення до правильного співвідношен-
ня взаємно пов’язаних частин, сторін чого-небудь, 
надходжень і витрат чогось [6, с. 95]. Отже, бюджет 
потрібно вважати збалансованим лише у разі рів-
нозначного співвідношення його видаткової та до-
хідної частини, а також дотримання відповідності 
видатків доходам. У випадку, коли бюджет затвер-
джується з перевищенням видатків над доходами і 
навпаки (з дефіцитом або профіцитом), ми не може-
мо говорити про його збалансованість.

Вважаємо, що вдосконалення нормативно-пра-
вового регулювання є основою забезпечення зба-
лансованості бюджетної системи держави. Запро-
ваджуючи відповідні норми в актах бюджетного 
законодавства, законодавець очікує конкретний 
результат, для «життя» таких норм необхідно, щоб 
вимоги, які в них закріплені, реалізувалися у право-
мірних діях учасників бюджетних відносин. 

У науці існують різні методи, що використову-
ються для збалансування бюджетів. Н. Ю. Брюхо-
вецька пропонує виділяти грошовий (інфляційний 
або монетарний) метод збалансування бюджету, 
який може застосовуватися лише на рівні держави 
і теоретично полягає у використанні додатково емі-
тованих центральним банком коштів на покриття 
бюджетного дефіциту (у нашій державі це прямо 
заборонено Бюджетним кодексом України) [7, с. 5, 
7]. Застосування дохідного і видаткового методів 
збалансування, зокрема місцевих бюджетів, здій-
снюється у процесі управління доходами та видат-
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ками на всіх стадіях бюджетного процесу. Удоско-
налення структури доходів місцевих бюджетів має 
відбуватися у напрямі зростання суми та частки 
власних податкових надходжень. Видатки місцевих 
бюджетів мають бути обґрунтованими з погляду ці-
лей та ефективності їх здійснення.  

Також науковець пропонує виділяти й боргові 
методи збалансування місцевих бюджетів, що пе-
редбачають застосування механізмів муніципаль-
ного кредитування та залучення місцевих позик 
з метою фінансування капітальних витрат. Транс-
фертний метод збалансування місцевих бюджетів 
ґрунтується на наданні дотацій з державного бю-
джету місцевим бюджетам з метою горизонтально-
го вирівнювання. Державний бюджет залишається 
інструментом перерозподілу створеного ВВП не 
лише між галузями економіки і соціальної сфери, 
але й між ланками бюджетної системи, що не спри-
яє повному забезпеченню принципів її побудови, 
визначених у ст. 7 Бюджетного кодексу України [7, 
с. 5, 7]. Разом із тим держава змушена поступово 
трансформувати своє ставлення до міжбюджетного 
перерозподілу централізованих коштів і признача-
ти міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам не 
лише у вигляді дотацій вирівнювання, а й субвенцій 
на реалізацію різних проектів. Таким чином, прин-
цип збалансованості означає, що повноваження на 
здійснення видатків бюджету мають рівнозначно 
співвідноситися з доходами бюджету відповідного 
рівня (державного або місцевих) на відповідний 
бюджетний період.

Принцип самостійності. Його зміст полягає в об-
ґрунтованій самостійності бюджетів, тобто держава 
не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання 
влади АРК та органів місцевого самоврядування, 
а органи місцевого самоврядування не будуть не-
сти відповідальність за бюджетні зобов’язання 
один одного та за бюджетні зобов’язання держави. 
Водночас самостійність бюджетів забезпечується 
закріпленням відповідних джерел доходів, правом 
відповідних державних органів визначати провідні 
напрями використання бюджетних коштів (відпо-
відно до чинного законодавства України).

О. М. Козирін зазначає, що при розгляді прин-
ципу самостійності бюджетів як складової бюджет-
ної системи держави необхідно відзначити, що за-
твердження бюджету здійснюється відповідним 
представницьким органом держави або місцевого 
самоврядування, а його виконання – відповідними 
виконавчими органами самостійно. При цьому ви-
датки бюджетів балансуються, виходячи з тих над-
ходжень, які плануються від власних дохідних дже-
рел, які визначені чинним законодавством [8].

Місцевим бюджетам, як невід’ємним елементам 
бюджетної системи, також притаманна відносна 
самостійність, яка характеризується тим, що: 1) 
місцеві бюджети розробляються та затверджують-
ся відповідними місцевими органами влади, тобто 
бюджетний процес на місцях здійснюється пара-
лельно з бюджетним процесом щодо державного 
бюджету; 2) відповідно до приписів Бюджетного 
кодексу України за місцевими бюджетами закрі-
плені дохідні джерела, чітко визначені власні та 

закріплені доходи – органам місцевого  самовряду-
вання гарантується право на отримання таких до-
ходів та їх зарахування до відповідних бюджетів; 3) 
бюджетним законодавством передбачений перелік 
видатків, які фінансуються за рахунок коштів міс-
цевих бюджетів, при цьому органи місцевого само-
врядування мають право самостійно визначати на-
прями та обсяги витрачання коштів [9, с. 155].

Принцип повноти. Згідно з названим принципом 
до складу бюджетів повинні зараховуватися всі над-
ходження та витрати, які здійснюються відповідно 
до нормативно-правових актів України. Водночас, 
аналізуючи зміст цієї засади, А. І. Брезвін слушно 
вказує на те, що цей принцип не може бути повною 
мірою реалізований, оскільки невиправдано висо-
кі податкові ставки для юридичних осіб змушують 
останніх приховувати свої прибутки, що призво-
дить до сплати менших сум податків (а іноді повної 
несплати сум податків) [10, с. 261]. Для функціону-
вання цього принципу у повному обсязі необхідно 
визначити оптимальні, обґрунтовані ставки подат-
ків і зборів.

Принцип єдності бюджетної системи. Назва-
ний принцип забезпечується наявністю єдиної узго-
дженої правової бази, грошової системи та єдністю 
порядку виконання бюджетів. Зазначений принцип 
має важливе значення не лише для бюджетної сис-
теми держави, а й для податкової, грошової – фінан-
сової системи в цілому. Як видно, принцип єдності 
має міжінституційне значення, будь-які фінансові 
правовідносини повинні існувати не ізольовано від 
інших фінансових відносин, а в тісному зв’язку та 
взаємодії. Так, беззаперечним є зв’язок бюджетного 
права та податкового права, бо основним джерелом 
доходів бюджетів, що входять до бюджетної сис-
теми держави, є податки, включені до податкової 
системи. Стабільність банківської системи прямо 
залежить від стабільності грошової системи нашої 
держави.

Принцип обґрунтованості. Зміст указаного 
принципу зводиться до того, що бюджет має фор-
муватися на реалістичних макропоказниках еконо-
мічного і соціального розвитку України та розра-
хунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що 
здійснюються відповідно до затверджених методик 
та правил. Аналіз звітів про виконання Державного 
бюджету України за 2009‒2013 роки [11–15] засвід-
чує, що цей принцип на сьогодні не дотримується. 
Зокрема, у звіті за 2013 рік зазначено, що бюджет 
виконано в такому обсязі: за доходами ‒ у сумі                                                                                                 
339 226,9 млн гривень, за видатками ‒ 403 456,1 
млн гривень. Водночас у Законі України «Про Дер-
жавний бюджет на 2013 рік» [16] обсяг доходів 
становить 351 164 635,3 тис. гривень, видатків ‒         
419 843 834,9 тис. гривень. Протягом звітного пе-
ріоду до Закону України «Про Державний бюджет 
на 2013 рік» було внесено чимало змін (прийнято 
19 законів про внесення змін), унаслідок яких були 
суттєво змінені показники державного бюджету. 
Зокрема, доходи зменшено на 11,7 млрд гривень, а 
видатки збільшено на 7,8 млрд гривень. При цьо-
му граничний обсяг дефіциту Державного бюджету 
на цей рік збільшено на 19,4 млрд гривень. Таким 
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чином, ми бачимо, що принцип обґрунтованості 
не дотримано, оскільки бюджет формується на не-
реалістичних макроекономічних прогнозах, що не 
збігаються з реальним станом речей. З огляду на це, 
виконати у повному обсязі бюджет як за доходами, 
так і за видатками майже неможливо.

Зазначений принцип є дуже важливою засадою 
існування бюджетної системи, бо саме він дозволяє 
реалізовувати на практиці відповідні надходжен-
ня і витрати бюджетів. Вважаємо, що для належ-
ного функціонування принципу обґрунтованості 
необхідно, щоб в основу Закону Про Державний 
бюджет на відповідний рік були закладені реальні 
(хоча й планові) показники доходів та видатків бю-
джету, тобто необхідне забезпечення реалістичнос-
ті макроекономічного прогнозування та підвищен-
ня якості планування і затвердження бюджетних 
показників.

Принцип ефективності та результативності. 
Цей принцип означає, що при складанні та вико-
нанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу 
мають прагнути досягнення цілей, що базуються на 
національній системі цінностей і завдань іннова-
ційного розвитку економіки, шляхом забезпечення 
якісного надання послуг, гарантованих державою, 
Автономною Республікою Крим, місцевим само-
врядуванням (гарантовані послуги), при залученні 
мінімального обсягу бюджетних коштів та досяг-
ненні максимального результату під час викорис-
тання визначеного бюджетом обсягу коштів. Аналі-
зуючи цей принцип, необхідно зазначити, що раціо-
нальне використання коштів бюджетів і ресурсів, на 
основі яких вони формуються, і ефективна система 
контролю за витрачанням коштів бюджетів сприя-
тимуть повному втіленню зазначеного положення. 
Як вбачається, на практиці дуже важко дослідити 
ефективність бюджетної системи, оскільки саме 
поняття «ефективність» є оціночним, до того ж Бю-
джетний кодекс України не розкриває його зміст.

Проте у підп. 2.3.3 п. 2.3 постанови Рахункової 
палати «Про затвердження Стандарту Рахункової 
палати «Порядок підготовки і проведення пере-
вірок та оформлення їх результатів» йде мова про 
те, що ефективність як економічна категорія може 
визначатися за допомогою таких елементів: про-
дуктивності; результативності; економності [17]. 
При цьому продуктивність розглядається як спів-
відношення випуску продукції, надання послуг 
та інших результатів діяльності розпорядника або 
одержувача коштів Державного бюджету України 
та використаними на їх виробництво матеріальни-
ми, фінансовими та трудовими ресурсами. Резуль-
тативність, у свою чергу, є ступенем відповідності 
фактичних результатів діяльності розпорядника або 
одержувача бюджетних коштів запланованим ре-
зультатам. Економність, як елемент ефективності, 
являє собою досягнення розпорядником або отри-
мувачем бюджетних коштів запланованих резуль-
татів за рахунок використання найменшого обсягу 
бюджетних коштів або досягнення найкращого ре-
зультату за рахунок використання заданого обсягу 
бюджетних коштів.

Також у вказаному акті зазначено, що критері-

ями ефективності, крім тих, які визначені паспор-
тами бюджетних програм, можуть бути також нор-
мативно встановлені та обґрунтовані внутрішніми 
документами об’єкта, що перевіряється, стандарти 
якості роботи та контролю, на підставі яких можна 
здійснити порівняльний аналіз та оцінити ступінь 
реалізації завдань, функцій, окремих видів діяль-
ності, фінансових операцій об’єктами перевірки, 
тобто досягнутих результатів. Отже, критерії ефек-
тивності мають бути визначені у паспортах бюджет-
них та внутрішніх документів кожного конкретного 
об’єкта, такі критерії можуть варіювати залежно 
від конкретного виду діяльності та завдань, які по-
ставлені для реалізації.

Принцип субсидіарності. Названий принцип 
визначає розподіл видів видатків між державним 
бюджетом та місцевими бюджетами, а також між 
місцевими бюджетами, ґрунтується на необхіднос-
ті у максимально можливому наближенні надання 
гарантованих послуг до їх безпосереднього спожи-
вача. Він тісно пов’язаний із принципом самостій-
ності бюджетів, коли окремі бюджетні фонди спря-
мовані на задоволення потреб безпосередніх спо-
живачів. Засади видатків, що повинні фінансувати-
ся приблизно однаково всім громадянам України, 
регулюються через закріплення окремих доходів 
за певними бюджетами та надання міжбюджетних 
трансфертів. За рахунок цих коштів забезпечується 
задоволення потреб, гарантованих державою, для 
мешканців усіх територіальних громад (освіта, охо-
рона здоров’я тощо) [18, с. 30–34].

Принцип цільового використання бюджетних 
коштів. Сутність принципу цільового викорис-
тання бюджетних коштів можна охарактеризува-
ти так: бюджетні кошти використовуються тільки 
на цілі, визначені бюджетними призначеннями та 
бюджетними асигнуваннями, але водночас в будь-
якому бюджеті може мати місце стаття, у якій ви-
значатимуться кошти на непередбачувані випадки 
(катастрофи, стихійні лиха та ліквідацію їх наслід-
ків). Необхідно враховувати й те, що законодавець 
передбачив адміністративну відповідальність (ст. 
164-12 Кодексу України про адміністративні право-
порушення), кримінальну відповідальність (ст. 210 
Кримінального кодексу України), відповідальність 
за порушення бюджетного законодавства уповно-
важених суб’єктів (розпорядників бюджетних ко-
штів) – глава 18 Бюджетного кодексу України, за 
нецільове використання коштів бюджетів.

Принцип справедливості і неупередженості. 
Відповідно до цього принципу бюджетна система 
України будується на засадах справедливого і не-
упередженого розподілу суспільного багатства між 
громадянами і територіальними громадами. Роз-
глядаючи цей принцип, необхідно звернути увагу, 
що його реалізація дозволяє громадянам України, 
незалежно від місця проживання та виду адміні-
стративно-територіальних одиниць, мати вільний 
доступ до всіх програм, що реалізуються в державі 
(культурних, соціальних, освітніх та ін.).

Узагальнюючи наведене вище, можемо зробити 
такі висновки. Принципи бюджетної системи ви-
ступають базисом для належного функціонуван-
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ня такої системи та її структурних елементів. При 
цьому  потрібно підкреслити, що зазначені прин-
ципи не є вичерпними і сталими. Безумовно, вони 
становлять основу для формування бюджетної сис-
теми держави, визначають спрямованість та зміст 
діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування у бюджетній сфері.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИЧЕРПНОГО ПЕРЕЛІКУ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ У 

ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано наукові підходи до визначення непрямих податків, встановлено перелік 

податків, які належать до непрямих. Зроблено висновок про те, що мито та деякі різновиди збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування не входять до переліку непрямих податків.

В статье проанализированы научные подходы к определению косвенных налогов, установлен пере-
чень налогов, которые относятся к косвенным. Автором сделан вывод о том, что пошлина и некоторые 
разновидности сбора на обязательное государственное пенсионное страхование не включаются в пере-
чень косвенных налогов.

In the article are analyzed the scientific approaches to the definition of indirect taxes, defined the list of taxes 
which included to the indirect taxes. 

After analyzing the different approaches to that issue, writer concludes that the duty and tax on some types 
of compulsory State pension insurance are not included in the structure of indirect taxes.

After analyzing the characteristics of the duties, the author concluded that the duty can not be attributed 
to the list of indirect taxes for the following reasons: 1) the duty as opposed to the tax, is paid when certain 
actions related to movement of goods through the customs border of Ukraine; 2) duties – refundable payment 
is individually associated with a particular person obtaining the right to use certain benefits – the movement of 
goods across the customs border; 3) payment of duties is non-periodic (not systematic) and depending on the facts 
of crossing of goods across the customs border, at the same time taxes are characterized by a certain periodicity; 
4) the nature of the debt – the duty is a mandatory payment, but paid only when certain actions performed related
to the goods movement across the customs border of Ukraine. Indirect taxes – taxes are defined norms of the Tax 
Code of Ukraine: the value added tax and excise tax.

The author characterizes indirect taxes – taxes that are defined norms of the Tax Code of Ukraine: the value 
added tax and excise tax imposed as a surcharge to the cost goods (works, services), payable by formal payers 
taxes due to real taxpayers. These taxes are consumption taxes.

In the Tax Code of Ukraine proposed to make the division of taxes for direct and indirect, and to identify a 
comprehensive list of direct and indirect taxes.

Ключові слова: непрямі податки, податок на додану вартість, акцизний податок, мито, деякі різ-
новиди збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Ефективність податкової системи України та 
її відповідність сучасним європейським вимогам 
(оптимізація структури податкових надходжень, 
гармонізація прямого та непрямого оподаткування)   
є основним фінансовим підґрунтям для соціально-
економічного розвитку держави, а також потуж-
ним регулятором суспільних пропорцій, гарантом         
соціального захисту громадян та основою сувере-
нітету держави. 

Падіння обсягів реального ВВП, яке сьогодні 
відбувається  в Україні, негативно позначається на 
наповненні бюджету. Серед об’єктивних чинників 
даного зниження  потрібно виділити такі: скоро-
чення обсягів виробництва та зниження  інвести-
ційної активності; низький рівень продуктивності 
праці внаслідок зносу основних засобів.  Крім того, 
на рівень зниження  економічних процесів в Укра-
їні впливає фактор виведення фінансових потоків 
у тіньовий сектор шляхом легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом. Тому на 
сучасному етапі розвитку економіки держави ефек-
тивне здійснення податкових реформ набуває пер-
шочергового значення.

Питання правового регулювання оподаткування 
в науці фінансового права  відносять до найбільш 
актуальних. Особливу  роль у процесі перебудови 
податкової системи України  відіграє аналіз особли-
востей правового регулювання непрямих податків, 
які  посідають значне місце у наповненні бюджету 
країни. Різні за змістом типи податків, породжуючи 
неоднакові правові наслідки, потребують специ-
фічних форм свого правового регулювання. Дослі-
дження особливостей правового механізму непря-
мих податків є дуже суперечливим.  Існують різні 
наукові підходи до характеристики непрямих по-
датків,  її складових, визначення їх особливостей та 
єдиного критерію віднесення різних видів платежів 
до непрямих податків.

Фундаментальні основи теорії непрямого опо-
даткування були закладені у працях А. Вагнера, А. 
Лаффера,  Д. Рікардо, А. Сміта та ін. Серед дослі-
джень українських науковців необхідно відзначити 
праці О. М. Бандурки, Д. А. Бекерської, Г. В. Бех, 
Л. К. Воронової, Н. В. Воротіної, Д. О. Гетманцева, 
П. Т. Геги, Л. М. Долі, С. Т. Кадькаленка, М. П. Ку-
черявенка, Н. Ю. Пришви, О. В. Солдатенко та ін. 



Податкове 
право

22 Фінансове право № 4 (34), 2015

Мета статті полягає в аналізі наукових підхо-
дів до визначення непрямих податків, розгляді пи-
тання про місце мита та деяких різновидів збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування у 
структурі непрямих податків, встановленні перелі-
ку податків, які входять до непрямих.

У науковій літературі обґрунтовуються різні де-
фініції непрямих податків. Бех В. Г. зазначає, що 
«непрямими є податки, які сплачуються з вартос-
ті обороту формальними платниками податків за 
рахунок коштів реальних платників, зумовлюють 
розрив податкових обов’язків між ними та врахову-
ються в ціні реалізації», «на сьогодні кількість цих 
податків досить обмежена (фактично це податок на 
додану вартість та акцизний збір (сьогодні це пода-
ток), але саме за їх рахунок забезпечується більша 
частина надходжень до бюджету. При цьому ці по-
датки є податками на споживання» [1, с. 137]. 

Гетманцев Д. О. стверджує, що «непрямі подат-
ки – це акцизний податок, податок на додану вар-
тість та інші обов’язкові платежі, що справляють-
ся відповідно до норм податкового законодавства, 
включаються як елемент до ціни товару (роботи, 
послуги), передбачаючи юридичне розділення но-
мінального та фактичного платників та обтяжуючи 
споживання товарів (робіт, послуг) шляхом оподат-
кування витрат господарств платників» [2, с. 138].

На переконання Золотько І. А., «непрямі подат-
ки – це податки, об’єктом оподаткування яких є гос-
подарські операції – продаж товарів, робіт, послуг, 
імпорт, експорт тощо. Їх розмір для окремого плат-
ника прямо не залежить від його доходів. Непрямі 
податки виступають надбавкою до ціни товарів (по-
слуг) і сплачуються кінцевими споживачами цих 
товарів послуг (податок на додану вартість (ПДВ), 
акцизний податок, мито)» [3. с. 67].

Буцька О. Ю. наполягає на тому, що «непрямі 
податки – податки на товари і послуги, що вста-
новлюються у вигляді надбавки до ціни або тари-
фу, оплачуються покупцями при купівлі товарів та 
отриманні послуг, а в бюджет вносяться продавця-
ми чи рідше виробниками цих товарів та послуг» 
[4, с. 68].

 На основі цих наукових положень видно, що 
основними критеріями віднесення податків до не-
прямих є такі: 1) вони встановлюються як елемент 
до ціни реалізації, 2) при сплаті податку здійсню-
ється розрив між формальним і реальним платни-
ком податку.

В Україні існують проблеми, пов’язані з визна-
ченням вичерпного переліку непрямих податків. 
Законодавчого визначення поняття «непрямий по-
даток» не має. У Податковому кодексі України кла-
сифікацію податків і зборів здійснено за критерієм 
компетенції органу влади, що встановлює податки, 
за яким їх поділено на загальнодержавні та місцеві. 

Податковим кодексом України (далі – ПК Укра-
їни) встановлено два види непрямих податків, які 
входять до податкової системи України: податок на 
додану вартість та акцизний податок. У ПК Украї-
ни, крім уже зазначених податку на додану вартість 
та акцизного податку, немає прямої вказівки на те, 
якими є інші непрямі податки [5]. Проте у наукових 

публікаціях активно висловлюється думка про те, 
що видом непрямих податків є мито [3]. 

Також мають місце наукові позиції, згідно з 
якими непрямими податками за своєю правовою 
природою можуть вважатися деякі різновиди збо-
ру на обов’язкове державне пенсійне страхування 
[2, с. 137], об’єкт оподаткування яких – це, зокре-
ма, вартість поданих ювелірних виробів із золота 
(крім обручок), платини і дорогоцінного каміння на 
клеймування державним пробірним клеймом до ка-
зенних підприємств пробірного контролю; вартість 
нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-
продажу такого майна; вартість будь-яких послуг 
стільникового рухомого зв’язку, сплачена спожи-
вачами цих послуг оператору, що їх надає; вар-
тість легкового автомобіля, порядок нарахування 
та сплати яких регулюється Законом України «Про 
збір на обов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня» від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР [6]. 

Для визначення місця мита та деяких різнови-
дів збору на обов’язкове державне пенсійне страху-
вання у переліку непрямих податків проаналізуємо 
дане питання з позицій співвідношення податку, 
збору, мита. Дане питання досліджували Л. К. Во-
ронова [8], М. П. Кучерявенко [7], Н. Ю. Пришва 
[14], Д. О. Гетманцев [2; 11], М. П. Вишновецький 
[13].

М. П. Кучерявенко акцентує увагу на тому, що 
«розмежування податків, зборів, платежів є не ви-
нятково теоретичною проблемою, але й значною 
мірою проблемою практики» [7].

У статті 6 ПК України визначено поняття подат-
ку та збору. Податком є обов’язковий, безумовний 
платіж до відповідного бюджету, що справляється з 
платників податку відповідно до цього Кодексу [5]. 
Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до 
відповідного бюджету, що справляється з платників 
зборів, з умовою отримання ними спеціальної ви-
годи, у тому числі внаслідок вчинення на користь 
таких осіб державними органами, органами місце-
вого самоврядування, іншими уповноваженими ор-
ганами та особами юридично значимих дій. 

М. П. Кучерявенко визначає, що податок являє 
собою форму примусового відчуження результатів 
діяльності суб’єктів, які реалізують свій податковий 
обов’язок, що на підставі закону (або акта органу 
місцевого самоврядування) вноситься до бюджету 
відповідного рівня (або цільового фонду) і висту-
пає як обов’язковий, безумовний, нецільовий, без-
оплатний, безповоротний грошовий платіж. Він на-
голошує, що чинна редакція ПК України закріплює 
три принципові риси, які, на погляд законодавця, 
мають характеризувати виключно податок. До та-
ких рис віднесено його обов’язковість, безумов-
ність та надходження до відповідного бюджету [9].

Мито віднесено ПК України до загальнодер-
жавних податків. У статті 9.2 цього Кодексу ви-
значено, що відносини, пов’язані з установленням 
та справлянням мита, регулюються митним за-
конодавством. У Митному кодексі України стаття 
271 визначає мито як загальнодержавний податок, 
встановлений ПК України та цим Кодексом, який 
нараховується та сплачується відповідно до цього 



Податкове
право

23Фінансове право № 4 (34), 2015

Кодексу, законів України та міжнародних догово-
рів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України [10]. 

М. П. Кучерявенко зазначає, що навряд чи є без-
умовні підстави розглядати будь-які мита як різ-
новид податку, а тим більше включати в непрямі 
податки мито, що стягується під час переміщення 
товарів через митний кордон України. Автор звер-
тає увагу на те, що потрібно говорити про комп-
лексний характер податково-правового і митно-
правового регулювання в конструкції мита, та вва-
жає, що «мито, яке входить до переліку податків і 
зборів (обов’язкових платежів), має тим не менше 
специфічний зміст, який вимагає врахування саме 
зовнішньоекономічного аспекту в регулюванні да-
ного платежу. Це і зумовлює виділення його в осо-
бливу категорію» [7, с. 29].

Також не поділяє думку науковців, які кваліфі-
кують мито як непрямий податок, Д. О. Гетманцев, 
роблячи акцент на тому, що додаткова мета мита, 
яке справляється при перетині державного кордо-
ну, – захист внутрішнього ринку та регулювання зо-
внішньої торгівлі товарами [2, с. 138; 11]. 

Н. І. Хімічева, у свою чергу, розглядає мито, на 
відміну від податків, що є індивідуально безвід-
платними платежами, як платіж, пов’язаний з отри-
манням конкретною особою права користування 
певними благами, що стосуються переміщення то-
варів через митний кордон [12, с. 189].

Відсутність факту переміщення товарів через 
митний кордон України унеможливлює стягнення 
такого обов’язкового платежу. Таким чином, спла-
та мита зумовлена вступом особи в митно-правові 
відносини, які виникають з приводу переміщення 
товарів через митний кордон України.

В. М. Вишновецький вважає, що «мито нале-
жить до обов’язкових платежів та має ряд характе-
ристик, які є спільними і для податку, і для збору. 
Разом з тим мито характеризується такими рисами, 
які не притаманні іншим обов’язковим платежам, 
що дає можливість виділити його як самостійний 
вид обов’язкових платежів, що займає проміжну 
ланку між податками і зборами» [13, с. 41]. 

Проаналізувавши характеристики мита, його 
основні ознаки, можемо зробити висновок, що 
мито не може бути віднесено до непрямих подат-
ків через такі причини: 1) податки – це насамперед 
безумовні платежі, а мито, на відміну від податків, 
справляється при настанні певних дій, пов’язаних з 
переміщенням товарів через митний кордон Укра-
їни; 2) мито є індивідуально безвідплатним плате-
жем як платіж, пов’язаний з отриманням конкрет-
ною особою права користування певними благами, 
що стосуються переміщення товарів через митний 
кордон; 3) сплата мита має неперіодичний (несис-
темний) характер, а залежно від фактів перетину 
товарів митного кордону податки водночас харак-
теризуються певною періодичністю; 4) характер 
обов’язку. Сплата податку пов’язана з чітко вира-
женим обов’язком платника; мито є обов’язковим 
платежем, але сплачується тільки при настанні пев-
них дій, пов’язаних з переміщенням товарів через 
митний кордон України. 

Проаналізуємо питання  внесення до пере-
ліку непрямих податків деяких різновидів збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування, 
об’єктом оподаткування яких є вартість поданих на 
клеймування ювелірних виробів із золота (крім об-
ручок), платини і дорогоцінного каміння до казен-
ного підприємства пробірного контролю; вартість 
нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-
продажу такого майна; вартість будь-яких послуг 
стільникового рухомого зв’язку, сплачена спожива-
чами цих послуг оператору, що їх надає; вартість 
легкового автомобіля.

Пришва Н. Ю. визначає «збори як обов’язкові 
платежі, що сплачуються юридичними та фізични-
ми особами за вчинення уповноваженими держа-
вою органами, органами місцевого самоврядуван-
ня, їх посадовими особами дій, які мають юридич-
не значення, або за надання платнику спеціальних 
прав, видачу дозволів, ліцензій, а також для забез-
печення функціонування системи державного пен-
сійного страхування, підтримки соціальної сфери 
розвитку держави. Страхові внески – це особливий 
вид державних доходів, пов’язаний з реалізацією 
соціальної функції держави» [14].

Виходячи з головних функцій цього збору, а саме 
забезпечення функціонування системи державного 
пенсійного страхування, а також його основних 
ознак, він не може бути віднесений до непрямих 
податків з таких причин:

1. Податки – це насамперед безумовні і нецільо-
ві платежі, збори – це цільові надходження, вони 
необхідні для фінансування функціонування систе-
ми державного пенсійного страхування. 

2. Податки в основному надходять до бюджетів,
тоді як вказані різновиди зазначеного збору – до 
Пенсійного фонду України.

3. Правове регулювання зазначеного збору здій-
снюється на підставі Закону України «Про збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування» від 
26.06.1997 р. № 400/97-ВР, а податки – на підставі 
ПК України.

4. Збір сплачується за вчинення дій, які мають
юридичне значення, а також для забезпечення 
функціонування системи державного пенсійного 
страхування.

5. Контроль за використанням збору здійсню-
ється Пенсійним фондом України, а контроль за 
використанням податків – Державною фіскальною 
службою України – центральним органом виконав-
чої влади, діяльність якого спрямовується і коорди-
нується Кабінетом Міністрів України через Міні-
стра фінансів. 

6. Збір, на відміну від податків, може бути по-
воротним.

7. Збір є умовним, на відміну від податків, та
справляється при настанні певних дій (сплачують-
ся у зв’язку з послугою, наданою платникові дер-
жавною установою, що реалізує державно-владні 
повноваження).

8. Не можна однозначно стверджувати про від-
сутність у платника збору зустрічної відплати з 
боку держави, оскільки сплата збору здійснюється 
за вчинення дій, які мають юридичне значення, а 
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також для забезпечення функціонування системи 
державного пенсійного страхування.

9. Податку притаманний загальний характер,
збору – разовий характер при сплаті за вчинення 
дій, які мають юридичне значення.

10. Збір характеризується певною добровільніс-
тю його дій (обов’язок виникає при настанні пев-
них дій – вчиненні юридичних дій).

11. Збори є разовими, податки характеризуються
певною періодичністю.

Аналізуючи  наукові дослідження, чинне за-
конодавство, правозастосовну діяльність, можемо 
охарактеризувати непрямі податки як податки, ви-
значені нормами ПК України: податок на додану 
вартість та акцизний податок, що встановлюються 
у вигляді надбавки до вартості товарів (робіт, по-
слуг), яка сплачується формальними платниками 
податків за рахунок реальних платників. Ці податки 
є податками на споживання. 

Вироблення науково обґрунтованих підходів 
до реформування системи оподаткування та адмі-
ністрування непрямих податків набуває сьогодні 
важливого значення. Непрямі податки – це податки, 
які визначені нормами ПК України: податок на до-
дану вартість та акцизний податок. У ПК України 
пропонується здійснити поділ податків на прямі та 
непрямі, а також визначити вичерпний перелік пря-
мих та непрямих податків.
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ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ
У статті розглянуто загальні принципи виконання податкового обов’язку. Розкрито специфіку на-

буття статусу платника податків і визначення строків сплати податку на прикладі виконання обов’язку 
зі сплати податку на додану вартість і транспортного податку. 

 В статье рассмотрены общие принципы исполнения налоговой обязанности. Раскрыты особеннос-
ти получения статуса налогоплательщика и определения сроков уплаты налога на примере исполнения 
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Кінцевою метою податково-правового регулю-
вання є забезпечення надходження коштів від спла-
ти податків і зборів до публічних фондів платника-
ми. Для цього останні мають виконати податковий 
обов’язок, який відповідно до ст. 36 Податкового 
кодексу України полягає у тому, що платник податку 
повинен обчислити, задекларувати та/або сплатити 
суму податку та збору в порядку і строки, визначе-
ні Кодексом, законами з питань митної справи [1]. 
Загальні засади виконання податкового обов’язку 
встановлено у ст. ст. 36, 38  Податкового кодексу 
України. Ідеться передусім про те, що податковий 
обов’язок виконується чітко визначеною особою, у 
встановлені законодавством строки і формі, у по-
вному обсязі, у національній валюті. 

Незважаючи на те, що останнім часом питання, 
пов’язані з характеристикою виконання податко-
вого обов’язку платників податків і зборів, стали 
об’єктом пильної уваги науковців (О. М. Дуван-
ського,  М. П. Кучерявенка, О. М. Мінаєвої, Н. Ю. 
Онищук, М. О. Перепелиці, М. М. Чинчина та ін-
ших), ряд проблемних аспектів, з огляду на розви-
ток податкового законодавства, потребують додат-
кового аналізу. Отже, метою запропонованої статті 
є розгляд деяких особливостей виконання податко-
вого обов’язку на прикладі податку на додану вар-
тість та транспортного податку.

Як було зазначено, податковий обов’язок має 
бути виконаний чітко встановленою особою. Це 
пов’язано з тим, що податковий обов’язок є чітко 
персоніфікованим. Крім того, необхідно зазначити, 
що виконання податкового обов’язку передбачає 
реалізацію певної системи обов’язків платника по-
датків: стати на облік у податковому органі, вести 
податковий облік, самостійно обчислити податкову 
базу й визначити на її основі суму податку, перечис-
лити податок у відповідний бюджет і реалізувати 
обов’язок з податкової звітності т. д. Іншими сло-
вами, неможливо виконати податковий обов’язок 

(стати на податковий облік платників податків, вес-
ти облік об’єктів оподаткування, сплатити визна-
чену суму податку та надати податкову звітність) у 
пасивній формі, не вчиняючи реальних конкретних 
активних дій. Цей факт зумовлюється таким: по-
перше, податковий обов’язок є обов’язком актив-
ного типу, а зміст процесу його виконання потре-
бує значної активності суб’єктів реалізації права; 
по-друге, характер податково-процесуальних норм, 
що регламентують порядок здійснення встановле-
ного матеріальною нормою обов’язку, потребує ак-
тивних дій суб’єктів як вираження їх реалізації [2,          
с. 37].

Однак набуття статусу платника за певними по-
датками має свою специфіку. У цьому контексті 
можна виокремити деякі процедурні особливості 
набуття статусу платника податку на додану вар-
тість (далі – ПДВ). Так, особа, яка не була платни-
ком ПДВ, набуває статусу платника такого податку 
в порядку, передбаченому п. 181.1 ст. 181 Подат-
кового кодексу України. У ній вказано, що «у разі 
якщо загальна сума від здійснення операцій з по-
стачання товарів/послуг, що підлягають оподатку-
ванню згідно з цим розділом, у тому числі з вико-
ристанням локальної або глобальної комп’ютерної 
мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом 
останніх 12 календарних місяців, сукупно переви-
щує 1 000 000 гривень (без урахування податку на 
додану вартість), така особа зобов’язана зареєстру-
ватися як платник податку у контролюючому органі 
за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з 
дотриманням вимог, передбачених ст. 183 цього Ко-
дексу, крім особи, яка є платником єдиного податку 
першої – третьої групи». У даному випадку йдеться 
про обов’язкову реєстрацію згідно із законом. 

 Водночас така обов’язкова реєстрація 
пов’язується законом безпосередньо з переви-
щенням платником податків певної суми власних 
операцій з постачання товарів/послуг протягом 

обязанности по уплате налога на добавленную стоимость и транспортного налога. 
The ultimate goal of tax and regulation is to ensure that revenues from taxes and duties to the public funds 

payers. Tax payers fulfill this duty. Tax obligation is an obligation of the taxpayer to calculate, declare and / 
or pay the amount of taxes and fees in order and terms defined by the Code, laws on customs matters. General 
principles of implementation of tax obligation established in Art. 36 and 38 of the Tax Code of Ukraine: its 
implementation clearly defined entity; in the legally stipulated period; in the prescribed form of legislation; in 
full; in local currency. In addition, the performance of tax obligation involves the implementation of a system 
of taxpayer obligations: to register in the fiscal authority to conduct tax accounting independently calculate the 
tax base and determine on the basis of the amount of tax List the tax to the appropriate budget and implement 
required ‘ Connection with tax returns, etc. However, depending on the specific type of tax or duty tax collection 
performance has features. For example, the obligation to pay value added tax and vehicle tax the specificity 
becoming a taxpayer and determine the terms of payment of tax.

Fulfillment of tax obligation includes not only the implementation of the obligation of accounting objects 
of taxation, but also on account of the obligation of the taxpayer, which is primary. It is unlikely that the tax 
obligation to pay a particular tax arises from a person who has not passed according to current tax law tax 
accounting procedures. Without an initial fulfillment of duty, the person acquires and status of the taxpayer, 
which in turn affects the appearance and performance of such person obligation to pay a specific tax. As for the 
performance of tax obligation in the relevant period, its definition on certain taxes relating to the tax period. Thus 
the Tax Code of Ukraine provides a number of cases in which when determining the amount of tax liability directly 
controlling authority, such authority shall determine and terms of payment of the tax ( the tax base period).

Ключові слова: виконання податкового обов’язку, платник податку чи збору, набуття правового 
статусу платника податків, строк виконання податкового обов’язку.
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конкретного виду відповідальності, є такі: платник 
податків, податковий агент та/або їх посадові особи 
(ст. 110 Податкового кодексу України).

Як бачимо, виконання податкового обов’язку 
передбачає набуття особою статусу платника. Вод-
ночас можна дійти цілком логічного висновку, що 
п. 183.10 ст. 183 Податкового кодексу України дій-
сно встановлюється відповідальність для осіб, які 
зобов’язані були зареєструватися як платники ПДВ, 
але у встановленому законом порядку не подали до 
контролюючого органу відповідну реєстраційну за-
яву. Такі особи можуть притягатися до відповідаль-
ності лише в межах ст. 117 та ст. 127 Податкового 
кодексу України, тобто за порушення платником 
податків визначеного порядку обліку та порушення 
правил сплати податків.

Як випливає із положень ст. 38 Податкового ко-
дексу України, податковий обов’язок має бути ви-
конано у встановлений законодавством строк. По-
казово, що ще А. Смітом при формулюванні прин-
ципів оподаткування було акцентовано увагу на 
тому, що держава зобов’язана ясно для платника і 
будь-якої іншої особи встановлювати строк спла-
ти податку, а також справляти податок у найбільш 
зручний для платника податків час, коли він володіє 
найбільшою кількістю коштів [3, с. 342].

Дійсно, для належного виконання податкового 
обов’язку самого лише факту сплати податку не 
досить, така сплата сум податків і зборів повинна 
здійснюватися в повному обсязі й у строки, закрі-
плені податковим законодавством. Строком сплати 
податку визнається період, що починається з мо-
менту виникнення податкового обов’язку платника 
податків і завершується моментом закінчення стро-
ку сплати податку. Строки сплати податків і збо-
рів установлюються щодо кожного податку й збо-
ру. При порушенні строку сплати податку й збору 
платник податків сплачує пеню. У  даному випадку 
принципово важливим є закріплення критеріїв ви-
значення строків при регулюванні оподаткування. 
При цьому правове значення строків передбачає 
виділення певних моментів або періодів, настання 
або закінчення яких пов’язане з певними правови-
ми наслідками. Останні можуть мати місце: а) при 
настанні певної календарної дати; б) при закінчен-
ні певного періоду; в) при настанні певної події [4,             
c. 53].

Строк сплати податку та збору встановлюється 
відповідно до податкового законодавства для кож-
ного податку окремо. Згідно зі ст. 31 Податкового 
кодексу України строком сплати податку та збору 
визнається період, що розпочинається з моменту 
виникнення податкового обов’язку платника подат-
ку зі сплати конкретного виду податку і завершу-
ється останнім днем строку, протягом якого такий 
податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, 
визначеному податковим законодавством. Пода-
ток або збір, що не був сплачений у встановлений 
строк, вважається несплаченим своєчасно. Момент 
виникнення податкового обов’язку платника по-
датків, у тому числі податкового агента, визнача-
ється календарною датою. При цьому Податковим 
кодексом України у ряді випадків встановлюється 

конкретно визначеного терміну. Це означає, що              
контролюючий орган у більшості випадків не 
здатний своєчасно реагувати на виконання такого 
обов’язку платником податків. Саме для забезпе-
чення належного функціонування механізму спла-
ти ПДВ п. 183.1 та п. 183.2 ст. 183 Податкового ко-
дексу України імперативно передбачений обов’язок 
подання особами, які набувають статусу платника 
ПДВ в обов’язковому порядку, відповідної реєстра-
ційної заяви, в конкретно визначені строки. Зокре-
ма, «будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реє-
страції як платник податку, подає до контролюючо-
го органу за своїм місцезнаходженням (місцем про-
живання) реєстраційну заяву. У разі обов’язкової 
реєстрації особи як платника податку реєстраційна 
заява подається до контролюючого органу не піз-
ніше 10 числа календарного місяця, що настає за 
місяцем, у якому вперше досягнуто обсягу оподат-
ковуваних операцій, визначеного у статті 181 цього 
Кодексу». 

Отже, виходячи з формальних міркувань, ми мо-
жемо говорити про те, що особа, яка не подала таку 
реєстраційну заяву, з одного боку, не набуває і від-
повідного статусу платника ПДВ, а з іншого – по-
рушує приписи податкового законодавства, на під-
ставі чого вона повинна бути притягнута до відпо-
відальності за невиконання податкового обов’язку. 
Так, згідно зі ст. 117 Податкового кодексу України, 
неподання у строки та у випадках, передбачених 
податковим законодавством, заяв або документів 
для взяття на облік у відповідному контролюючо-
му органі, тягнуть за собою накладення на особу-
порушника штрафу. Разом з тим, відповідно до п. 
183.10 ст. 183 Податкового кодексу України, будь-
яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як 
платник податку і у випадках та в порядку, перед-
бачених Законом, не подала до контролюючого ор-
гану реєстраційну заяву, несе відповідальність за 
ненарахування або несплату цього податку на рів-
ні зареєстрованого платника без права нарахуван-
ня податкового кредиту та отримання бюджетного 
відшкодування. Одразу потрібно наголосити, що 
в даному випадку мова вже йде не про порушення 
платником податків встановленого порядку обліку, 
а про порушення правил сплати податків, що перед-
бачено ст. 127 Податкового кодексу України.

Певні застереження може викликати той факт, 
що особа, яка притягається до відповідальності за 
ст. 127 Податкового кодексу України, крізь призму 
ст. 183 Податкового кодексу України, не є платни-
ком ПДВ. Але водночас існуючі сьогодні законо-
давчі конструкції Податкового кодексу України не 
ототожнюють особу-порушника податкового зако-
нодавства з особою-платником конкретного подат-
ку. Як зазначається у ст. 109 Податкового кодексу 
України, податковими правопорушеннями є проти-
правні діяння (дія чи бездіяльність) платників по-
датків, податкових агентів та/або їх посадових осіб, 
що призвели до невиконання або неналежного ви-
конання вимог, установлених Податковим кодек-
сом України та іншим законодавством, контроль 
за дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи. Тобто особами, яких можна притягати до 
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обов’язок платника податку сплатити частину суми 
податкового обов’язку до закінчення відповідного 
податкового періоду.

 Згідно зі ст. 33 Податкового кодексу України 
податковим періодом визнається визначений По-
датковим кодексом України період, з урахуванням 
якого відбувається обчислення та сплата окремих 
видів податків та зборів. Це означає, що конкретні 
податки та збори повинні сплачуватися виключно 
в межах податкового періоду, встановленого щодо 
них.

 Водночас, відповідно до п. 33.3 ст. 33 Подат-
кового кодексу України, базовий податковий (звіт-
ний) період – період, за який платник податків 
зобов’язаний здійснювати розрахунки податків, 
подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) 
та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, 
крім випадків, передбачених цим Кодексом, коли 
контролюючий орган зобов’язаний самостійно ви-
значити суму податкового зобов’язання платника 
податку. Аналізуючи наведене положення, мож-
на констатувати, що ним запроваджується певний 
виняток із загальних правил, коли сума податко-
вого зобов’язання визначається безпосередньо           
контролюючим органом, таким органом встанов-
люються і строки його сплати (базовий податковий 
період).

У випадку зі сплатою транспортного податку фі-
зичною особою, з огляду на приписи підп. 267.6.1 
п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України, об-
числення суми податку з об’єкта/об’єктів таких 
осіб здійснюється саме контролюючим органом 
за місцем реєстрації платника податку. Водночас, 
відповідно до підп. 267.6.2 п. 267.6 ст. 267 Подат-
кового кодексу України, податкове/податкові пові-
домлення-рішення про сплату суми/сум податку та 
відповідні платіжні реквізити надсилаються (вру-
чаються) платнику податку контролюючим орга-
ном за місцем його реєстрації до 1 липня року ба-
зового податкового (звітного) періоду (року). Як ми 
бачимо, серед інформації, яка повинна міститися 
в податковому-повідомленні рішенні, що надсила-
ється фізичній особі – платнику транспортного по-
датку, фігурують лише відомості про суму податку 
та відповідні платіжні реквізити. Разом з тим, якщо 
подивитися на зразки податкових-повідомлень рі-
шень, які наводяться в Порядку направлення ор-
ганами державної податкової служби податкових 
повідомлень-рішень платникам податків, затвер-
дженому наказом Міністерства фінансів України 
від 28.11.2012 р. № 1236, можна дійти висновку, 
що і там відсутні відомості про конкретний подат-
ковий період, за який фізична особа повинна спла-
тити транспортний податок [5]. У той самий час 
підп. 267.5.1 п. 267.5. ст. 267 Податкового кодексу 
України щодо транспортного податку встановлю-
ється базовий податковий (звітний) період, який 
дорівнює календарному року. Поряд з цим, згідно 
з підп. 267.6.6 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодек-
су України, за об’єкти оподаткування, придбані 
протягом року, транспортний податок сплачується 
пропорційно кількості місяців, які залишилися до 
кінця року, починаючи з місяця, у якому проведе-

но реєстрацію транспортного засобу. Як ми бачимо, 
чинним Податковим кодексом України встановлю-
ється пропорційне визначення розміру транспорт-
ного податку лише щодо придбання автомобіля 
впродовж звітного податкового періоду. Відносини 
щодо обчислення та сплати податку у випадку, коли 
законодавчо встановлений строк використання ав-
томобіля (5 років) закінчується в межах звітного 
податкового періоду (року), сьогодні не врегульо-
вані. У даній ситуації можна виходити з певної пра-
вової аналогії, а також з презумпції правомірності 
рішень платника податків, закріпленої підп. 4.1.4 п. 
4.1 ст. 4 Податкового кодексу України, і застосову-
вати щодо такого випадку (розрахунку суми подат-
ку) саме повні календарні місяці.

Податковий обов’язок має бути виконано у 
повному обсязі. Ідеться про те, що «виконання 
обов’язку зі сплати податку є неможливим без ви-
конання обов’язку з обліку об’єктів оподаткування, 
результатом якого є визначення суми податку, що 
підлягає сплаті до бюджету. Розмір податку визна-
чається виключно на підставі закону і не може бути 
об’єктом угоди. Обчислення податку становить          
сукупність дій відповідної особи з визначення суми 
податку, що підлягає сплаті до бюджету». У цьо-
му контексті можна говорити про певний процес, 
у перебігу якого відбувається встановлення розмі-
рів конкретного податкового платежу відповідним 
платником.

З урахуванням викладеного можна говорити про 
те, що виконання податкового обов’язку передбачає 
не лише реалізацію обов’язку з обліку об’єктів опо-
даткування, а й виконання обов’язку щодо обліку 
самого платника податків, який є первинним. Так, 
у даному аспекті потрібно наголосити на тому, що 
навряд чи податковий обов’язок щодо сплати кон-
кретного податку виникне в особи, яка не пройшла 
передбачені чинним податковим законодавством 
процедури податкового обліку. На користь такої 
думки можна навести і положення ст. 63 Податко-
вого кодексу України, де зазначається, що взяттю 
на облік підлягають усі платники податків. Без ви-
конання первинного облікового обов’язку особа, 
відповідно, не набуває і статусу платника подат-
ків, який, у свою чергу, впливає на виникнення та 
виконання такою особою обов’язку щодо сплати 
конкретного податку. Щодо виконання податкового 
обов’язку у відповідний строк, то його визначення 
за певними податками пов’язане зі встановленням 
податкового періоду. При цьому Податковим кодек-
сом України передбачено ряд випадків, за яких у 
разі визначення суми податкового зобов’язання без-
посередньо контролюючим органом такий орган 
встановлює і строки сплати відповідного податку 
(базовий податковий період).
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НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ДО 

ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Статтю присвячено вивченню напрямів адаптації акцизного податку з алкогольних напоїв до права 

Європейського Союзу. Особливу увагу приділено дослідженню розбіжностей щодо визначення бази опо-
даткування акцизним податком у законодавстві ЄС та в податковій системі України. Запропоновано 
використання практики правового регулювання акцизного оподаткування алкогольних напоїв Європей-
ського Союзу в податковій системі України. 

Статья посвящена изучению направлений адаптации акцизного налога с алкогольных напитков к 
праву Европейского Союза. Особое внимание уделено исследованию разногласий в определении базы на-
логообложения акцизным налогом в законодательстве ЕС и в налоговой системе Украины. Предложено 
использование практики правового регулирования акцизного налогообложения алкогольных напитков Ев-
ропейского Союза в налоговой системе Украины.

The article is devoted to the study of areas of adaptation excise tax on alcohol to EU law. This article 
provides a comparative analysis of EU directives governing general questions excise tax on alcoholic beverages 
and the special rules that apply to different types of excisable goods and the Tax Code of Ukraine.

Unresolved problems excise tax are the adaptation of the rates and the tax base of the excise tax and 
the implementation of existing directives on the harmonization of excise tax legislation in Ukraine.Prerequisite 
adaptation of Ukraine to European Union law defined terminology unification of excisable products, namely 
alcoholic beverages. This article provides a comparative analysis of the timing of excisable products and 
described the differences in terminology. Differences in the terms of wine, beer and intermediate products leading 
to application of different rates of excise tax. EU legislation in the taxation of beer counting of attention is the 
strength of the final product. Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the 
structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages suggests defining beer as beer from malt or any 
product containing a mixture of beer with non-alcoholic drinks with an actual alcoholic strength by volume 
exceeding 0,5 % vol. In the Tax Code of Ukraine category of products containing a mixture of beer with non-
alcoholic beverages not classified as beer. Such differences of classification of alcoholic beverages entail for 
certain categories of goods inconsistencies in determining tax rates, which hinders the free movement of the 
goods. differences in the definition of wine and sparkling wine causing difficulty in the administration of excise 
duty on alcohol and alcoholic beverages.

Particular attention is given to research to determine differences excise tax base in the EU legislation and 
the tax system of Ukraine. Emphasized on the provisions of directives on account of the strength of alcoholic 
drinks. The author suggested the use of the practice of legal regulation of excise taxation on alcohol and alcoholic 
beverages of the European Union in the tax system of Ukraine.

Ключові слова: Європейський Союз, акцизний податок, підакцизні товари. 

Входження України до європейського політич-
ного, економічного та правового простору є три-
валим процесом, що супроводжується насамперед 
гармонізацією законодавства України з правом Єв-
ропейського Союзу. Визначальним документом для 
проведення гармонізації виступає Угода про асоці-
ацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом і його державами-членами, з іншої 
сторони (далі – Угода про асоціацію). Сторони Уго-

ди про асоціацію взяли на себе зобов’язання щодо 
застосування принципів належного управління у 
сфері оподаткування, що має на меті встановлення 
фіскальної нейтральності, спрощення умов торгів-
лі для зовнішніх і внутрішніх агентів та створення 
умов для ефективного функціонування внутріш-
нього ринку Європейського Союзу (далі – ЄС). 
Крім того, в Угоді задекларовано розвиток заходів 
ефективної імплементації директив у сфері непря-
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мого оподаткування.
Загальні питання акцизного оподаткування посі-

дають досить вагоме місце у працях учених різних 
країн. У роботах О. Данилова, А. Дриги, В. Опа-
ріна, О. Резніченко, А. Соколовської, В. Федосова 
та ін. особлива увага звернена на неефективність 
чинної системи акцизного оподаткування, необхід-
ність у її реформуванні та вдосконаленні. Питання 
гармонізації непрямого оподаткування з міжнарод-
ними стандартами розглядали Д. Волков, Л. Деми-
денко, П. Пацурківський, О. Покатаєва, В. Слепець, 
К. Ященко.

Серед проблем акцизного оподаткування зали-
шаються невирішеними і досі питання адаптації 
розміру ставок та бази оподаткування акцизного 
податку, а також імплементації чинних директив 
про гармонізацію акцизних зборів у податкове за-
конодавство України. 

Необхідно погодитися зі твердженням Покатає-
вої О. про те, що гармонізація податкового законо-
давства вимагає введення обов’язкових однакових 
юридичних норм і правил у сфері оподаткування. 
Податкова гармонізація потребує вироблення за-
гальної стратегії держав у сфері податкових пра-
вовідносин на відповідному етапі інтеграційної 
взаємодії, що передбачає координацію податкової 
політики, систематизацію та уніфікацію окремих 
податків і податкових систем країн, які входять до 
міжнародних регіональних угруповань. На думку 
Покатаєвої О., податкова гармонізація передбачає 
приведення у відповідність структури податкових 
систем, порядку стягнення основних видів податків 
у всіх країнах співтовариства, а не повну їх уніфі-
кацію [1], і базується на таких принципах: забезпе-
чення нейтральності податків з позицій умов кон-
куренції на єдиному ринку; усунення податкового 
(митного) контролю на внутрішніх кордонах спів-
товариства; мінімізації ухилення від сплати подат-
ків; забезпечення гарантії надходження податків до 
бюджетів країн-учасниць.

На думку науковців, початковим етапом адапта-
ції законодавства України до права ЄС є уніфікація 
термінології. Ю. Шемшученко, у свою чергу, вва-
жає, що процес адаптації законодавства потрібно 
розпочинати саме з юридичної термінології. 

Незважаючи на те, що більшість положень ві-
тчизняного податкового законодавства розроблені 
з урахуванням європейських правових норм, існує 
ряд принципових розбіжностей, зокрема з акциз-
ного податку. Відповідно до Додатка 28 до Угоди 
про асоціацію з ЄС, положення Директиви Ради 
92/83/ЄС про гармонізацію структур акцизних збо-
рів на алкоголь та алкогольні напої від 19 жовтня 
1992 року [2] містить визначення термінів та кла-
сифікацію алкогольних напоїв, а також порядок 
нарахування акцизних зборів на алкогольні напої, 
що відрізняється від положень Податкового кодексу 
України [3]. 

Насамперед розглянемо відмінності у терміно-
логії алкогольних напоїв. У преамбулі Директиви 
Ради 92/83/ЄЕС зазначається, що для відповідного 
функціонування внутрішнього ринку важливо вста-
новити спільні визначення для всіх відповідних 

продуктів. Так, стаття 2 Директиви Ради 92/83/ЄЕС 
наводить визначення пива як будь-якого продукту, 
що належить до коду 2203 CN, або будь-якого про-
дукту, що містить суміш пива з неалкогольними на-
поями, які відносять до коду 2206 CN, з фактичною 
алкогольною міцністю 0.5 % об’єму. У Податковому 
кодексі України категорія продуктів, що містить су-
міш пива з неалкогольними напоями, які належать 
до коду 2206 товарної групи УКТ ЗЕД, не віднесена 
до категорії «пиво». Такі відмінності класифікації 
алкогольних напоїв тягнуть за собою для певної ка-
тегорії товарів невідповідності у визначенні ставок 
податку, що перешкоджає вільному руху товарів.

Для цілей оподаткування Директива Ради 92/83/
ЄЕС дає визначення поняття «неігристе вино». 
Цей термін застосовується до всіх продуктів, які 
підпадають під CN, товарний код 2204 та 2205, за 
винятком ігристого вина, за умови, що спирт, який 
міститься у кінцевому продукті, має повністю фер-
ментне походження. Тобто термін «неігристе вино» 
застосовується до вина без збагачення спиртом 
етиловим з фактичною алкогольною міцністю від        
1,2 % до 18 %. Податковий кодекс України у під-
пункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 при встанов-
ленні ставок акцизного податку визначає такі кате-
горії: вина виноградні натуральні, вина натуральні 
з додаванням спирту та міцні, вина ігристі і вина га-
зовані, і вермути та інші вина виноградні натураль-
ні з додаванням рослинних або ароматизуючих екс-
трактів. У статті 1 Закону України «Про виноград 
та виноградне вино» від 16.06.2005 р. № 2662-IV 
[4] закріплено визначення вина як алкогольного на-
пою, виробленого з винограду, міцність якого набу-
вається внаслідок спиртового бродіння роздушених 
ягід або соку, а в разі виготовлення вин кріплених 
– підвищується шляхом додавання спирту етило-
вого. Відповідно до визначення міцність вин може 
становити від 9 до 20 %. Такий підхід не відповідає 
положенням Директиви Ради 92/83/ЄЕС, відповід-
но до якої вина міцні (кріплені), що виготовляють-
ся з додаванням спирту етилового ректифікованого, 
та вина натуральні з додаванням спирту взагалі не 
належать до категорії неігристих (тихих) вин, вони 
підпадають під визначення проміжних продуктів, 
що мають міцність не більше 22 %.

Законодавство ЄС в оподаткуванні пива осо-
бливу увагу приділяє саме врахуванню міцності 
кінцевого продукту. Ставка податку встановлю-
ється на кожен градус Плато або градус міцності 
алкоголю. У підсумку виходить, що чим міцніше 
пиво – тим вищий акцизний збір на такий вид то-
вару. Податковий кодекс України встановлює став-
ку акцизного податку у гривнях за 1 літр пива, не 
враховуючи міцність продукту. Якщо застосовува-
ти  порядок нарахування податку для продуктів ка-
тегорії «пиво», наведений у Директиві Ради 92/83/
ЄЕС, сума сплаченого податку для пива з меншою 
міцністю зменшиться, тоді як для пива з більшою 
міцністю зросте відповідно. Тому для реалізації по-
ложень Угоди про асоціацію та адаптації положень 
Директиви Ради 92/83/ЄЕС необхідно внести змі-
ни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 ПК 
України та встановити одиницею виміру категорії 
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«пиво» гривню за 1 літр 100 % спирту.
Європейська практика оподаткування пива базу-

ється на положеннях Директиви Ради 92/83/ЄС про 
гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь 
та алкогольні напої від 19 жовтня 1992 року (далі  
– Директива Ради 92/83/ЄС). Відповідно до вка-
заного нормативно-правового акта акцизний збір, 
який стягується державами-членами на пиво, вста-
новлюється щодо кількості гектолітрів/градусів за 
шкалою Плато; кількості гектолітрів/градусів фак-
тичної алкогольної міцності за об’ємом кінцевого 
продукту.

Директива Ради 92/83/ЄС застосовується у 
взаємозв’язку з Директивою Ради 92/84/ЄС про на-
ближення акцизних зборів на спирт та алкогольні 
напої від 19 жовтня 1992 року (далі  – Директива  
Ради 92/84/ЄС), що встановлює ставки на акцизний 
збір залежно від міцності алкогольних напоїв. Так, 
у пункті 2 статті 3 Директиви Ради 92/83/ЄС визна-
чено, що при обрахуванні суми податку на пиво, 
згідно з вимогами Директиви 92/84/ЄЕС держави-
члени, можуть не враховувати частки градуса Пла-
то або градуса фактичної алкогольної міцності за 
об’ємом. 

Щодо вітчизняної практики встановлення бази 
оподаткування, то, відповідно до пункту 214.4 стат-
ті 214 ПК України, у разі обчислення податку із за-
стосуванням специфічних ставок з вироблених на 
митній території України або ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів (продук-
ції) базою оподаткування є їх величина, визначена 
в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару 
(продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля 
або в інших натуральних показниках. 

Необхідність у наближенні українського подат-
кового законодавства до законодавства ЄС передба-
чає зміну положень вітчизняних законів, зокрема і 
з питань визначення бази оподаткування акцизного 
податку на пиво. У цьому контексті можна імпле-
ментувати європейські правові норми, встановив-
ши базою оподаткування на пиво об’єм спирту у 
гектолітрах у кінцевому продукті (пиві). Варто за-
значити, що питання зміни бази оподаткування для 
пива має дискусійний характер. Практики наполя-
гають на беззаперечному зв’язку законодавчих змін 
зі зменшенням надходжень від акцизного подат-
ку на пиво. Однак таке припущення має підстави 
лише у випадку значного підвищення всіх ставок 

акцизного податку. Запропоновані зміни бази опо-
даткування ведуть до підвищення ставок акцизного 
податку лише для міцного пива. Специфіка цього 
елементу правового механізму податку передбачає 
застосування специфічних ставок.

Так, при оподаткуванні пива в ЄС встановлена 
ставка за геколітр 100 % спирту в готовому продук-
ті (пиві), а в Україні  – за літр готового продукту. 
При цьому міцність пива за відповідними нормами 
українського законодавства не враховується.

 Наприклад, якщо середня міцність пива стано-
вить 4 %, то в ЄС мінімальна ставка приблизно до-
рівнює 1,87*4=7,48 євро з гектолітра готового про-
дукту, що на 23 % більше, ніж в Україні. 

Усунення зазначених відмінностей у термінах 
підакцизних товарів, базі оподаткування та порядку 
нарахування податку не має на меті необґрунтоване 
підвищення акцизного податку. Потрібно зазначи-
ти, що такі зміни у податковому законодавстві при-
ведуть до певного підвищення акцизного податку 
для окремих категорій товарів, а для певних катего-
рій – навпаки, зниження. Імплементації підлягають 
насамперед норми, що регулюють механізм справ-
ляння акцизних зборів, тобто порядок нарахування 
акцизних зборів, прийнятий у Європейському Со-
юзі. Результатом внесення таких змін у законодав-
ство України буде встановлення єдиного підходу до 
визначення бази оподаткування акцизного податку, 
застосування єдиних податкових термінів та спро-
щення ведення зовнішньоекономічної діяльності.
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ДО ПРОБЛЕМИ ПРЕЮДИЦІЇ ПРИ РОЗГЛЯДІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ
Статтю присвячено аналізу проблеми преюдиції в розгляді податкових спорів. Обґрунтовано комп-

лексність преюдиції в адміністративному судочинстві, яка випливає із комплексності законодавства, що 
регулює ці відносини, а також із комплексності гілок судової влади, діяльність яких стосується подібних 
рішень. Досліджено проблему юрисдикції податкових спорів та обґрунтовано потребу в узгодженні по-
вноважень судів загальної юрисдикції та адміністративних судів при вирішенні цього питання.
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Статья посвящена анализу проблемы преюдиции в рассмотрении налоговых споров. Обоснована 
комплексность преюдиции в административном судопроизводстве, которая вытекает из комплексности 
законодательства, регулирующего эти отношения, а также комплексности ветвей судебной власти, де-
ятельность которых касается подобных решений. Исследована проблема юрисдикции налоговых споров 
и обоснована необходимость согласования полномочий судов общей юрисдикции и административных 
судов при разрешении этой проблемы. 

The article is devoted to problems of issue preclusion in tax disputes. The problem of issue preclusion 
to administrative proceedings is, on the one hand, traditional (for proceedings generally), on the other hand – 
new (for administrative proceedings). It is clear that a completely new it can’t be because of the account and 
conclusions regarding the prejudicial value of court decisions are traditional judicial procedures. 

The attention is focused on the fact that this problem is in the meaning of administrative proceedings is 
different fundamental features that determines a new aspect of both understanding and solving this problem. 

According to the author, the most fundamental is the problem of complexity (in a broad sense of its meaning) 
and the problem of jurisdiction. It justifies the complexity of issue preclusion in administrative proceedings, which 
stems from the complexity of the legislation that regulates these relations and the complexity of the branches 
of the judiciary, the activities of which relate to such decisions. The problem of jurisdiction of tax disputes and 
the necessity of harmonization of the powers of courts of General jurisdiction and administrative courts in the 
resolution of this problem.

Ключові слова: податкові спори, Кодекс адміністративного судочинства, преюдиції, адміністра-
тивне судочинство, комплексність, юрисдикційність. 

Останніми роками в судовій практиці сформува-
лося декілька підходів до преюдиціального значен-
ня рішень судів загальної юрисдикції та врахування 
їх при винесенні рішень адміністративними судами 
[3]. Виходячи із ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України, обставини, встановлені 
судовим рішенням в адміністративній, цивільній 
або господарській справі, що набуло чинності, не 
доказуються при розгляді інших справ, у яких бе-
руть участь ті самі особи або особа, щодо якої вста-
новлено ці обставини. Водночас у ч. 4 ст. 72 Кодек-
су адміністративного судочинства України підкрес-
люється, що вирок суду у кримінальній справі або 
постанова суду у справі про адміністративний про-
ступок, які набрали чинності, є обов’язковими для 
адміністративного суду, що розглядає справу про 
правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо 
якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в 
питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно 
цією особою. Таким чином, адміністративне зако-
нодавство визначає умови преюдиції. Тобто до них 
відносять ті обставини, що вже встановлені в судо-
вому рішенні, яке набрало чинності, та мають певні 
правові наслідки. Фактично, ці обставини можна 
розглядати як юридичний факт, за наявності якого 
особа звільняється від необхідності доказування.  

Такий юридичний факт зумовлює і розмежу-
вання компетенції та юрисдикції загальних та ад-
міністративних судів. Принципово важливим на 
сьогодні це є при встановленні факту порушення 
податкового законодавства. Неоднозначним постає 
це питання при кваліфікації скоєння адміністра-
тивного правопорушення відповідно до ст. 163-1 
Кодексу України про адміністративні правопору-
шення.  При цьому в багатьох випадках не збіга-
ються позиції контролюючого органу та платника. 
Контролюючий орган, який проводить податкову 
перевірку, пов’язує встановлення факту порушен-
ня із датою складання акта перевірки. На підставі 
цього в адміністративному протоколі за вчинення 
правопорушення податковими особами платника 

податків фіксуються всі обставини, він складається 
у двомісячний термін з дати складення акта. При 
цьому податкові повідомлення-рішення, які при-
йняті за наслідками такого акта, не набувають чин-
ності протягом усього періоду адміністративного 
чи судового оскарження. Саме тому в цій ситуації 
встановлення факту правопорушення пов’язується 
не з фактом перевірки, а з фактом узгодження по-
даткового зобов’язання. Винятком можуть бути си-
туації, коли акт перевірки є підставою для складан-
ня протоколу про адміністративні  правопорушення 
виключно у випадках, коли за його наслідками не 
складаються податкові повідомлення-рішення.

Принциповою відмінністю позиції судів загаль-
ної юрисдикції є інший підхід щодо кваліфікації ді-
янь, що передбачені ст. 163-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. При розгляді по-
дібних справ вони досить часто не встановлюють 
обставини набрання чинності податковими повідо-
мленнями-рішеннями, що винесені за актом пере-
вірки. При винесенні рішення у справі вони керу-
ються виключно актом перевірки та протоколом. 
Водночас безпосередньо такий акт ще не означає 
негативних наслідків для зобов’язаної особи. Вони 
виникають лише з моменту появи податкового по-
відомлення-рішення. Саме тому виникає проблема: 
чи є вирок суду у кримінальній справі або постанова 
у справі про адміністративне правопорушення, які 
набрали чинності, обов’язковими для адміністра-
тивного суду, який розглядає справу про скасування 
податкового повідомлення-рішення? Чи можна на 
підставі цього робити висновок про встановлення 
факту порушення податкового законодавства? 

Виходячи з ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного 
судочинства України, учасники адміністративного 
процесу не зобов’язані повторно доказувати ті об-
ставини, які були встановлені чинним судовим рі-
шенням. При цьому законодавець не розмежовує, за 
яким типом справи (адміністративна, цивільна або 
господарська) було прийнято таке рішення. Прин-
циповою є лише та обставина, що в цій справі бра-
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ли участь особи, щодо яких відповідні обставини 
встановлені. Таким чином, учасники адміністра-
тивного процесу звільнені від надання доказів на 
підтвердження обставин, які вже встановлені судом 
при розгляді іншої адміністративної, цивільної чи 
господарської справи. Це надає також їм можли-
вість посилатися на зміст судового рішення у від-
повідних справах, що набрало чинності, у якому 
відповідні обставини зазначені як установлені.

Як ми вже зазначали вище, проблема преюди-
ції в адміністративному судочинстві відрізняється 
комплексністю законодавства. Причому така комп-
лексність існує на двох рівнях. З одного боку, склад-
но не враховувати те, що ці відносини регулюються 
як податковим законодавством [3], так і адміністра-
тивним [1]. З іншого боку, окремі норми Кодексу 
адміністративного судочинства України по-різному 
підходять до врегулювання таких відносин. Саме 
тому формування судової практики передбачає те, 
що преюдиційні обставини, про які йде мова у ч. 
1 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства 
України, суттєво відрізняються від обставин, що 
визначені ч. 4 цієї самої статті.

Вищий адміністративний суд України, аналізу-
ючи цю проблему, наголошує на тому, що перед-
бачене ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного судо-
чинства України звільнення від доказування не має 
абсолютного характеру. Воно не є неподоланою пе-
решкодою для спростування обставин, які зазначе-
ні в іншому судовому рішенні під час судового роз-
гляду. Для адміністративних судів висновки щодо 
фактичних обставин справи, наведені у чинних 
судових рішеннях за іншими адміністративними, 
цивільними чи господарськими справами, не на-
бувають характеру аксіоматичних, таких, які мають 
беззаперечний імперативний характер щодо враху-
вання та застосування. 

Учасник адміністративного процесу, який не по-
годжується та заперечує преюдиційні обставини, 
повинен подати до суду належні та допустимі до-
кази, які мають бути оцінені судом, що розглядає 
справу [1, ст. 86]. Суди також повинні реалізувати 
принцип офіційного з’ясування всіх обставин спра-
ви і у відповідних випадках витребувати ті докази, 
яких, на думку суду, не вистачає для належного 
встановлення обставин у справі, що розглядається 
[1, ст. 11]. Справу потрібно вирішити відповідно 
до тих обставин, які встановлені безпосередньо су-
дом, який розглядає справу. Це може бути здійсне-
но лише тоді, коли суд дійде висновку про те, що 
обставини у справі, яка розглядається, є інакшими, 
ніж установлені під час розгляду іншої адміністра-
тивної, цивільної чи господарської справи. 

 Водночас не можна забувати, що принципо-
вою особливістю преюдиційних обставин є їх 
обов’язковість для суду, що розглядає справу. Ви-
ходячи з ч. 4 ст. 72 Кодексу адміністративного су-
дочинства України, адміністративний суд, який 
розглядає справу, має з’ясувати тільки те, чи мало 
місце діяння та чи вчинене воно цією особою. Тоб-
то йдеться про з’ясування факту діяння. Водночас 
за адміністративним судом у цьому випадку не за-
кріплено імперативний обов’язок так само оціню-

вати поведінку особи, він може формувати власні 
висновки. Вирок суду у кримінальній справі або 
постанова суду у справі про адміністративний про-
ступок, які набрали чинності, є обов’язковими для 
адміністративного суду, що розглядає справу про 
правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо 
якої ухвалений вирок або постанова суду, лише сто-
совно того, відбулася така подія чи ні. Висновок ад-
міністративного суду може і не збігатися зі змістом 
рішення інших судів. 

Виходячи з того, що диспозиція ч. 4 ст. 72 Ко-
дексу адміністративного судочинства України, на 
відміну від норми ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України, прямо вказує на те, що 
обов’язковими для суду, який розглядає справу, є ви-
рок суду у кримінальній справі або постанова суду 
у справі про адміністративний проступок, не мож-
на не враховувати певні межі обов’язковості такого 
врахування. Вона поширюється лише на з’ясування 
того факту, чи мало місце певне діяння та чи вчине-
не воно особою, щодо якої постановлено відповід-
ний вирок або прийнято постанову. Таким чином, 
обов’язковими для врахування адміністративним 
судом є факти, наведені у вироку у кримінальній 
справі чи постанові у справі про адміністративний 
проступок, щодо часу, місця та об’єктивного харак-
теру відповідного діяння тієї особи, правові наслід-
ки дій чи бездіяльності якої є предметом розгляду в 
адміністративній справі.  Водночас правова квалі-
фікація діяння особи, яка надана у вироку в кримі-
нальній справі або постанові про адміністративний 
проступок, не є обов’язковою для адміністративно-
го суду.

Висновки та оцінки іншого суду не позбавля-
ють адміністративний суд, який розглядає по суті 
справу, предмет якої пов’язаний з відповідними ді-
яннями цієї особи, права надати їм власну оцінку. 
Наприклад, установлення у справі про адміністра-
тивний проступок вини бухгалтера юридичної осо-
би у неправильному веденні бухгалтерського облі-
ку певних активів не означає, що адміністративний 
суд на цій лише підставі повинен визнати вчиненим 
податкове правопорушення щодо правильності об-
числення і сплати податку на прибуток за операція-
ми зі спірними активами [3]. У цьому разі суд пови-
нен ураховувати, що предметом розгляду у справі 
про адміністративний проступок є правильність 
ведення бухгалтерського, а не податкового обліку, 
і самостійно аналізувати всі обставини відповідної 
справи щодо наявності порушень податкового зако-
нодавства.

Преюдиціальне значення рішень судів іншої 
юрисдикції має обов’язково пов’язуватися з типом 
та характером відносин, щодо яких приймається 
таке рішення. Ми вважаємо, що обов’язковість вра-
хування попереднього рішення суду має відбувати-
ся в однотипних за характером відносинах. Прин-
ципове розмежування можна запропонувати хоча б 
на межі приватного та публічного права. Преюди-
ція в межах публічно-правових відносин, безумов-
но, повинна бути як вихідна основа остаточного су-
дового рішення. Коли мова йде про співвідношення 
приватних та публічних відносин, тобто при враху-
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ванні рішення суду у приватноправових відносинах 
при розгляді публічного спору, необхідно зважати 
на певні особливості. 

Адміністративний суд, безумовно, повинен вра-
ховувати рішення суду загальної юрисдикції, але 
давайте замислимося над тим, як співвідносяться 
відносини, щодо яких приймалися відповідні рі-
шення. Коли за наслідком податкової перевірки 
позивач звертається до суду загальної юрисдикції, 
посилаючись на спірність дій бухгалтера (інших 
посадових осіб), то фактично йдеться про вирі-
шення спору, який пов’язаний з трудовими відно-
синами, спором, що виник та вирішується в межах 
приватного права. Адміністративні суди виходять 
з аналізу публічних відносин, які пов’язуються з 
оподаткуванням та мають чітко визначену публіч-
ну природу. Навряд чи ці типи спорів можна від-
нести до однотипних за рядом підстав (суб’єктним 
складом, процесуальними правами та обов’язками 
сторін, процедурою оскарження, роллю суду і                                              
т. д.) – це різні за характером спори. Саме з цим, 
на наш погляд, і треба пов’язувати преюдиційні об-
ставини. Якщо попереднє рішення суду стосується 
однакового типу відносин та спору, то при вирішен-
ні наступного рішення суду його обов’язково треба 
враховувати та вважати основою для остаточного 
висновку. Якщо попереднє рішення суду не збіга-
ється з типом наступного спору, то рішення треба 
враховувати, але зі власною оцінкою суду. Безза-
перечними можуть бути лише певні факти, які ви-
кладені в попередньому рішенні, але ні в якому разі 
– не висновки за змістом.

Наявність у судовому рішенні висновків щодо 
неправомірності позицій, викладених в акті по-
даткової перевірки, не може бути беззастережною 
підставою для визнання протиправними податко-
вих повідомлень-рішень про визначення грошо-
вих зобов’язань через установлені контролюючим 
органом порушення податкового законодавства. 
Адміністративний суд під час розгляду конкретної 
справи повинен самостійно кваліфікувати пове-
дінку особи. На підставі такої кваліфікації він має 
дійти власних висновків щодо правомірності по-
ведінки такої особи з відповідним застосуванням 
необхідних матеріально-правових норм. При цьому 
принциповим є те, що подібні власні висновки суду 
мають бути зроблені на підставі встановлених саме 
ним обставин. Урахування преюдиційних обставин 
є лише однією, а не виключно однією підставою та-
кого з’ясування обставин та відповідних висновків. 

При цьому необхідно виходити і з відпо-
відної формалізації преюдиційних обставин. 
Обов’язковими виступають лише такі обставини, 
які встановлені безпосередньо: 1) або вироком у 
кримінальній справі; 2) або постановою про адмі-
ністративний проступок. Усі інші обставини, які 
встановлені та викладені в інших процесуальних 

актах, не можуть набувати обов’язкового харак-
теру. Більш того, така формалізація має і певне 
суб’єктивне забарвлення, бо поширюється лише на 
особу, щодо якої постановлено відповідний вирок 
або прийнято постанову. Тому обов’язковими вва-
жаються лише обставини щодо безпосередньо цієї 
особи, а не щодо інших осіб. Наприклад, не мож-
на вважати обов’язковими обставини щодо діяння 
фізичної особи, встановлені під час розгляду спра-
ви про її адміністративний проступок, при оцінці 
правомірності поведінки юридичної особи, праців-
ником (представником) якої була ця фізична особа, 
якщо йдеться про відповідальність за порушення 
юридичною особою законодавства, дотримання 
якого контролюється податковими органами [3].

Виходячи з того, що найбільш зручним спосо-
бом подолання колізій у законодавстві є узгоджен-
ня чинних норм різних актів, було б логічно внести 
зміни до Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення. При цьому датою вчинення адміні-
стративного правопорушення, яке передбачено ст. 
163-1 Кодексу України про адміністративні право-
порушення, у разі складання податкових повідо-
млень-рішень за наслідками перевірок за одні і ті 
самі порушення визначити дату узгодження подат-
кового зобов’язання. Ця обставина має бути врахо-
вана і в діяльності контролюючих органів. Склада-
ти протоколи про адміністративні правопорушення 
вони повинні тільки після узгодження податкового 
зобов’язання, якщо останнє виникає з тих самих 
підстав, що і адміністративне правопорушення. 
Ураховуючи особливість такої категорії справ, не-
обхідне корегування поведінки як платників, так 
і діяльності судів загальної юрисдикції у процесі. 
Перші мають надавати відповідні докази суду щодо 
оскарження результатів перевірки з донарахування 
податкових зобов’язань. Суди загальної юрисдикції 
повинні приймати рішення лише при всебічному 
дослідженні факту наявності та додержання проце-
дури оскарження такого донарахування. 
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ЗАХИЩЕНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ У ДОГОВОРАХ ПРО 

УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
У статті зазначено про те, що для більш ефективного захисту національних економічних інтер-

есів у відносинах з розвиненими державами у сфері уникнення подвійного оподаткування необхідно більш 
широко використовувати міжнародний досвід, втілений, зокрема, у Типовій конвенції ООН 1979 року та 
Рекомендації ЄС щодо агресивного податкового планування 2012 року.

В статье указано на то, что для более эффективной защиты национальных экономических интере-
сов в отношениях с развитыми государствами в сфере избежания двойного налогообложения необходи-
мо более широко использовать международный опыт, воплощенный, в частности, в Типовой конвенции 
ООН 1979 и Рекомендации ЕС по агрессивному налоговому планированию 2012 года.

The principal purpose of double taxation treaties is to promote, by eliminating international double taxation, 
exchanges of goods and services, and the movement of capital and persons. Nevertheless, such treaties might 
also contain some possibilities for base erosion and profit shifting. There is a growing perception that national 
governments lose substantial corporate tax revenue because of planning aimed at shifting profits in ways that 
erode the taxable base to locations where they are subject to a more favorable tax treatment. Taking into account 
the fact that Ukraine is a capital import country, there is a necessity of maximizing the level of protection of 
Ukrainian economic interests in double taxation treaties.

On the example of double taxation treaty with Ireland the author points out that Ukraine does not fully use 
the potential of treaty instruments of cooperation in the area of avoidance of double taxation. For example, double 
taxation treaty with Ireland contains only three of ten the most widespread provisions of UN Model Tax Convention 
between developed and developing countries 1979. It is worth to mention that the UN model act generally favours 
retention of greater so called “source country” taxing rights under a tax treaty – the taxation rights of the host 
country of investment – as compared to those of the “residence country” of the investor. Obviously, Ukraine has 
not used the potential of this instrument of cooperation for maximizing the level of protection of its own economic 
interests in international tax relations with Ireland.

Ключові слова: оподаткування, міжнародні податкові договори, Ірландія, модельні акти, уникнен-
ня оподаткування.

Розбудовувати власну мережу договорів про 
уникнення подвійного оподаткування Україна роз-
почала з укладення першого договору про уникнен-
ня подвійного оподаткування з Великою Британією, 
який було підписано у лютому 1993 року [1]. Ста-
ном на 01.01.2015 р. набули чинності 67 подібних 
договорів, а три договори діють на території нашої 
держави на підставі факту правонаступництва за 
зобов’язаннями СРСР [2]. Процес розширення від-
повідної системи міжнародних податкових дого-
ворів усе ще триває. За інформацією Міністерства 
фінансів України, продовжуються переговори щодо 
укладення нових або зміни існуючих договорів про 
уникнення подвійного оподаткування з Албанією, 
Бахрейном, Брунеєм, Індією, Іспанією, Люксем-
бургом, Оманом, Румунією, Тунісом, Німеччиною і 
Чорногорією (станом на 01.10.2015 р.) [3]. У зв’язку 
з цим виникає питання щодо того, наскільки ефек-
тивно Україна захищає власні економічні інтереси 
у контексті міжнародних податкових відносин? 

Дослідженню теми договорів про уникнення по-
двійного оподаткування присвячували свої роботи 
представники як вітчизняної (Л. І. Вдовічена, О. І. 
Максак, П. О. Селезень, В. М. Слепець, І. Ю. Пе-
траш та ін.), так і закордонної науки (Ф. Бейкер,         
М. Ланг, Г. Маісто, П. Пістон, К. Фогель та ін.). 

Однак у роботах зазначених авторів недостатньо 
приділялося уваги визначенню рівня захищеності 
економічних інтересів України у контексті реаліза-
ції вимог договорів про уникнення подвійного опо-
даткування з конкретними державами.

Метою дослідження є характеристика рівня 
ефективності використання Україною існуючих до-
говірних інструментів захисту власних економіч-
них інтересів у договорах про уникнення подвійно-
го оподаткування з іншими державами (на прикладі 
відповідного договору з Ірландією).

 Значна кількість договорів України про уник-
нення подвійного оподаткування зумовлена тим, 
що традиційно їх укладення вважається сприятли-
вим фактором для збільшення притоку інвестицій 
за таких умов [4, c. 33]:

1) усунення негативного впливу подвійного опо-
даткування;

2) забезпечення визначеності та передбачува-
ності договірного податкового режиму для інозем-
них інвесторів;

3) забезпечення недискримінаційного режиму у
сфері оподаткування;

4) запровадження механізмів зменшення кіль-
кості та вирішення податкових спорів;

5) проведення розподілу бази оподаткування
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між договірними державами – державою джерела 
доходу та державою резидентства.

Основні цілі договорів про уникнення подвійно-
го оподаткування закріплені у параграфі 7 комента-
ря до ст. 1 Модельної податкової конвенції ОЕСР, 
яка, у свою чергу, стала основою для розробки тек-
стів більш ніж 3 000 двосторонніх договорів про 
уникнення подвійного оподаткування: «Основною 
метою договорів про уникнення подвійного опо-
даткування є сприяння шляхом усунення міжнарод-
ного подвійного оподаткування обміну товарами і 
послугами, переміщенню капіталів та осіб. Також 
метою податкових договорів є запобігання уник-
ненню та ухиленню від оподаткування» [5, c. 61; 
6]. Більшість вітчизняних договорів про уникнення 
подвійного оподаткування укладена також на осно-
ві відповідного модельного акта ОЕСР [7, c. 71].

Разом з тим відмінні економічні інтереси дого-
вірних держав щодо максимально можливого за-
безпечення власної бази оподаткування при укла-
денні таких договорів не зникають, а лише стають 
підпорядкованими дії договірних норм. Саме тому 
на стадії розробки тексту договору про уникнен-
ня подвійного оподаткування договірні держави 
намагаються відстояти вигідні для них формулю-
вання договірних норм. Звідси виникає запитання: 
наскільки повно Україна використовує наявний 
договірний інструментарій для захисту власних                        
інтересів у процесі укладення договорів про уник-
нення подвійного оподаткування? Для пошуку 
відповіді на це запитання ми візьмемо як приклад 
Конвенцію між Урядом України та Урядом Ірлан-
дії про уникнення подвійного оподаткування та за-
побігання податковим ухиленням стосовно подат-
ків на доходи та доходи від відчуження майна від                                                                                
19.04.2013 р. (далі – договір з Ірландією), з ура-
хуванням таких передумов: 1) Ірландія є відомою 
юрисдикцією зі значним потенціалом з погляду 
оптимізації податкового навантаження; 2) договір з 
Ірландією є останнім за часом договором про уник-
нення подвійного оподаткування, ратифікованим 
Україною [8]; 3) Ірландія є державою-членом ЄС, 
а у контексті євроінтеграції забезпечення ефектив-
ного захисту національних інтересів набуває осо-
бливого значення.

Необхідність у максимальному використанні 
Україною наявного потенціалу договірних інстру-
ментів під час укладення договору про уникнення 
подвійного оподаткування з Ірландією зумовлена 
тим, що ця держава спромоглася забезпечити вигід-
ний інвестиційний режим, у т. ч. завдяки сприятли-
вим умовам оподаткування:

1) одна з найнижчих серед держав-членів ЄС
ставка корпоративного податку у розмірі 12,5 % для 
окремих видів господарської діяльності;

2) розгалужена мережа договорів про уникнення
подвійного оподаткування, значна кількість з яких 
передбачає нульові ставки для оподаткування ви-
плат дивідендів, процентів та роялті;

3) наявність податкових стимулів щодо науково-
дослідної та дослідно-конструкторської діяльності 
з особливим наголосом на IT-сфері, наприклад, діє 
спеціальний режим надання податкового кредиту;

4) трирічні податкові канікули для новостворе-
них компаній щодо сплати корпоративного податку;

5) привабливий холдинговий режим, включно зі
звільненням від оподаткування доходів від прирос-
ту капіталу у випадку відчуження акцій дочірніх 
компаній та сприятливим режимом оподаткування 
дивідендів; 

6) за критерієм легкості сплати податків Ірландія
посіла 6-те місце серед 189-ти держав, внесених до 
рейтингу «Doing Business 2015».

Cприятливі умови оподаткування стали одним з 
визначальних факторів, які допомогли Ірландії по-
сісти 4-те місце в Рейтингу кращих країн для веден-
ня бізнесу у 2015 році, за версією видання «Forbes», 
і 13-те в рейтингу «Doing Business 2015» [9; 10]. Як 
наслідок, Ірландія стала бажаною юрисдикцією 
для заснування європейських штаб-квартир та/або 
дочірніх компаній таких відомих транснаціональ-
них компаній, як «Apple», «Microsoft», «Google», 
«Oracle», «Pfizer» та ін.

Встановлення договірних взаємовідносин у сфе-
рі уникнення подвійного оподаткування з Ірлан-
дією, на нашу думку, мало б передбачати широке 
використання у процесі проведення перемовин та 
розробки тексту відповідного договору положень 
Типової конвенції ООН про уникнення подвійного 
оподаткування у відносинах між розвиненими дер-
жавами і державами, які розвиваються, 1979 р. (у 
редакції 2011 р.) (далі – Типова конвенція ООН). 
Зумовлено це тим, що відповідний модельний акт 
«сприяє збереженню відповідно до податкового 
договору більш широких податкових прав у т. зв. 
«державі джерела», тобто приймаючої інвести-
ції держави, порівняно з «державою резиденства» 
інвестора» [11]. Варто додати, що Україна в біль-
шості випадків є саме імпортером, а не експорте-
ром капіталу, адже станом на 01.07.2015 р. обсяги 
прямих іноземних інвестицій в економіку України 
становили понад 42 млрд дол. США, а з України в 
економіках інших держав – усього лише близько 6 
млрд дол. США [12; 13]. 

За запитом Комітету експертів ООН з міжна-
родного співробітництва щодо податкових питань 
групою дослідників були виокремлені найбільш 
широко використовувані у договірній практиці між 
державами-членами ООН та державами-членами 
ОЕСР положення Типової конвенції ООН на осно-
ві опрацювання положень 825 договорів про уник-
нення подвійного оподаткування між відповідними 
групами держав, укладеними у 1997–2013 рр. [14]. 
Додамо, що Україна є членом ООН, але не є членом 
ОЕСР, а Ірландія має членство і в ООН, і в ОЕСР.

З виокремлених дослідниками десяти положень 
Типової конвенції ООН, кожне з яких було вико-
ристано у не менше ніж 35 % і не більше 85 % за-
гальної кількості відповідних договорів, у договорі 
з Ірландією використано лише три – щодо оподат-
кування роялті в державі джерела такого доходу, 
щодо оподаткування незалежних особистих послуг 
за наявності постійної бази в державі джерела до-
ходу та щодо оподаткування в державі джерела до-
ходів від відчуження акцій, які одержують більшу 
частину вартості від нерухомого майна. Навряд чи 
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такий низький рівень запозичення положень Типо-
вої конвенції ООН, спрямованої на захист бази опо-
даткування держави джерела доходу, якою в біль-
шості випадків і виступає Україна для іноземних 
інвесторів, є прийнятний з погляду необхідності у 
максимальному забезпеченні економічних інтер-
есів нашої держави.

Ситуація стає ще більш складною, якщо вра-
ховувати відповідність використаних у договорі 
з Ірландією інструментів боротьби з уникненням 
оподаткування сучасним тенденціям та вимогам. 
Адже для України як держави джерела доходів яви-
ще уникнення оподаткування набуло загрозливих 
масштабів. Так, за інформацією Прем’єр-міністра 
України А. П. Яценюка, оприлюдненою у грудні 
2014 року, лише від договору про уникнення по-
двійного оподаткування з Кіпром «втрати … ста-
новлять близько 6 млрд грн на рік» [15]. Щорічні 
втрати у податкових надходженнях від неналеж-
ного використання норм договору про уникнення 
подвійного оподаткування з Нідерландами у схе-
мах зі зменшенням податкового навантаження при 
здійсненні виплат дивідендів і процентів дочірніми 
компаніями в Україні на користь нідерландських 
так званих компаній-«поштових скриньок» станов-
лять 36,5 млн євро [16, с. 220–221].

Ще у грудні 2012 року Європейська комісія 
оприлюднила Рекомендацію щодо агресивного по-
даткового планування для адекватної протидії не-
належній практиці платників податків з мінімізації 
податкового навантаження за допомогою штучних 
схем. Вона передбачає, що «агресивне податкове 
планування полягає в отриманні переваг формаль-
ного характеру від податкової системи або викорис-
танні розбіжностей між двома чи більше податко-
вими системами для цілей зменшення податково-
го навантаження. Його наслідки містять подвійне 
вирахування (наприклад, одні й ті самі витрати 
враховуються в державі джерела і в державі рези-
дентства) і подвійне неоподаткування (наприклад, 
дохід, який не оподатковується в державі джерела, 
є звільненим з-під оподаткування в державі рези-
дентства)» (п. 2 вступної частини згаданої Рекомен-
дації) [17].

Як один з інструментів протидії агресивному по-
датковому плануванню Європейська комісія пропо-
нує внесення до текстів договорів про уникнення 
подвійного оподаткування держав-членів ЄС між 
собою та з третіми державами положення такого 
змісту (п. 3.2 відповідної Рекомендації): «Якщо ця 
конвенція передбачає, що дохід повинен оподатко-
вуватися лише в одній з договірних держав чи те, 
що він може оподатковуватися в одній з договірних 
держав, інша договірна держава утримується від 
оподаткування такого доходу лише у тому випадку, 
якщо відповідний дохід підпадає під оподаткуван-
ня в першій з договірних держав» [17]. 

З можливістю використання аналогів подібної 
норми у сфері запобігання уникненню оподатку-
вання (subject-to-tax rules) погоджуються розробни-
ки Модельної податкової конвенції ОЕСР та Типо-
вої конвенції ООН. Вони зазначають: «Підхід, що 
передбачає обов’язкове оподаткування, як вважа-

ється, має певні переваги. Його можна використати 
щодо держав з розвиненою економічною структу-
рою та складним податковим законодавством. Про-
те таке положення необхідно доповнити положен-
ням про добросовісність діяльності (bona fide) для 
забезпечення необхідної гнучкості … крім того, 
такий підхід не забезпечує адекватного захисту від 
складних схем уникнення оподаткування, таких як 
«покрокові стратегії» [18, c. 65; 11, с. 65].

Логічним було б припустити, що заклик Євро-
пейської комісії до більш широкого використання у 
договорах про уникнення подвійного оподаткуван-
ня положення, аналогічного тому, яке запропонова-
не у п. 3.2 Рекомендації щодо агресивного подат-
кового планування, буде враховано у процесі роз-
робки тексту договору з Ірландією. Разом з тим від-
повідне положення не отримало свого закріплення 
у тексті згаданого договору з Ірландією. Останній 
містить стандартний набір договірних інструментів 
співпраці держав щодо боротьби з уникненням опо-
даткування. Такий підхід для України, яка перебу-
ває у стані фінансово-економічної кризи та необхід-
ності в інтенсифікації зусиль щодо вдосконалення 
механізмів боротьби з практикою уникнення опо-
даткування з використанням вигідних договірних 
норм, навряд чи може розглядатися як обґрунтова-
ний і виправданий. Така позиція підтримується і ві-
тчизняними дослідниками [19, с. 32–33].

На прикладі аналізу положень договору про 
уникнення подвійного оподаткування з Ірландією 
можна стверджувати, що Україна не повною мірою 
використовує потенціал договірних інструментів у 
сфері співпраці з уникнення подвійного оподатку-
вання, що навряд чи сприяє ефективному захисту 
національних інтересів. Вважаємо, що у сучасних 
реаліях доцільним могло б  бути більш широке ви-
користання положень Типової конвенції ООН у 
процесі розробки текстів договорів про уникнення 
подвійного оподаткування з розвиненими держава-
ми, представленими у ОЕСР, оскільки вона сприяє 
кращому захисту національних інтересів держав, 
на території яких виникає дохід. На сьогодні пе-
ремовини щодо укладення нових чи зміни старих 
договорів про уникнення подвійного оподаткуван-
ня ведуться з такими державами-членами ОЕСР, 
як Іспанія, Люксембург та Німеччина. Крім того, 
варто намагатися максимально захистити відповід-
ні договірні положення від можливих зловживань 
за допомогою, зокрема, і внесення положення про 
обов’язкове оподаткування. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В 

УКРАЇНІ
Статтю присвячено аналізу й визначенню правової природи податку на додану вартість. У роботі 

розкрито основні елементи податку, які повинні бути визначені в законодавчому акті при встановленні 
податкового зобов’язання з податку на додану вартість.

Статья посвящена анализу и определению правовой природы налога на добавленную стоимость. 
В работе раскрыты основные элементы налога, которые должны быть определены в законодательном 
акте при установлении налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость.

Article is sanctified to the analysis and determination of legal nature of tax value-added, the basic and 
additional elements of legal mechanism of this obligatory payment open up. It is in-process noticed that a tax 
value-added behaves to the group of indirect taxes. The basic (to the duty) elements of tax, which necessarily 
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must be certain in a legislative act at establishment of tax obligation under a tax value-added, are examined in 
research. Unlike basic, the additional elements of legal mechanism of tax value-added do not have an independent 
structural value, but carry out an obligatory auxiliary role at establishment and adjusting of taxes. 

In this connection such additional elements of legal mechanism of tax are in-process analysed value-added 
as: privileges, base of taxation, tax period, methods of calculation of this tax et al. Expediency of selection is 
grounded in separate subdivision of analysis of liberations on this tax. In the article the row of new is grounded 
in a theoretical plan and important for practice concepts and positions. 

Ключові слова: податкові правовідносини, оподаткування, податок, податок на додану вартість.

На сьогодні особливо актуальною є проблема 
своєчасного забезпечення грошовими ресурса-
ми дохідної частини бюджетів. Вирішення даного 
питання значною мірою залежить від ефективної 
діяльності органів Державної фіскальної служби 
України, а також розробки науково обґрунтованої 
системи оподаткування, яка б відповідала реаліям 
сьогодення, забезпечувала зростання податкових 
надходжень до бюджету та підвищувала рівень ад-
міністрування податкових платежів [1].

 З огляду на зазначене, не викликає сумніву важ-
ливість дослідження правового регулювання адмі-
ністрування податків та зборів, що дозволяє вивчи-
ти їх особливу природу як окремого податкового 
платежу. Одним досить специфічним у вітчизняній 
податковій системі є саме податок на додану вар-
тість (далі – ПДВ). З одного боку, це один з найпо-
тужніших джерел формування доходів бюджету, а 
з іншого – нестабільність правового регулювання і 
складність адміністрування дають підстави ствер-
джувати, що ПДВ став найбільш криміналізованим 
видом податку [2]. Дискусійність питань відповід-
ності ПДВ потребам вітчизняної податкової сис-
теми та недостатня кількість і глибина теоретико-
методологічних досліджень правових положень, 
пов’язаних з цим податком, зумовили необхідність 
в удосконаленні правового регулювання податку як 
основи вирішення проблем з його адміністрування. 

Теоретичним і практичним проблемам функціо-
нування податку на додану вартість, у тому числі 
окремим аспектам його правового регулювання у 
юридичній літературі, приділяється значна увага. 
При дослідженні правової природи ПДВ становлять 
інтерес праці А. В. Бризгаліна, Д. В. Вінницького, 
Л. К. Воронової, О. М. Горбунової, О. Ю. Грачової, 
В. В. Гриценко, О. М. Козиріна, І. Є. Криницького, 
І. І. Кучерова, М. П. Кучерявенка, Ю. О. Крохіної, 
у яких розглядаються загальні питання правового 
регулювання податків і зборів, окремі аспекти між-
народного оподаткування.

Однак потребує комплексного дослідження пра-
вовий механізм ПДВ. Зосередження уваги на до-
слідженні особливостей правового регулювання 
у справлянні саме ПДВ зумовлюється значенням 
його як важливого каналу надходження коштів до 
Державного бюджету України, так і місцем його в 
інституті непрямого оподаткування.

У юридичній літературі сформувалося май-
же єдине розуміння поняття «адміністрування 
податків». Так, Податковий кодекс України від                                                                                                     
02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) дає ви-
значення адміністрування податків, зборів, митних 
платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування  та інших 
платежів відповідно до законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи як сукупність рішень та процедур 
контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що 
визначають інституційну структуру податкових та 
митних відносин, організовують ідентифікацію, 
облік платників податків і платників єдиного 
внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують 
сервісне обслуговування платників податків, 
організацію та контроль за сплатою податків, 
зборів, платежів відповідно до порядку, 
встановленого законом.

Т. О. Проценко виділяє дві категорії адміністру-
вання: адміністрування податків як системи законо-
давчо визначених взаємовідносин між державою, 
яка є основним учасником створення податкового 
середовища, і платниками податків, та адміністру-
вання процесів оподаткування як системи забез-
печення виконання функцій податків в існуючих 
умовах господарювання [3]. Тобто при визначенні 
адміністрування податків у сучасній науковій літе-
ратурі та законодавстві виділяють структурні його 
категорії як окремі процеси, що взаємопов’язані та 
взаємозалежні.

Розвиток інформаційних технологій та широ-
ке застосування Інтернету сприяли виникненню 
принципово нового середовища для ведення обліку 
в електронному вигляді, здійснення електронних 
розрахунків, що спонукало до виникнення електро-
нного адміністрування податків, зокрема ПДВ. У 
науковій літературі вчені виділяють поняття «елек-
тронне оподаткування». Л. О. Матвейчук пропонує 
електронне оподаткування розглядати як «складну 
систему з такими напрямами розвитку: електро-
нна реєстрація СПД, електронні податкові сервіси, 
електронна звітність, електронний аудит, електро-
нна комерція, автоматизація процесів адміністру-
вання податків і зборів (електронне відшкодування 
ПДВ), інформаційно-аналітична система ДПС, єди-
на інформаційно-комунікаційна платформа органів 
державної влади» [4].

Наведені вище категорії, на думку науковців, по-
требують додаткових досліджень у напрямі уточ-
нення понятійного апарату та урахування норм на-
ціональних стандартів діловодства [5; 6].

Гострота дискусій щодо ПДВ в Україні та у світі 
викликана істотними негативними побічними ефек-
тами, які на практиці пов’язують саме з механізмом 
його адміністрування. Механізм адміністрування 
ПДВ протягом усього періоду функціонування да-
ного податку зазнав суттєвих змін, які були зумов-
лені в основному спробою наближення практики 
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адміністрування до кращих світових стандартів, з 
одного боку, а з іншого – необхідністю у відповід-
ності процесам розвитку інформаційних техноло-
гій та економічної глобалізації. Так, Законом Укра-
їни «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законів України щодо податкової 
реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII (далі – Закон 
№ 71-VIII) внесені зміни до ПК України, якими за-
проваджено систему електронного адміністрування 
податку на додану вартість. 

Зміни, які вносяться даним Законом, передбача-
ють створення системи електронного адміністру-
вання податку на додану вартість. Зокрема, йде 
мова про кілька напрямів реформ, основні з яких 
полягають у такому: переході від паперової до елек-
тронної звітності ПДВ та, як зазначалося вище, ав-
томатичному відкритті ПДВ-рахунків усім платни-
кам ПДВ. Новий механізм оподаткування ПДВ має 
три складові: 

– уся звітність з ПДВ подається до контролюю-
чого органу всіма платниками виключно в електро-
нній формі з дотриманням умови щодо реєстрації 
електронного підпису (пункт 49.4 статті 49 ПК 
України) та реєструється в Єдиному реєстрі подат-
кових накладних, незалежно від розміру податку 
на додану вартість в одній податковій накладній 
(пункт 201.1 статті 201 ПК України);

– запроваджується електронна система адмі-
ністрування ПДВ на основі спеціальних рахунків 
платників податків; 

– діятиме база даних митниці щодо інформації
про імпорт та експорт товарів. Особливим є те, що 
бюджетне відшкодування ПДВ експортерам та ін-
весторам відбуватиметься в автоматичному режимі 
[7].

Зазначені зміни вдосконалюють адмініструван-
ня ПДВ, руйнують схеми мінімізації податкових 
зобов’язань, ліквідують віртуальний податковий 
кредит з ПДВ, забезпечують повноту декларування 
податкових зобов’язань та забезпечують своєчасне 
відшкодування податку в умовах запровадження 
системи подвійного контролю перевірки податкової 
звітності з ПДВ та подання платниками розшифро-
вок податкового кредиту та зобов’язань у розрізі 
контрагентів [8].

Зміни, які були внесені до ПК України Зако-
ном України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо удосконалення адміністру-
вання податку на додану вартість» від 16.07.2015 р.                                                                                                          
№ 643-VIII, сприятимуть вдосконаленню функці-
онування системи електронного адміністрування, 
що дозволить унеможливити формування фіктив-
ного кредиту та отримання неправомірного від-
шкодування ПДВ з бюджету, що, у свою чергу, слу-
гуватиме підвищенню рівня надходжень ПДВ до 
бюджету, скороченню обсягу тіньової економіки в 
країні, зменшенню витрат держави на адміністру-
вання ПДВ.

Незважаючи на суттєві правові здобутки у про-
цесі підвищення ефективності адміністрування 
ПДВ, наявна система адміністрування ПДВ має ряд 
недоліків.

1. Пункт 49.4 статті 49 ПК України встановлює

обов’язок для великих та середніх підприємств 
платників ПДВ з подання податкових декларацій 
до контролюючого органу в електронній формі з 
дотриманням умови щодо реєстрації електронного 
підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному за-
конодавством.

Правовий статус електронного цифрового під-
пису та правовідносини, що виникають при цьому, 
визначає Закон України «Про електронний цифро-
вий підпис» № 852-IV від 22.05.2003 р.

Проте сама реєстрація електронного цифрового 
підпису не є обов’язковою при реєстрації підпри-
ємства платника ПДВ відповідно до статті 181 ПК 
України та Закону України «Про електронний циф-
ровий підпис», що може зумовити затримку у про-
веденні платником господарських операцій.

2. Відповідно до абзацу 2 пункту 1 статті 87
ПК України джерелом самостійної сплати грошо-
вих зобов’язань або погашення податкового боргу 
платника податку на додану вартість є суми коштів, 
що обліковуються в системі електронного адміні-
стрування податку на додану вартість. Крім того, 
до таких джерел пунктом 1 статті 87 ПК України 
відносять будь-які власні кошти, у тому числі ті, що 
отримані від продажу товарів (робіт, послуг), май-
на, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних 
прав, отримані як позика (кредит) та з інших дже-
рел, з урахуванням особливостей, визначених цією 
статтею, а також суми надміру сплачених платежів 
до відповідних бюджетів.

По-перше, необхідно звернути увагу на фор-
мулювання «самостійна сплата». Системне тлума-
чення зазначених вище норм дозволяє прийти до 
висновку про те, що банківська установа в одно-
сторонньому порядку може перераховувати кошти 
платника податків до бюджету на вимогу конт-
ролюючого органу. 

По-друге, якщо врахувати, що джерелами пога-
шення ПДВ на підставі пункту 87.1 статті 87 ПК 
України можуть виступати не лише рахунки плат-
ника в системі електронного адміністрування ПДВ, 
залишається неврегульованим питання про те, чи 
може в такому самому режимі банківська установа 
перераховувати кошти з інших рахунків платника 
податків. 

По-третє, сама процедура списання коштів з 
рахунків платника не регламентована належним 
чином, не передбачено внесення змін до Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів 
в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III, норми якого 
регулюють засади функціонування платіжних сис-
тем і систем розрахунків в Україні, закріплюючи 
правові механізми руху коштів у межах даних сис-
тем.

3. Не враховано особливостей правової приро-
ди рахунків платників у системі електронного ад-
міністрування ПДВ. Відповідно до пункту 2 статті 
2001 ПК України платникам податку автоматично 
відкриваються рахунки в системі електронного ад-
міністрування податку на додану вартість. 

У пункті 2 статті 2001 ПК України визначено, 
що платникам податку автоматично відкривають-
ся рахунки в системі електронного адмініструван-



Податкове 
право

40 Фінансове право № 4 (34), 2015

ня ПДВ. Даним підпунктом встановлено, що для 
відкриття відповідних рахунків центральний ор-
ган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 
податкової та митної політики, надсилає банку, у 
якому відкриваються рахунки платників у системі 
електронного адміністрування податку на додану 
вартість, реєстр платників, у якому зазначається на-
зва платника, код ЄДРПОУ та індивідуальний по-
датковий номер платника.

Разом з тим ПК України не вносяться зміни до 
актів, які регулюють особливості відкриття та за-
криття таких рахунків, не встановлено строки, у які 
банк повинен відкривати та закривати дані рахунки, 
не враховано специфіку рахунків у системі елек-
тронного адміністрування ПДВ, а також відсутня 
пряма вказівка на поширення режиму будь-якого з 
існуючих видів банківських рахунків на рахунки в 
системі електронного адміністрування ПДВ [10].

Пункт 1 статті 2001 ПК України визначає, що 
система електронного адміністрування податку на 
додану вартість забезпечує автоматичний облік у 
розрізі платників податку. ПК України не надано 
визначень понять «автоматичний облік» та «облік 
у розрізі», тому залишається незрозумілим, у чому 
полягає особливість даного виду обліку, яким чи-
ном він співвідноситься з обліком платників подат-
ків, що передбачено статтею 63 ПК України.

Необхідно підкреслити, що розподіл сум коштів 
на рахунку, встановлений пунктом 1 статті 2001 ПК 
України, не передбачає чіткого віднесення конкрет-
ної суми до однієї з визначених груп. Одні і ті самі 
кошти одночасно можуть перебувати у статусі сум 
податку, на які платники мають право видати подат-
кові накладні, а також у статусі сум поповнення та 
залишку коштів на рахунках у системі електронно-
го адміністрування ПДВ [10].

4. Визначаються обмеження щодо можливості
реєстрації податкових накладних платниками ПДВ. 
Пунктом 201.10 статті 201 ПК України встановлю-
ється правило, згідно з яким платник податку має 
право зареєструвати податкову накладну та/або 
розрахунок коригування в Єдиному реєстрі подат-
кових накладних, у якій загальна сума податку не 
перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 
2001-3 статті 2001 ПК України.

Оформити накладну (в електронному вигляді) 
потрібно на всю суму операції, однак, чи пройде 
податкова накладна реєстрацію в ЄРПН – це інше 
питання. Причому постачальника не цікавить те, чи 
зареєструють податкову накладну чи ні, він подат-
кові зобов’язання повинен показати в декларації з 
ПДВ. А для покупця все по-іншому: якщо податко-
ва накладна пройде реєстрацію в ЄРПН, то в нього 
буде право на податковий кредит [7].

На думку Н. В. Антоненко, у випадках, коли 
платник ПДВ планує продати товари (роботи, по-
слуги) на більшу суму, ніж він купив у звітному 
періоді, у тому числі імпортував товарів (робіт, 
послуг), то йому необхідно перерахувати ПДВ на 
рахунок системи електронного адміністрування, 
тобто «сплатити податок наперед». Швидше за все, 
такий ліміт обчислюватиметься в режимі «on-line», 
або на початок поточного дня. Звичайно, такий 

підхід ламає звичні шахрайські схеми, хоча ціл-
ком імовірно, що можуть виникнути нові схеми, 
більш витончені, пов’язані зі втручанням у роботу 
комп’ютерної програми [7].

Р. В. Макарчук зазначає, що така норма створює 
певні труднощі для платників податків, які пере-
бувають у несприятливих економічних умовах (на-
приклад, у процедурі санації) і вимушені поповню-
вати рахунок у системі електронного адміністру-
вання ПДВ шляхом продажу майна. При продажу 
такого майна платник ПДВ за недостатністю коштів 
на рахунку в системі електронного адміністрування 
ПДВ не зможе зареєструвати податкову накладну і, 
як наслідок, сформувати податковий кредит контр-
агенту відповідно до пункту 198.6 статті 198 ПК 
України. Таким чином, йому доведеться занижува-
ти вартість відповідного майна на суму ПДВ, що є 
вкрай невигідним кроком у такій ситуації [9].

Необхідно звернути увагу на те, що норма пунк-
ту 2001-3 статті 2001 ПК України створює пробле-
му правозастосування при проведенні бартерних 
операцій між контрагентами, не даючи відповіді на 
запитання, чи враховуються суми, визначені в по-
даткових накладних контрагентів, при застосуванні 
даної формули. У разі неврахування відповідних 
сум контрагенти будуть зобов’язані утримувати 
додаткові кошти на рахунках для проведення такої 
операції через те, що суми зазначених податкових 
накладних не будуть взаємно «погашатися».

5. Недоцільним та необґрунтованим, на нашу
думку, є встановлення пунктом 41 підрозділу 2 роз-
ділу XX ПК України додаткового штрафу за зави-
щення платником податку від’ємного значення сум 
податку на додану вартість, яке залишилося непога-
шеним станом на 01.07.2015 р. у розмірі 10 % суми 
завищення такого від’ємного значення. Відповідно 
до пункту 1 статті 123 ПК України за зменшення 
суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного 
значення суми податку на додану вартість встанов-
люється штраф у розмірі 25 відсотків суми визна-
ченого податкового зобов’язання, завищеної суми 
бюджетного відшкодування, при повторному про-
тягом 1095 днів визначенні контролюючим орга-
ном суми податкового зобов’язання з цього податку 
за зменшення суми бюджетного відшкодування – у 
розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового 
зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшко-
дування.

6. Пунктом 200-1.5 статті 200-1 ПК України
встановлено, що кошти з рахунку у системі елек-
тронного адміністрування ПДВ платника пе-
рераховуються до державного бюджету або на                                           
спеціальний рахунок платника – сільськогосподар-
ського підприємства, який обрав спеціальний ре-
жим відповідно до статті 209 ПК України.

При цьому у пункті 200-1.7 статті 200-1 ПК Укра-
їни вказано на те, що кошти, зараховані на рахунок 
платника в системі електронного адміністрування 
податку на додану вартість, є коштами, які викорис-
товуються виключно з метою, визначеною пунктом 
2001.5 статті 2001 ПК України. Також встановлено, 
що анулювання реєстрації платника ПДВ призво-
дить до закриття рахунків у системі електронного 
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адміністрування ПДВ, а залишок коштів на такому 
рахунку перераховується до бюджету.

Такі законодавчі положення, на думку Р. Марчу-
ка, викликають ряд запитань, що пов’язані зі ста-
тусом коштів на рахунку в системі електронного 
адміністрування ПДВ, адже лише частина із сум 
на відповідних рахунках підлягає перерахуванню 
до бюджету. Так, наприклад, суми коштів для по-
повнення рахунку платника в системі електронного 
адміністрування перераховуються до бюджету ви-
ключно на підставі чинного законодавства, природа 
такого перерахування залишається незрозумілою, 
адже ці кошти перебувають у власності платника і 
можуть перевищувати його зобов’язання з ПДВ, а 
тому, власне, повинні зараховуватися на поточний 
рахунок платника, а не до бюджету [9].

7. Необхідне спрощення вимог системи електро-
нного адміністрування для малого та середнього 
бізнесу – збільшення для малих та середніх підпри-
ємств розміру «стимулюючого овердрафту» – суми 
ПДВ, на яку платник має право зареєструвати по-
даткові накладні в Єдиному реєстрі податкових на-
кладних без грошового забезпечення, що дозволить 
припинити вилучення обігових коштів малого та 
середнього бізнесу [10].

З метою подальшого вдосконалення адміністру-
вання ПДВ за останній рік зареєстровано ряд зако-
нопроектів, якими запропоновано ряд змін до ПК 
України. Таким чином, при застосовуванні системи 
електронного оподаткування ПДВ будуть ураховані 
інтереси як держави, так і платників податку, однак, 
деякі аспекти потребуватимуть подальшого вдоско-
налення. 
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ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДОСЯГНЕННЯ БАЛАНСУ ПУБЛІЧНИХ І ПРИВАТНИХ 

ІНТЕРЕСІВ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
Статтю присвячено дослідженню проблеми пошуку та досягнення балансу публічних і приватних 

інтересів у податковій сфері. Зроблено висновок про те, що одним з ефективних шляхів подолання дис-
балансу у вказаній сфері є судові рішення. Особливу увагу приділено вивченню рішень, винесених у подат-
кових справах як національною, так і міжнародною судовою інстанцією.

Статья посвящена исследованию проблемы поиска и достижения баланса публичных и частных 
интересов в налоговой сфере. Сделан вывод о том, что одним из эффективных путей преодоления дис-
баланса в указанной сфере являются судебные решения. Особенное внимание уделено изучению решений, 
вынесенных по налоговым делам как национальной, так и международной судебной инстанцией.

The article deals with the problems of searching and achieving public and private interests’ balance in 
taxation sphere. Certain decisions of Ukraine’s and EC judicial instances are analyzed, the provisions of the 
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taxation legal doctrine in the investigated field are considered.
It is determined that relations and public connections arising between private and public subjects in the 

process of the state and local self-government tax activity are of multiple-aspect and complex character and 
according to their social, political and legal content they are disputable. At the same time it is indicated that 
aspiration of the state to establish a balance between public and private interests is necessary to adjust the 
effective legal tax relations. Thus it should be taken into account that without private interests and expression of 
will to their realization no public interests can be attained.

It is underlined that one of the effective ways of disbalance overcoming in the investigated sphere is a tax 
compromise which can be defined as a public agreement between the state and a private subject (a taxpayer, a tax 
agent), attained during a social dialog or as a result of an individual taxpayer’s appeal.

It is proved that using the tax compromise procedure does not change legal nature of a taxpayer’s preliminary 
non-compliance with the tax law regulations; it remains a tax offence in the meaning of point 109.1 of the Tax 
Code of Ukraine. 

The conclusion on a compromise between a taxpayer and the state and achieving balance of their interests 
is as follows: on the one hand, a taxpayer recognizes the fact of non-compliance of his activities with the Tax Code 
regulations and pays tax liabilities which are determined in accordance with subsection 9-2, section XX of the 
Code, and, on the other hand, the state renounces its claims to the offender.

Ключові слова: публічні та приватні інтереси, податковий компроміс, Податковий кодекс України, 
податок на додану вартість, Європейський суд з прав людини.

Відносини та суспільні зв’язки, що виникають 
між приватними і публічними суб’єктами у проце-
сі податкової діяльності держави і місцевого само-
врядування, мають багатоаспектний, комплексний 
характер і за своїм первісним соціальним, полі-
тичним і правовим змістом є конфліктними. Незва-
жаючи на те, що конституційний обов’язок спла-
чувати встановлені законом податки і збори має                                                                                               
публічно-правовий, а не приватноправовий харак-
тер, при регулюванні податкових відносин необ-
хідним є баланс публічних і приватних інтересів як 
цінностей, що захищаються Конституцією.

Тому в межах цього дослідження зосередимо 
увагу на одному з таких специфічних режимів до-
сягнення балансу приватних і публічних інтересів у 
податковій сфері, як податковий компроміс. 

Згідно з В. А. Вдовіченим податково-правовим 
компромісом інтересів платника податків і держа-
ви є публічна угода між державою (публічними 
утвореннями) та приватним суб’єктом (платник 
податків, податковий агент), яка досягається в ході 
соціального діалогу або індивідуального звернення 
платника податків. На думку автора, змістом по-
датково-правового компромісу є рівновага між пра-
вами та обов’язками (повноваженнями) приватних 
та публічних суб’єктів у податкових відносинах, 
яка досягається на основі визнання на рівні зако-
нів інтересів указаних суб’єктів у сфері податків, 
узгодження та закріплення їх прав та обов’язків у 
нормах податкового права [1, с. 8].

Водночас В. А. Вдовічен стверджує, що пода-
ток є інструментом врівноваження, збалансування 
та узгодження публічного і приватного інтересів. 
Сутність юридичного методу податково-правового 
компромісу, як вважає дослідник, полягає в орга-
нічному поєднанні прийомів, способів та засобів 
погоджувального (компромісного) характеру, які, з 
огляду на свою специфіку (поступки, домовленос-
ті, угоди, конструктивної співпраці), базуються на 
одночасній інтеграції стимулів та обмежень як рів-
ноцінних способів [1, с. 9].

Показовою у цьому сенсі є ухвала Київсько-

го апеляційного адміністративного суду від                
03.03.2015 р. у справі № 826/12331/14 [2]. 

Згідно з цією ухвалою судом було з’ясовано, що 
за результатами перевірки позивача (ТОВ «Ді-Лайн 
Групп») складено акт представниками Державної 
податкової інспекції (далі – ДПІ) у Голосіївському 
районі Головного управління Міністерства доходів і 
зборів (далі –  ГУ Міндоходів ) у місті Києві (відпо-
відачем) від 28.07.2014 р. № 327/1-22-08-38453356, 
яким встановлено порушення позивачем пп. 198.3, 
198.6 статті 198 Податкового кодексу України [3], 
що призвело до завищення податкового кредиту 
за рахунок сум податку на додану вартість на суму   
230 299,00 гривень.

На підставі складеного акта перевірки           
08.08.2014 р. ДПІ у Голосіївському районі ГУ Мін-
доходів у місті Києві було винесено податкове пові-
домлення-рішення № 0008212208, яким позивачеві 
визначено грошове зобов’язання з податку на дода-
ну вартість у розмірі 287 874,00 грн, у тому числі 
за основним платежем у сумі 230 299,00 грн та за 
штрафними санкціями в сумі 57 575,00 грн [2].

Не погоджуючись з винесеним податковим пові-
домленням-рішенням, позивач оскаржив його в су-
довому порядку. Ухвалами Київського апеляційно-
го адміністративного суду від 21.01.2015 р. у зазна-
ченій справі було відкрито апеляційне провадження 
та призначено її до розгляду на 03.02.2015 р.

Водночас на адресу Київського апеляційного ад-
міністративного суду 29.01.2015 р. від позивача на-
дійшло клопотання про закриття апеляційного про-
вадження у зв’язку тим, що останнім до ДПІ у Го-
лосіївському районі подана заява від 26.01.2015 р. 
про досягнення податкового компромісу, у зв’язку з 
чим провадження у справі підлягає зупиненню від-
повідно до вимог ст. 156 Кодексу адміністративно-
го судочинства України.

Крім того, клопотання про закриття апеляцій-
ного провадження було подано і відповідачем у 
зв’язку з прийняттям рішення щодо погодження за-
стосування податкового компромісу.

Ураховуючи вказані вище обставини справи, ко-
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легія суддів прийняла рішення задовольнити кло-
потання з огляду на таке.

Згідно з Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо особливос-
тей уточнення податкових зобов’язань з податку на 
прибуток підприємств та податку на додану вар-
тість у разі застосування податкового компромісу» 
від 25.12.2014 р. [4] було внесено зміни до Подат-
кового кодексу України, зокрема розділ XX «Пере-
хідні положення» Податкового кодексу України до-
повнено підрозділом 92 «Особливості уточнення 
податкових зобов’язань з податку на прибуток під-
приємств та податку на додану вартість під час за-
стосування податкового компромісу» [3].

Необхідно зазначити, що названий Закон унор-
мовує процедуру податкового компромісу, доціль-
ність запровадження якого у пояснювальній запис-
ці до вказаного проекту пояснюється необхідністю 
«встановлення діалогу між державою та платни-
ками податків, звільнення платників податків від 
фінансової, кримінальної та адміністративної від-
повідальності за умови сплати незадекларованих 
та/або неузгоджених платежів з податку на додану 
вартість та податку на прибуток підприємств, змен-
шення кількості адміністративних скарг до конт-
ролюючих органів та адміністративних позовів до 
суду платників податків на рішення контролюючих 
органів, а також забезпечення додаткових податко-
вих надходжень до бюджету» [5].

У зв’язку з цим необхідно зауважити, що в 
Україні до прийняття Закону «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо особливос-
тей уточнення податкових зобов’язань з податку 
на прибуток підприємств та податку на додану 
вартість у разі застосування податкового компро-
місу» [4] уже робилися кроки щодо налагодження 
соціального діалогу. Зокрема, у 2010 році було при-
йнято щонайменше два нормативно-правові акти у 
вказаній сфері: Закон України «Про соціальний діа-
лог в Україні» [6] та Закон України «Про державно-
приватне партнерство» [7]. Названі закони визна-
чили принципи, на основі яких має здійснюватися 
соціальний діалог та державно-приватне партнер-
ство, а отже – встановили нові на той час форми до-
сягнення компромісу інтересів приватних суб’єктів 
і держави. 

У цьому сенсі прийняття 25.12.2014 р. Закону 
№ 63-VIII [4] стало, на наш погляд, логічним про-
довженням курсу держави на співробітництво та 
досягнення спільних домовленостей шляхом при-
йняття узгоджених рішень (балансу публічних і 
приватних інтересів) з приватними суб’єктами.

Отже, відповідно до п. 1 підрозділу 92 Подат-
кового кодексу України податковий компроміс – це 
режим звільнення від юридичної відповідальності 
платників податків та/або їх посадових (службо-
вих) осіб за заниження податкових зобов’язань з 
податку на прибуток підприємств та/або податку на 
додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 
квітня 2014 року з урахуванням строків давності, 
встановлених ст. 102 Податкового кодексу України 
[3].

Таким чином, використання процедури подат-

кового компромісу не змінює юридичної природи 
попереднього невиконання платником податків ви-
мог податкового законодавства (якщо воно мало 
місце), воно так і залишається податковим право-
порушенням у розумінні п. 109.1 ст. 109 Податко-
вого кодексу України [3]. Компроміс між платником 
податків і державою та досягнення балансу їх ін-
тересів полягає, на нашу думку, у тому, що платник 
податків, з одного боку, визнає факт невиконання 
ним вимог Податкового кодексу та сплачує податко-
ві зобов’язання, визначені відповідно до підрозділу 
9-2 розділу XX Кодексу, а держава, з іншого боку, 
відмовляється від застосування до правопорушни-
ка заходів юридичної відповідальності.

Досягнення податкового компромісу здійсню-
ється за заявою платника податків у письмовому 
вигляді до контролюючого органу про намір до-
сягнення податкового компромісу. Згідно з абз. 1 
п. 8 підрозділу 92 Податкового кодексу України по-
датковий компроміс вважається досягнутим після 
сплати платником податків узгоджених податкових 
зобов’язань згідно з цим підрозділом [3].

Відповідно до п. 11 підрозділу 92 Податкового 
кодексу України податковий компроміс з урахуван-
ням строків давності, згідно зі ст. 102 Кодексу, за-
стосовується до правовідносин, що виникли до 1 
квітня 2014 року, та поширюється виключно на по-
даткові зобов’язання з податку на прибуток підпри-
ємств та/або податку на додану вартість незалежно 
від того, проводилися перевірки контролюючих ор-
ганів чи ні за такі періоди.

 Відповідно до матеріалів досліджуваної спра-
ви 26.01.2015 р. Товариством було подано до ДПІ 
у Голосіївському районі Головного управління 
Державної фіскальної служби у місті Києві заяву                     
№ 1/01-2015 про намір досягнення податкового 
компромісу [2]. Таким чином, 26.01.2015 р. подат-
кові зобов’язання, визначені оскаржуваним подат-
ковим повідомленням-рішенням, було узгоджено.

28 січня 2015 року податкові зобов’язання, ви-
значені оскаржуваним податковим повідомленням-
рішенням, було сплачено з урахуванням п. 2 під-
розділу 92 Податкового кодексу України [3]. Таким 
чином, податкові зобов’язання, визначені оскаржу-
ваним податковим повідомленням-рішенням, було 
повністю погашено апелянтом.

ДПІ у Голосіївському районі Головного управ-
ління Державної фіскальної служби у місті Киє-
ві прийняло рішення щодо погодження застосу-
вання податкового компромісу від 05.02.2015 р.                         
№ 2106/10 [2]. Отже, між апелянтом та відповіда-
чем було досягнуто податкового компромісу відпо-
відно до положень Податкового кодексу України.

Разом з тим, згідно з підп. 3 п. 3 розділу 2 За-
кону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо особливостей уточнення по-
даткових зобов’язань з податку на прибуток підпри-
ємств та податку на додану вартість у разі засто-
сування податкового компромісу» [4] було внесено 
зміни до Кодексу адміністративного судочинства 
України [8], зокрема розділ VIII «Прикінцеві та пе-
рехідні положення» було доповнено п. 112, відпо-
відно до якого підставою для примирення сторін на 
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будь-якій стадії процесу є досягнення податкового 
компромісу щодо сплати податкових зобов’язань з 
податку на додану вартість та податку на прибуток 
підприємств відповідно до підрозділу 92 розділу 
XX «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України.

Відповідно до ст. 113 Кодексу адміністративного 
судочинства України [8] у разі примирення сторін 
суд постановляє ухвалу про закриття провадження 
у справі.

Таким чином, суд, урахувавши те, що дії пози-
вача не суперечать закону та не порушують чиї-не-
будь права, свободи або інтереси, прийняв рішення 
про задоволення клопотання про закриття прова-
дження у справі.

Як приклад ще однієї спроби відновлення рів-
новаги приватних і публічних інтересів у межах 
судового рішення можна навести податкову пра-
вову позицію Європейського Суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ), висловлену у постанові від 9 січня 
2007 року («Інтерсплав» проти України» (скарга                                                                                          
№ 803/02)) [9]. Розглянемо обставини згаданої 
вище справи.

Компанія-заявник виготовляє продукцію з си-
ровини, що придбавається, сплачуючи ПДВ за 
ставкою 20 %. Частина продукції експортується з 
України із застосуванням нульової ставки ПДВ. За-
явник має право на відшкодування сплаченого при 
придбанні сировини ПДВ, яке повинне здійснюва-
тися протягом одного місяця після подання заявни-
ком розрахунків у місцевий контролюючий орган. 
У разі затримки відшкодування виплачуються від-
сотки за прострочення. Обидва платежі (відшко-
дування і відсотки за прострочення) здійснюються 
державним казначейством на підставі рішення ком-
петентного контролюючого органу.

Заявник двічі скаржився на невидачу сертифіка-
тів на відшкодування ПДВ у встановлений термін. 
Хоча наявність заборгованості держави перед заяв-
ником було визнано, влада не вбачала в цьому про-
вини контролюючого органу. Заявник безрезультат-
но оскаржував це до Генеральної прокуратури, а 
також надав господарському суду як підтвердження 
понад 140 позовів до міської податкової інспекції та 
управління державного казначейства з метою стяг-
нути відсотки за прострочення відшкодування. Він 
звертався до суду з проханням зобов’язати подат-
кову інспекцію підтвердити суму компенсації, що 
належить йому. Суд задовольнив вимоги заявника, 
наказавши податковій інспекції видати підтвер-
дження заявлених сум.

Згодом заявник змінив предмет позову і просив 
безпосередньо стягнути на його користь суми ПДВ, 
що підлягають відшкодуванню, і відсотки за про-
строчення. Податкова інспекція і казначейство за-
перечували проти позовних вимог, перша – на тій 
підставі, що у неї нібито відсутні повноваження 
відшкодовувати суми ПДВ, друге – посилаючись 
на неможливість такого відшкодування без попере-
днього підтвердження відповідних сум податковою 
інспекцією. Суд підтримав вимоги заявника, при-
судивши йому відповідні суми, і підтвердив право 
заявника на отримання відсотків за різні затримки з 

відшкодуванням сум ПДВ.
За твердженням заявника, контролюючі органи 

повідомили, що рішення суду, винесені на його ко-
ристь, можуть бути виконані лише після підтвер-
дження присуджених сум податковою інспекцією. 
Заявник пред’явив до господарського суду позов до 
регіонального управління державного казначейства 
і міської податкової інспекції, оскаржуючи відмову 
у виконанні рішення суду і пропозицію конверту-
вати суми, присуджені вказаними рішеннями, в об-
лігації з п’ятирічним строком погашення. Суд задо-
вольнив вимоги заявника і зобов’язав відповідачів 
виконати оспорювані рішення суду.

Заявник стверджує, що встановлена рішеннями 
судів сума заборгованості держави перед ним пере-
вищує один мільйон євро.

Європейський Суд щодо питань права виходив 
з такого. Оскільки заявник відповідає критеріям і 
вимогам, встановленим законодавством країни, він 
міг обґрунтовано розраховувати на відшкодування 
сум ПДВ, сплачених їм при здійсненні комерційної 
діяльності, а також на сплату відсотків за простро-
чення відшкодування.

Контролюючі органи, не оспорюючи величину 
сум ПДВ, що підлягають відшкодуванню заявни-
кові, безпідставно відмовлялися підтверджувати 
їх, неправомірно посилаючись на відсутність ком-
петенції в цьому питанні. Відшкодування сум ПДВ 
заявникові систематично затримувалося.

Зволікання виникали внаслідок того, що конт-
ролюючі органи, не оспорюючи величину сум 
ПДВ, що підлягають відшкодуванню заявникові, не 
підтверджували ці суми. Це не дозволяло заявнико-
ві отримувати заявлені суми у встановлені терміни 
і створювало постійну невизначеність. Заявник був 
вимушений регулярно звертатися до суду з однако-
вими позовами.

Європейський Суд визнав обґрунтованою ви-
могу, згідно з якою необхідність в оскарженні та-
ких відмов могла виникнути лише в одному або 
небагатьох випадках. Проте звернення заявника до 
цього засобу правового захисту не змусило конт-
ролюючі органи припинити практику затримки 
відшкодування сум ПДВ навіть після прийняття 
судом рішень на користь заявника. Систематичне 
невиконання владою своїх зобов’язань призвело до 
надмірного податкового навантаження на заявника. 
Постійні зволікання з відшкодуванням сум ПДВ і 
сплатою відсотків за прострочення у поєднанні з 
відсутністю ефективних внутрідержавних засобів 
правового захисту, які дозволили б припинити таку 
адміністративну практику, а також стан невизна-
ченості щодо термінів повернення заявникові гро-
шових коштів порушили «справедливий баланс» 
між вимогами дотримання суспільних інтересів і 
правом заявника на безперешкодне користування 
своїм майном. ЄСПЛ зробив висновок, що у справі 
допущене порушення вимог ст. 1 протоколу № 1 до 
Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод [10, с. 453].

Очевидно, що ЄСПЛ виходив з вимог дотриман-
ня найважливішого принципу балансу публічних і 
приватних інтересів. Відповідно до цього для до-
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сягнення вказаних цілей не повинні застосовувати-
ся адміністративні прийоми, які призводять до по-
кладання надмірного тягаря на приватних осіб.

У юридичній літературі високо оцінюється роль 
ЄСПЛ у розвитку податкової політики і відповід-
ного законодавства як у європейських країнах, так 
і в Україні. Виходячи з цього, можна сказати, що 
ЄСПЛ у ряді випадків, по суті, викорінює «дис-
кримінаційні внутрішні податки», заповнює своїми 
рішеннями прогалини в податковому законодавстві 
[11, с. 45].

Таким чином, значущість рішень органів судової 
влади, у яких викладено правову позицію з приво-
ду меж реалізації приватних і публічних інтересів у 
податковій сфері, важко переоцінити. Суди не упо-
вноважені перевіряти доцільність рішень фіскаль-
них органів (їх посадових осіб), що діють у межах 
наданих їм законом дискреційних повноважень, од-
нак, необхідність у забезпеченні балансу приватних 
і публічних інтересів у податковій сфері, як сфері 
владної діяльності держави, передбачає можли-
вість перевірки законності відповідних рішень.
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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.

Ключові слова: фінансова безпека, правове забезпечення, державна власність, проблеми фінансової 
безпеки.

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 
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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-
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міки, психології, соціології, статистики та інших 
галузей знань. На думку С. Д. Подлінєва [2], важ-
ливо визначити межі співвідношення адміністра-
тивної деліктології та використання знань самою 
деліктологією, які розглядаються в таких аспектах: 
політико-організаційному, теоретико-методологіч-
ному, планування і координації запобіжної роботи 
залежно від знань, які відповідають кожному блоку 
проблем.

На думку В. К. Колпакова, потрібно розрізняти 
такі поняття, як провадження у справах про адмі-
ністративні проступки (правопорушення), адміні-
стративно-деліктні провадження та адміністратив-
но-деліктний процес [3, с. 385]. Він наголошує, що 
адміністративно-деліктний процес – термінологіч-
на категорія, яка об’єднує у системне утворення 
окремі провадження у справах про адміністративні 
проступки (адміністративно-деліктні провадження) 
[3, с. 385].

Хоча адміністративно-правова наука містить у 
своїй структурі теоретичні та практичні напрацю-
вання з питань адміністративного примусу, адміні-
стративно-деліктних процедур, причин проступків 
тощо, але для різних категорій адміністративних 
справ існують відповідні процедури – система 
встановлених державою обов’язкових правил, що 
закріплюються в нормативних актах та вважаються 
адміністративно-процесуальними нормами, за до-
помогою яких розглядаються і вирішуються справи 
щодо адміністративно-деліктних проваджень.

Застосування адміністративно-господарських, 
фінансових, штрафних санкцій, штрафів до юри-
дичних осіб за порушення законодавства у сфері 
господарської, фінансової, торговельної, економіч-
ної, соціальної діяльності та притягнення фізичних 
осіб до адміністративної відповідальності за вчине-
ні адміністративні правопорушення здійснюється в 
порядку, установленому законодавством.

У російській юридичній науковій літературі 
можна натрапити на термін «адміністративно-де-
ліктний процес», що трактується як особливий 
вид процесуальної діяльності, врегульована зако-
ном процедура вирішення окремої групи справ [4,           
с. 307]. Але подальший аналіз цього юридичного 
явища дозволяє авторам підручника зробити висно-
вок про те, що адміністративно-деліктний процес 
– це врегульована нормами адміністративно-про-
цесуального права діяльність уповноважених ор-
ганів, спрямована на притягнення правопорушни-
ків до адміністративної відповідальності. Питання 
з’ясування мети і завдань адміністративно-делік-
тних проваджень, їх місця у правовій системі та 
ціннісних характеристик як інструментарію впливу 
на суспільні відносини розглядалися науковцями 
ще раніше.

На думку Л. В. Коваля, адміністративно-делік-
тне провадження формується у зв’язку з притягнен-
ням до адміністративної відповідальності [5, с. 93]. 
Д. М. Бахрах вважає, що адміністративно-деліктне 
провадження – це діяльність із застосування ад-
міністративних стягнень [6, с. 518], Ю. П. Битяк і           
В. В. Зуй розглядають його як заходи, які спрямо-
вані на притягнення суб’єктів правопорушення до 

відповідальності [7, с. 167; 8, с. 220].
Отже, як бачимо, більшість учених ототожнює 

адміністративно-деліктне провадження і прова-
дження у справі про адміністративне правопору-
шення. Проте, на нашу думку, ці поняття значно 
різняться. Юридична енциклопедія визначає делікт 
як провину, проступок, правопорушення, тобто 
незаконну дію. Залежно від норм, які порушено, 
розрізняють такі делікти: цивільно-правові, адмі-
ністративно-правові, дисциплінарні, кримінальні 
тощо. Делікт є підставою для притягнення юри-
дичних і фізичних осіб, що його вчинили, до юри-
дичної відповідальності [9, с. 55]. Виходячи з цього 
визначення, адміністративно-правовими деліктами 
можуть бути не тільки адміністративні проступки, 
встановлені Кодексом України про адміністратив-
ні правопорушення (далі – КУпАП) та іншими за-
конами України, а й проступки у сфері публічного 
адміністрування, у тому числі і проступки у сфері 
господарської чи фінансової діяльності. Виходячи 
з суб’єктного складу адміністративних правопору-
шень, не можна відносити до деліктних проваджень 
тільки провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, визначені КУпАП. У зв’язку з 
цим поняттям «деліктні провадження» охоплюєть-
ся значно ширше коло публічних суспільних від-
носин, ніж поняттям «провадження у справі про 
адміністративне правопорушення». До деліктних 
проваджень можна віднести провадження щодо 
застосування будь-яких заходів адміністративного 
примусу, застосування адміністративно-господар-
ських, фінансових, штрафних санкцій, штрафів, а 
також заходи адміністративно-правового або май-
нового характеру, якщо вони застосовуються у по-
рядку притягнення до юридичної відповідальності.

На наше переконання, деліктні провадження 
принаймні складаються з двох груп проваджень у 
сфері публічного застосування заходів примусу:      
а) провадження у справах про адміністративні пра-
вопорушення; б) провадження із застосування ад-
міністративно-господарських, фінансових, штраф-
них санкцій, штрафів.

Таким чином, деліктне провадження – це вре-
гульовані в процесуальній формі нормами права 
суспільні відносини щодо послідовного вчинення 
дій учасниками процесу для своєчасного, всебічно-
го, повного та об’єктивного розгляду і вирішення 
справ та виконання прийнятих рішень у справі в 
порядку, визначеному законом у сфері публічного 
адміністрування, та застосування заходів держав-
ного примусу.

Найбільш дискусійним на сьогодні залишається 
питання застосування заходів забезпечення адміні-
стративно-деліктних проваджень. При цьому, якщо 
провадження у справах про адміністративні пра-
вопорушення на законодавчому рівні більш-менш 
врегульовані і проблематичними залишаються 
лише питання оскарження їх застосування, то про-
вадження із застосування адміністративно-госпо-
дарських, фінансових, штрафних санкцій, штрафів, 
по суті, взагалі не врегульовані на нормативному 
рівні та залишаються недослідженими на науково-
му рівні.
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Заходи забезпечення провадження – це вста-
новлена законодавством система адміністративно-
примусових дій, психічного або фізичного впливу 
уповноважених законом осіб з метою припинення 
правопорушень, встановлення особи правопоруш-
ника, своєчасного розгляду справи та притягнення 
правопорушника до відповідальності.

Застосування заходів фізичного впливу відобра-
жається в певному процесуальному документі: по-
ясненні, рапорті, акті, протоколі про адміністратив-
не правопорушення.

До заходів забезпечення провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення нале-
жать такі: доставлення правопорушника (ст. 259               
КУпАП); адміністративне затримання (ст. ст. 
261–263 КУпАП, ст. 507 Митного кодексу України 
(далі – МК України); особистий огляд і огляд речей           
(ст. 264 КУпАП); вилучення речей і документів                                                                                              
(ст. 265 КУпАП, п. 4, ч. 2 ст. 508 МК України); 
тимчасове вилучення посвідчення водія (ст. 265-1 
КУпАП); тимчасове затримання транспортних за-
собів (ст. 265-2 КУпАП); тимчасове вилучення лі-
цензійної картки на транспортний засіб (ст. 265-3 
КУпАП); відсторонення водіїв від керування тран-
спортними засобами, річковими і маломірними суд-
нами та огляд на стан сп’яніння (ст. 266 КУпАП); 
привід (ч. 2 ст. 268 КУпАП).

При порушенні митних правил, крім зазначених 
заходів, застосовуються також заходи забезпечення 
провадження: витребування документів, необхід-
них для провадження у справі про порушення мит-
них правил (ст. 510 МК України); проведення мит-
них обстежень (ст. 513 МК України); пред’явлення 
товарів, транспортних засобів, документів для впіз-
нання (ст. 514 МК України).

Застосування заходів забезпечення проваджен-
ня у справах про адміністративні правопорушення 
пов’язане з обмеженням особистої свободи і волі 
громадян – привід, доставлення, адміністративне 
затримання, вилучення речей документів, майна, 
вимога припинення неправомірних дій, відсторо-
нення водіїв від керування транспортними засо-
бами, тимчасове вилучення посвідчення водія або 
транспортних засобів, торкається суттєвих особис-
тих та майнових прав громадян. Тому заходи забез-
печення провадження зумовлюють необхідність у 
високому ступені формалізації провадження, вони 
повинні бути застосовані лише згідно з їх призна-
ченням за наявності встановлених законом підстав 
із додержанням відповідної правової процедури. 
У загальному вигляді такими підставами є проти-
правне перешкоджання особами здійсненню адмі-
ністративного провадження; порушення особами 
під час розгляду справи встановлених правил; не-
виконання вимог щодо припинення протиправних 
дій осіб та перешкода щодо фіксування вчиненого 
правопорушення; створення правопорушником не-
безпечних умов для життя і здоров’я населення та 
навколишнього середовища, а також вчинення ним 
дій, що обтяжують людську гідність і громадську 
мораль також.

До заходів забезпечення провадження у справах 
про адміністративні правопорушення можна від-

нести привід особи у разі її ухилення від явки на 
виклик органу внутрішніх справ або судді районно-
го, районного у місті, міського чи міськрайонного 
суду, у випадках, визначених ч. 2 ст. 268 КУпАП. 
Хоча привід ст. 269 Кодексу адміністративного су-
дочинства України віднесено до видів заходів про-
цесуального примусу, а не до заходів забезпечення 
провадження. Однак у Кримінальному процесуаль-
ному кодексі України (ст. ст. 140–143) привід визна-
чається як заходи забезпечення кримінального про-
вадження. Статтею 268 КУпАП не визначено поря-
док здійснення приводу, а регламентується він під-
законними нормативними актами. У зв’язку з цим 
доцільно було б використовувати механізм приводу 
правопорушника, який встановлено ст.ст. 140–143 
Кримінального процесуального кодексу України.

До заходів забезпечення провадження у справах 
про адміністративні правопорушення також умовно 
можна віднести відсторонення особи від виконання 
службових повноважень у разі складання щодо неї 
протоколу про адміністративне корупційне право-
порушення до закінчення розгляду справи судом у 
порядку, визначеному ч. 5 ст. 65 Закону України від 
14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання коруп-
ції».

Особливу увагу привертає оскарження застосу-
вання заходів забезпечення провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення, чого не 
передбачається при застосуванні адміністратив-
но-господарських, фінансових, штрафних санкцій, 
штрафів. Відповідно до ст. 267 КУпАП адміністра-
тивне затримання, особистий огляд, огляд речей і 
вилучення речей та документів, у тому числі посвід-
чення водія, ліцензійної картки на транспортний 
засіб, тимчасове затримання транспортних засобів, 
відсторонення водіїв від керування транспортними 
засобами та огляд на стан алкогольного, наркотич-
ного чи іншого сп’яніння, а також перебування під 
впливом лікарських препаратів, що знижують їх 
увагу та швидкість реакції, може бути оскаржено 
заінтересованою особою у вищестоящий орган (ви-
щестоящій посадовій особі) щодо органу (посадо-
вої особи), який застосував ці заходи, до прокурора 
або до суду.

Цікавий випадок з наукового та прикладного по-
гляду наводить Весельська Т. Ф., коли Харківський 
окружний адміністративний суд визнав неправо-
мірними дії старшого інспектора ДАІ при складан-
ні протоколу про адміністративне правопорушення 
й визнання його нечинним [10, с. 19], що потягло за 
собою автоматичне скасування постанови про на-
кладення стягнення. Дослідниця звертає увагу на 
те, що позивач оспорює не постанову про накла-
дення стягнення, а лише протокол про адміністра-
тивне правопорушення.

Вирішуючи справу, зазначає Т. Ф. Весельська, 
суд зазначив, що оспорюваний протокол є право-
вим актом індивідуальної дії, що тягне за собою 
для позивача юридичні наслідки. За таких обставин 
суд визнав нечинним протокол про адміністратив-
не правопорушення, хоча рішення районного та 
апеляційного судів про притягнення позивача до 
адміністративної відповідальності набули чиннос-
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ті [10, с. 19]. Поділяємо  думку Т. Весельської про 
те, що скасування протоколу про адміністративне 
правопорушення загрожує втратою функції доказу 
у справі, постанова якої набула чинності, створює 
небезпечний прецедент уникнення правопорушни-
ком відповідальності, адже оскарженню підлягає 
не протокол про адміністративне правопорушення, 
а заходи забезпечення провадження у справі про ад-
міністративне правопорушення.

Отже, як вбачається, є потреба доповнити ст. 267 
КУпАП частинами другою, третьою та четвертою 
такого змісту:

«2. Про застосування заходів забезпечення про-
вадження у справах про адміністративні правопо-
рушення у всіх випадках складається протокол чи 
інший процесуальний документ окремо від прото-
колу про адміністративне правопорушення. Зміст 
і форма протоколу чи іншого процесуального до-
кумента визначається центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує державну політику у 
відповідній сфері суспільних відносин.

3. Оскарження в суді заходів забезпечення про-
вадження у справах про адміністративні право-
порушення здійснюється в порядку, визначеному 
Кодексом адміністративного судочинства України, 
з особливостями, встановленими ст. ст. 288, 289 
цього Кодексу». «Скаргу про порушення порядку 
застосування заходів провадження у справах про 
адміністративні правопорушення може бути пода-
но протягом десяти днів з дня застосування таких 
заходів.

4. Оскарження заходів забезпечення проваджен-
ня у справі про адміністративне правопорушення 
може бути здійснено до набрання чинності поста-
новою у справі про адміністративне правопору-
шення».

Частину другу ст. 267 КУпАП вважати відповід-
но частиною п’ятою.

Отже, у ході вивчення процесуального забезпе-
чення адміністративно-деліктних проваджень вста-
новлено таке:

1. Підстави провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення, обставини, визначе-
ні законом, що унеможливлюють провадження у 
справі, зміст провадження та індивідуалізація про-
цесуальних актів, їх оскарження та порядок пере-
гляду рішень у справі характерні провадженню про 
притягнення до адміністративної відповідальності 
фізичних (громадян, посадових, службових) осіб 
і рельєфно відрізняються від проваджень у справі 
про застосування до юридичних осіб адміністра-
тивно-господарських, фінансових, штрафних санк-
цій, штрафів.

Провадження у справах про адміністративні 
правопорушення – це визначений законом поря-
док діяльності органів державної влади, місцево-
го самоврядування, їх уповноважених посадових і 
службових осіб та суду, спрямований на виявлення 
і фіксацію адміністративних правопорушень, збір 
і оцінку доказів та своєчасний, об’єктивний, все-
бічний і повний розгляд кожного правопорушення, 
винесення за ними відповідної постанови і забез-
печення їх виконання.

2. Провадження у справах про застосування ад-
міністративно-господарських, фінансових, штраф-
них санкцій, штрафів потребує глибокої формалі-
зації на вищому рівні правового регулювання шля-
хом узагальнення норм матеріального права щодо 
встановлення складів правопорушень, форм і видів 
санкцій, строків притягнення до відповідальності 
та норм процесуального права щодо встановлення 
кола уповноважених осіб для розгляду справ, про-
цедури, порядку та умов провадження у справах 
про застосування заходів адміністративно-право-
вого характеру.

3. Усталена позиція вчених щодо ототожнення
понять «адміністративно-деліктні провадження» і 
«провадження у справах про адміністративні пра-
вопорушення» потребує уточнення. Адже застосу-
вання адміністративно-господарських, фінансових, 
штрафних санкцій, штрафів за юридичними під-
ставами, ознаками та змістом також належить, до 
деліктних. Делікт – це провина, проступок, право-
порушення, тобто незаконна дія, а застосовують-
ся зазначені санкції саме за порушення у сфері 
господарської, фінансової, економічної, соціаль-
но-культурної діяльності. Тому, на нашу думку, до 
деліктних проваджень при наймі відносять: а) про-
вадження у справах про адміністративні правопо-
рушення; б) провадження у справах із застосуван-
ня адміністративно-господарських, фінансових, 
штрафних санкцій, штрафів.

4. Деліктні провадження – це врегульовані в
процесуальній формі нормами права суспільні від-
носини щодо послідовного вчинення процесуаль-
них дій уповноваженими особами для своєчасного, 
всебічного, повного та об’єктивного розгляду і ви-
рішення справ у порядку, визначеному законом із 
застосування заходів адміністративної відповідаль-
ності та адміністративно-правового або майнового 
характеру в порядку притягнення до юридичної 
відповідальності.

5. Заходи забезпечення провадження – це ви-
значена законодавством система адміністративно-      
примусових дій уповноважених законом осіб, пси-
хічного або фізичного впливу для припинення пра-
вопорушень, встановлення особи правопорушника 
з метою своєчасного розгляду справи та притягнен-
ня правопорушника до відповідальності.
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ПІДХОДИ (ПОКАЗОВИЙ ДОСВІД ФРН)
У статті проведено конструктивний аналіз досвіду Федеративної Республіки Німеччина та Укра-

їни щодо мотивації співробітників податкового відомства. На підставі узагальнення визначено можливі 
шляхи вдосконалення діючої системи мотивації в Україні. 

В статье проведен конструктивный анализ опыта Федеративной Республики Германия и Украины 
относительно мотивации сотрудников налогового ведомства. На основании обобщения определены 
возможные пути усовершенствования действующей системы мотивации в Украине.

This article provides constructive analysis of the experience of the Federal Republic of Germany and 
Ukaryiny tax on employee motivation department. Based on the synthesis identified possible ways to improve the 
current system in Ukraine.

The question of raising salaries tax authorities is the most acute and painful in terms of professional conduct 
discussions on the reform of the financial and fiscal policy in the country. However, the emergence of a sense 
of responsibility for the decisions of government bodies possible only if the fundamental change of their legal 
consciousness, when finally one officer and every officer begins to treat his post as an effective instrument of doing 
social justice, and not as a market, where there is a distortion of the concept of supply and demand.

Therefore, based on the analysis and synthesis of excellence cash and non-monetary methods for motivating 
employees Tax Service of the Federal Republic of Germany we consider the following:

– Pay specific departments dealing purely innovative direction is not always reasonable compared with the
equivalent lump sum payment of cash prizes to one individual employee that brings some creative suggestions for 
improving specific component;

– It is expedient to release from duty by 20–30 % for staff involved in the respective project to improve
certain type of work initiated by management;

– For conducting electronic surveys (questionnaires tax department employees is appropriate superpower
involvement of independent ISPs.
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У світлі останніх подій, після взяття Україною 
курсу на децентралізацію та європеїзацію, прав-
лячій владі не завжди вдається досягти бажаного 
результату під час виконання коаліційної угоди, де 
чітко та покроково визначалася комплексна система 
антикорупційних та оптимізуючих державний ме-
ханізм дій, виконання яких було безпосереднім за-
вданням усіх гілок влади. Відповідно, цілком спра-
ведливо станом на 2015 рік назвати дану місію не-
досконало виконаною, оскільки органи державної 
влади та правоохоронні органи, виконуючи роль 

так званих атлантів, не спромоглися втримати «на 
своїх плечах» «корупційний тягар». Зокрема, вихо-
дячи з ситуації, яка має місце, виникає логічне за-
питання: «На що йдуть гроші платників податків?», 
«Кому в Європі потрібна корумпована держава?», 
«Чи є зв’язок між політичними обіцянками та ре-
альними діями всередині країни?».

Використовуючи європейський досвід при ви-
значенні рецепта подолання корупції в органах фіс-
кальної служби, необхідно звернути увагу на два 
основні моменти. Першим з них є відсутність по-
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літизації даного органу державної влади. 
Другим важливим моментом є соціально-пра-

вове та матеріальне забезпечення податківців. Зо-
крема, у межах положень Угоди про Асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Со-
юзом і його державами-членами, з іншої сторони, 
передбачено посилення співробітництва щодо за-
безпечення гідної праці, політики зайнятості, без-
печних та здорових умов праці, гендерної рівності 
та недискримінації [1]. 

Усі зазначені вище положення не є самоціллю, а 
лиш інструментами для досягнення європейського 
рівня розвитку. На сьогодні за посадовими особами 
органів державної фіскальної служби та особами 
рядового і начальницького складу податкової мілі-
ції, які переходять на службу до Державної фіскаль-
ної служби та її територіальних органів, членами 
їх сімей зберігаються умови оплати праці та мате-     
ріального забезпечення, пільги та інші соціальні 
гарантії (у тому числі медичне обслуговування, са-
наторно-курортне та пенсійне забезпечення). Про-
те даних способів мотивації недостатньо для того, 
щоб «білі» руки чиновників відучилися приймати 
винагороду за ухвалення «правильних» рішень. Та-
ким чином, у процесі здійснення своєї діяльності 
органи фіскальної служби повинні бути мотивова-
ними та зацікавленими у захисті національного по-
даткового законодавства. 

У країнах Центральної та Східної Європи серед-
ній показник матеріально-технічного забезпечення 
рядових працівників державного апарату становить 
40 тис. дол. на рік. Чи може собі уявити таке забез-
печення звичайний рядовий співробітник Держав-
ної фіскальної служби в Україні? Такий рівень ма-
теріального забезпечення, що, у свою чергу, є ефек-
тивним економічним методом управління систе-
мою державних органів загалом, передбачає пошук 
шляхів оптимального впровадження. Як показує 
практика, зазвичай підвищення рівня оплати пра-
ці співробітників відповідної державної структу-
ри досягається за рахунок скорочення чисельності 
штату, що передбачає звільнення тих працівників, 
чиї показники роботи не є ефективними, або  наяв-
ність тих чи інших посад визнається недоцільною 
загалом для досягнення поставлених цілей відпо-
відного відомства. 

Візьмемо як приклад систему мотивації співро-
бітників податкової служби в Німеччині. Так, за-
робітна плата працівників державних органів у Ні-
меччині залежить від освіти й статусу (категорії, до 
якої віднесено посаду й присвоєно ранг).

Основним нормативно-правовим актом, що ре-
гулює порядок оплати праці, є Федеральний закон 
про державну службу від 1971 року [2], що встанов-
лює загальні засади визначення посадових окладів 
та порядку преміювання (деприміювання). При 
цьому конкретні розміри, структура та динаміка ви-
плат визначаються спеціальними нормативно-пра-
вовими актами.

Досить своєрідна організаційна структура відо-
бражає федеративний устрій держави і неабиякий 
рівень автономності 16 федеральних земель. Адмі-
ніструванням податку на додану вартість, фіскаль-

ними монополіями, митом і фінансовими взаємо-
відносинами з бюджетом Європейського Союзу ві-
дають федеральні фінансові органи, решту податків 
адмініструють земельні фінансові органи. У кожній 
федеральній землі, крім того, є так звана Верховна 
фінансова дирекція (Die Finanzverwaltung). Вона, 
по суті, є посередницьким органом – адже підпо-
рядкована одночасно і федеральному, і земельному 
міністерствам фінансів. Верховній фінансовій ди-
рекції безпосередньо підпорядковані податкові ін-
спекції та митні органи [3]. 

Головний функціональний і найбільш масовий 
структурний підрозділ податкової служби ФРН – 
податкова інспекція. Чисельність персоналу типо-
вої інспекції становить від 100 до 300 працівників 
у розрахунку один співробітник на 600 платників 
податків (фізичних осіб). Інспекцію очолює началь-
ник, який за фахом зазвичай є юристом. Інспекція 
складається з відділів за видовими ознаками по-
датків. У великих інспекціях існують відділи опо-
даткування юридичних осіб, слідчі та розшукові 
відділи. 

Податкова поліція (служба податкових розслі-
дувань) Німеччини – так звана «Штойфа», до ком-
петенції якої відносять кримінальне переслідуван-
ня та податковий розшук, що реалізуються через 
функції даної служби:

– розслідування податкових злочинів і порушень
порядку нарахування та сплати податків; 

– визначення бази оподаткування у випадках по-
даткових злочинів, а також порушень порядку ви-
рахування і сплати податків; 

– виявляння невідомих податкових злочинів та
обставин, які є основою для виникнення податко-
вого зобов’язання [2]. 

Органи фінансового розшуку ФРН працюють у 
тісній взаємодії з кримінальною поліцією і проку-
ратурою. Вони можуть проводити розслідування як 
на замовлення останніх, так і з власної ініціативи. 
Співробітники фінансового розшуку беруть також 
участь у слідчих заходах у кримінальних справах, 
якщо вони мають зв’язок з правопорушеннями у 
сфері оподаткування. За деяким винятком «Штой-
фа» входить до складу земельних міністерств фі-
нансів. 

Законодавством Німеччини передбається право 
державних службовців на посадовий оклад. Роз-
мір окладів наведено у Федеральному законі про 
оплату. Зарплата посадовця складається з осно-
вного окладу, місцевої доплати, посадових надба-
вок, а також інших додаткових виплат. Усі питання, 
пов’язані з посадовими окладами, регулюються на 
спільній правовій основі і дійсні для службовців 
федерації, земель і громад.

Конституційною основою оплати праці служ-
бовців ФРН є принцип «утримання» – один з осно-
вних принципів статусу чиновника. Держава має 
дбати про благо службовця і благо його сім’ї, на-
давати допомогу і захищати його в період трудової 
діяльності. Фактично держава платить не за працю 
службовця, вона оплачує його функції. Оплата пра-
ці має відповідати займаній посаді. Вона має забез-
печити працівникові можливість повністю присвя-
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тити себе своїй роботі, оскільки лише фінансово 
незалежний службовець може самовіддано працю-
вати на державу.

Загальний закон про правовий статус держав-
них службовців ФРН встановлює чотири види по-
сад державних службовців: нижчий рівень служби 
(проста служба); середній рівень служби (середня 
служба); підвищений рівень служби (відповідальна 
служба) і вищий рівень служби (вища служба).

У межах кожної групи державним службовцям 
присвоюються ранги, усього їх 16: А1–А5 – нижчі 
ранги (допоміжно-технічний персонал); А6–А9 – 
середні ранги (урядові секретарі); А10–А13 – вищі 
ранги першого ступеня (урядові інспектори); А14–
А16 – вищі ранги другого ступеня (вищі урядові 
радники) [2]. 

Система мотивації співробітників податкового 
відомства Німеччини побудована на сучасних на-
прямах оптимізації роботи співробітників, серед 
яких можна виділити 3 найбільш актуальні.

Так, перший з них належить до методу за схе-
мою «знизу-догори», а саме «Система управління 
ідеями» (Die Kontrollsystems Ideen). Дана методика 
передбачає:

– систему участі в мотивації;
– правовим підґрунтям є Угода про надання по-

слуг між керівництвом та працівниками;
– використання потенціалу всіх працівників (на-

приклад, умінь, навичок, досвіду, що не завжди 
проявляється в повсякденній роботі).

Серед ключових ознак схеми «Управління ідея-
ми» можна виділити  такі: 

– поєднує принцип пропонування з процесом
практичного впровадження;

– характеризується типовою процедурою
висування ініціатив «знизу-догори» і заохочує до 
співпраці всіх працівників.

Серед категорій, на які поширюється дія окрес-
леної системи, можна виділити такі:

– оптимізацію робочого процесу (для еконо-
мічності та ефективності);

– покращання якості та результатів;
– охорону та безпеку праці, захист довкілля;
– задоволення працівників;
– задоволення клієнтів;
– скорочення грошових та ресурсних витрат;
– виявлення та виправлення джерел помилок.
Схема самого процесу виглядає так (див. рис. 1):

Рис. 1. Схема процесу «Система управління іде-
ями»

Як приклад можна навести механізм, який пе-
редбачає використання інтернет-сторінки податко-
вого відомства, що містить окреме діалогове вікно, 
яке приймає пропозиції співробітників щодо по-
ліпшення схеми роботи відомства за конкретними 

напрямами (це можуть бути певні передові ідеї, що 
не завжди проявляються у повсякденній роботі). 
Так, не завжди доцільною є організація роботи (із 
виділенням відповідного фонду оплати праці) окре-
мих відділів, що займаються тільки інноваційним 
напрямом. Більш вигідною є виплата одноразової 
грошової премії для одного окремого співробітни-
ка, який висуває певні креативні пропозиції щодо 
поліпшення конкретної складової управління ві-
домства, у якому він працює.

При цьому такі заявки з ідеями не повинні бути 
анонімними, а при виплаті самих премій анонім-
ність може зберігатися.

 Як премії передбачені грошова або негрошо-
ва винагорода, розмір залежить від економічного 
ефекту та, відповідно, становить від 100 до 25 000 
євро. При цьому розмір премії, виплаченої конкрет-
ному співробітнику, не розголошується.

Наступний напрям «Проекти» («Projects»), що 
діє за схемою: «згори-донизу». Він є протилежніс-
тю схеми управління ідеями, бо започатковується 
керівництвом, а не працівниками, і не передбачає 
юридичні угоди між керівництвом та підлеглими. 
Потрібно враховувати ту особливість, що засади 
участі в таких схемах мають бути добровільними, 
але фактично іноді відчувається незначний тиск на 
співробітника.

Серед ключових ознак схеми «Проекти» необ-
хідно виділити такі: 

– обмежені у часі;
– передбачають залучення працівників інших

відділів;
– потребують керівника проекту;
– організовуються керівництвом;
– закінчуються звітом.
Серед категорій, на які поширюється дія окрес-

леної системи, можна виділити такі:
– управління системою охорони здоров’я пра-

цівників;
– визначення мети діяльності організації;
– кімнати матері і дитини;
– управління інформацією та знаннями;
– спільне користування автотранспортом через

Інтернет.
– організація та структура вдосконаленого фе-

дерального офісу аудиту та процедури прийому на 
роботу.

Зокрема, на прикладі останнього із зазначених 
напрямів можна відобразити у дії схему «Проекти» 
(див рис. 2)

Логістика та перші робочі 
кроки 

Інтегрування/ 
наставництво/ посібники 

Підбір 
персоналу/навчання 

Рис. 2. Схема процесу «Проекти»
Премії у конкретному грошовому виразі загалом 

не передбачені, проте існує можливість отримати 
премію за ефективну роботу. Проте поряд із цим 
для співробітників, задіяних у відповідному проек-
ті, передбачено звільнення від виконання службо-

Пропозиція ініціативи 
(форма) 

Реєстрація/ 
каталогізація 

Прийняття рішення Винагорода 

Перевірка 
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вих обов’язків на 20–30 %.
І, нарешті, третій напрям «Wahlhelfer», що діє з 

періодичністю 3–5 роки. 
Зазвичай  поширюється на такі категорії:
– рівень задоволення робочим середовищем;
– шанси кар’єрного зростання;
– рівень стресу.
Опитування працівників зазвичай проходить 

анонімно.

Практичне впровадження 

Аналіз 

організовуються 

вищим керівництвом 

Рис. 3. Схема процесу «Опитування працівни-
ків»

Досить важливим моментом у даному процесі є 
те, що розподіл результатів повинен організовува-
тися за малими структурними підрозділами.

Показовим є і той факт, що для проведення елек-
тронних опитувань через Інтернет залучаються не-
залежні недержавні надавачі таких послуг.

Основними питаннями для України були і за-
лишаються проблеми всеосяжної безвідповідаль-
ності, непрофесіоналізму та небажання правлячих 
політичних кіл торувати шлях до позитивних змін. 

Звичайно, що значне підвищення заробітної пла-
ти та надання якісного соціального пакета праців-
никам ДФС є невід’ємною складовою подолання 
бідності та економічної залежності українського 
народу. Оскільки ситуація, що має місце у податко-
вій будь-якої держави, істотно впливає на економіч-
не становище простих громадян та відображається 
на їх добробуті. 

Усі заходи щодо багатообіцяючого «покращан-
ня» повинні бути забезпечені реальними та ефек-
тивними діями, тому що практика численних вигу-
кувань гасел з трибуни за роки незалежності Украї-
ни віджила. В Україні є значний політичний потен-
ціал нового формату, без радянських пережитків, 
без ганебного та протертого популізму. 

Питання підвищення заробітних плат податків-
цям є найбільш гострим в умовах ведення профе-
сійної дискусії щодо реформування фінансово-фіс-

кальної політики в державі. Проте формування по-
чуття відповідальності за прийняті рішення пред-
ставників органів державної влади можливе лише 
за умов докорінної зміни їхньої правової свідомос-
ті, коли, урешті-решт, кожний службовець та кожна 
посадова особа почне ставитися до своєї посади як 
до дієвого інструменту вчинення соціальної спра-
ведливості, а не як до ринку, де існують викривлен-
ні поняття попиту і пропозиції.

А тому на підставі аналізу та узагальнення пе-
редового досвіду грошових і негрошових методів 
мотивації співробітників податкової служби Феде-
ративної Республіки Німеччина зробимо такі ви-
сновки:

– оплата праці окремих відділів, що займаються
тільки інноваційним напрямом, не завжди є рівно-
значно доцільною порівняно з виплатою одноразо-
вої грошової премії для одного окремого співро-
бітника, що надає певні креативні пропозиції щодо 
поліпшення конкретної складової;

– доцільним є звільнення від виконання службо-
вих обов’язків на 20–30 % співробітників, задіяних 
у відповідному проекті з поліпшення певного на-
пряму роботи, що ініціюється керівництвом;

– для проведення електронних опитувань (анке-
тувань) співробітників податкового відомства варто 
залучати незалежних недержаних інтернет-провай-
дерів.
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ЗЕМЛІ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
У статті розкрито проблемні питання теоретичного та практичного характеру, пов’язані з ви-

значенням об’єкта права власності та об’єкта державного регулювання у сфері лісового господарства 
України.

В статье расcмотрены проблемные вопросы теоретического и практического характера, 
связанные с определением объекта права собственности и объекта государственнного регулирования 
отношений в 
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сфере лесного хозяйства Украины. 
To date, the concession is used in more than 120 countries. This concession form of management is common 

in economic practice as developed economies (UK, USA, France, Germany) and in developing countries (Poland, 
Bulgaria, Lithuania, Czech Republic). The application of the concession as a special form of partnership between 
the state and the private sector, within which the right of possession and use of objects of infrastructure or natural 
resource nature of the state or local government transferred to the private sector, concession justifies consideration 
of the doctrine as a form of state property management. However, in our view, a multiple system «object - subject», 
where each object is next targeting another entity in the system, that object becomes more service value and 
therefore may influence on him assured both through forms and through management techniques.

Therefore, the definition of concession us as a method of state regulation in construction management takes 
the form of state property management. That is why in the scientific literature, the subject of which was determined 
within administrative regulation, government find the definition of a concession is a form of state property or 
contract delegating state and / or local community authority to create and / or management or operation of state 
and municipal property .

Economists point out that private and public sources in their scientific and practical nature is the most 
effective business opportunities through the integration of different ownership to implement joint projects. Given 
the importance of forestry, where privately interests reasonable yield using wood forests and forest areas, and state-
proprietary interests – useful properties of forests seems that concession is an important element of partnership 
between the state and private sector, is a system of economic and legal relations, within which public power 
transfers of private, mixed or separate state-owned company to use, modernization, operation, management, 
maintenance and use of the property, which it owns, for a specified period and for a fee.

Ключові слова: лісовий фонд, лісові землі, лісове господарство, об’єкт права власності та об’єкт 
державного регулювання у сфері лісового господарства України.  

Ліс, як і інші природні ресурси України – земля, 
води, надра, атмосферне повітря, є національним 
надбанням, яке відповідно до ст. 13 Конституції 
України вважається об’єктом права власності укра-
їнського народу. На сьогодні загальна площа земель 
лісового фонду України становить 10,8 млн га, з 
яких лісовою рослинністю вкрито 9,5 млн га, тобто 
15,7 % території України [2].

Ліси України є її національним багатством і за 
своїм призначенням та місцем розташування вико-
нують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-
гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, вихов-
ні, інші функції та є джерелом для задоволення по-
треб суспільства в лісових ресурсах (ст. 1 Лісового 
кодексу України).

Незважаючи на те, що основу понятійного апа-
рату відносин, що мають місце у сфері лісового 
господарства, визначено у Лісовому кодексі Укра-
їни (далі – ЛК України), багатоманітне економічне 
та соціальне призначення лісів і багатовекторність 
сфери їх правового регулювання не дозволяють вва-
жати використані у законі дефініції оптимальними. 
Так, визнання у ст. 2 ЛК України об’єктом лісових 
відносин лісового фонду та окремих лісових діля-
нок наражається на критику з огляду на легальне 
використання в інших статтях ЛК України понять 
«земельна лісова ділянка», «землі лісогосподар-
ського призначення», «лісове господарство» тощо. 
Беручи до уваги контекст кодифікованого акта, 
усі названі поняття можуть розглядатися в межах 
об’єкта права власності та об’єкта державного ре-
гулювання відносин у даній сфері, однак, у вітчиз-
няній юридичній літературі на сучасному етапі це 
питання належним чином не досліджується. 

На тлі наукових доробок В. В. Костицького,        
М. В. Краснової, О. В. Глотової, О. В. Сасова,         
С. М. Шершуна, В. П. Непийводи, а також дослі-
джень учених-адміністративістів Н. С. Панової,                                   

К. А. Рябця та інших учених, присвячених у цілому 
проблемам правового регулювання та управління 
лісовими ресурсами, в Україні практично відсутні 
спеціальні дослідження, предметом яких є питання 
особливостей державного регулювання відносин у 
сфері лісового господарства, зокрема об’єкта тако-
го регулювання.

Метою даної статті є визначення об’єкта права 
власності та об’єкта державного регулювання від-
носин у сфері лісового господарства. 

Суттєвим, на наш погляд, є факт розбіжності між 
задекларованими лісовим законодавством правами 
власності на лісовий фонд та практичними діями з 
управління цією власністю. З початку використан-
ня поняття «лісовий фонд» як об’єкта власності та 
об’єкта управління державною власністю спостері-
галися розбіжності у цілях, завданнях та об’єктах 
ухвалення практичних рішень. 

Так, незважаючи на явну глибину поняття лісо-
вого фонду, усі розрахунки користування лісом від-
бувалися і відбуваються тільки щодо земель лісо-
вого фонду, які покриті лісовою рослинністю, при-
чому з великою кількістю обмежень на вибір наса-
джень для організації лісокористування [1, с. 282]. 
Отже, поняття «лісовий фонд» та «ліс» у правовому 
обігу не можуть задовольнити потреби юристів в 
оперуванні ними при здійсненні діяльності еконо-
мічного характеру з лісовими ділянками, оскільки 
не повністю відображають ознаки, притаманні лісу 
як об’єкту державної власності.

У концепції власності з економічного погляду 
більшою мірою підкреслюються права, ніж самі 
речі. Вартість будь-якої власності залежить від двох 
факторів: 

– визначення невід’ємних фізичних і економіч-
них властивостей ресурсів або товарів, на які поши-
рюються права власності і які визначають можливі 
одержувані вигоди;
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– встановлення умов, за яких права власності на-
дають власникові право користуватися цими атри-
бутами [3, с. 177].

Таким чином, державне регулювання землями 
лісового фонду тісно пов’язується з поняттям лісо-
вого фонду як об’єкта власності, зокрема держав-
ної. Але оскільки поняття «лісовий фонд», як вста-
новлено, не відповідає вимогам, що висуваються до 
сутності економічних вимірів регулювання лісом, 
необхідно запропонувати законодавцю вилучити 
поняття «лісовий фонд» з правового обігу, зали-
шивши можливість використовувати його у науко-
вих працях та декларативних матеріалах природо-
охоронного та екологічного характеру.

Оскільки вартість прав власності на ліси зале-
жить, по-перше, від властивої лісам продуктивнос-
ті з погляду вартості реальних лісових продуктів 
та послуг і, по-друге, від того, наскільки ці права 
дозволяють їхнім власникам одержувати вигоди від 
цих продуктів і послуг у системі державного регу-
лювання, то повинні оптимально визначатися від-
повідні категорії лісових ділянок. 

На наш погляд, найбільш оптимальним для за-
стосування у вітчизняному законодавстві є поняття 
«лісова ділянка». Це поняття відповідає тим вимо-
гам, які задовольняють розгляд лісових ділянок та-
ким чином:

– як земель, вкритих лісами;
– як лісів, що розташовані на певних земельних

ділянках;
– як об’єкта державної власності;
– як об’єкта державного регулювання;
– як об’єкта господарювання;
– як об’єкта, що задовольняє суспільні корисні

вимоги.
З цього погляду найбільш оптимальним є визна-

чення лісової ділянки як земельної ділянки, вкритої 
лісовою рослинністю (деревиною та чагарниками), 
що взаємопов’язана з тваринами, мікроорганізма-
ми, відповідними ґрунтами та іншими природними 
компонентами, які у сукупності впливають на на-
вколишнє природне середовище.

 Нині в Україні поділ лісів здійснюється за еко-
логічним і соціально-економічним значенням та 
залежно від основних виконуваних ними функцій 
(ст. 39 ЛК України). Так, ліси поділяються на такі 
категорії: 

1) захисні ліси (виконують переважно водо-
охоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції) –                                                                                                
25 %; 

2) рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують пере-
важно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоров-
чі функції) – 20 %;

3) ліси природоохоронного, наукового, істори-
ко-культурного призначення (виконують особливі 
природоохоронні, естетичні, наукові функції тощо) 
– 10 %;

4) експлуатаційні ліси – 45 %.
Функціональний поділ лісів ґрунтується не на 

нормах закону, а на нормах підзаконного характеру 
і регулюється Порядком поділу лісів на категорії та 
виділення особливо захисних лісових ділянок, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів Украї-

ни від 16 травня 2007 року № 733 [4]. 
Згідно зі вказаним Порядком експлуатаційні 

ліси призначені для задоволення потреб економіки 
України у деревині. У системі категорій лісів екс-
плуатаційні ліси становлять майже половину і, по 
суті, відповідають вимогам, пов’язаним з управ-
лінням лісами як об’єктом власності. На наше пе-
реконання, така обмеженість у сприйнятті лісів як 
об’єкта державної власності, який має економічну 
цінність, причому тільки через наявну деревину, 
негативно впливає на формування механізму дер-
жавного регулювання відносин у сфері лісового 
господарства України.

Повнота прав користування власністю означає 
ступінь, з яким власник має право повною мірою 
одержувати доходи від використання всіх своїх за-
собів. Це має важливе значення для встановлення 
економічної ефективності, з якою власник буде ви-
користовувати ліс і управляти ним. Якщо хтось має 
повні права власності на ліси, він може очікувати 
максимальний дохід від усіх компонентів лісових 
ресурсів і можливих видів користування або кож-
ного з них, якому буде надана перевага. І навпаки, 
якщо хтось має право лише на деревину у лісі, не 
маючи права на водні ресурси, тваринний світ або 
інші корисні властивості, та ще й відповідає за їхнє 
збереження, він ігнорує ці корисні властивості. У 
цьому випадку власник прагнутиме досягнути мак-
симуму доходу від певного виду ресурсів, зневажа-
ючи іншими, і будь-які зовнішні витрати або вигоди 
відноситиме саме до них.

П. Пірс називає таку ситуацію штучним поділом 
прав на однакові ресурси і, на наш погляд, справед-
ливо зазначає, що власники, які реалізують права 
лише на рубку деревини, знижують доходи тих, хто 
має у своєму розпорядженні права на використання 
лісу в рекреаційному, естетичному плані або права 
на тваринний світ на тих самих лісових територіях 
[3, с. 180].

При спрощеному економічному підході очевид-
но, що якби всі ресурси перебували у власності 
однієї особи, економічного конфлікту не виникало 
б, оскільки цей власник визначив би оптимальний 
баланс видів користування. Якщо б права на різ-
ні компоненти лісових ресурсів належали різним 
суб’єктам, то за можливості вільного продажу прав 
ринкові процеси забезпечили б оптимальний ре-
зультат користування лісовими ділянками. Однак 
подібні ринкові процеси не можуть здійснюватися 
там, де права власності визначені нечітко і належать 
не тим, хто має право передавати їх. У цьому разі 
основним суб’єктом регулювання відносин у сфері 
лісового господарства є держава в особі уряду. 

Декларативне поєднання різних форм власності 
на лісові ресурси в Україні свідчить і про конфлікт 
тривалості лісокористування з реальними мож-
ливостями реалізації прав власника. Так, у межах 
реалізації приватної власності права зберігаються 
довічно і передаються у спадок. Дозволи та орендні 
угоди як основні механізми реалізації права дер-
жавної та комунальної власності діють лише про-
тягом конкретного проміжку часу.

Не потребує додаткової аргументації теза, що 
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строк права власності визначає певний період, у 
межах якого власник прав розраховує одержувати 
доходи від своєї діяльності. В Україні за віковою 
структурою ліси враховуються на сьогодні не за 
класами віку, а за чотирма групами: молодняки –                              
18 %, середньовікові – 49 %, пристиглі – 16 %, сти-
глі та перестійні – 17 %. 

За оцінкою фахівців-лісовиків Українського дер-
жавного проектного лісовпорядного виробничого 
об’єднання «Укрдержліспроект», зазначена вікова 
структура лісів близька до оптимальної [7]. Водно-
час відповідно до ст. 70 ЛК України рубки голов-
ного користування дозволені лише у стиглих і пе-
рестійних деревостанах, причому у пошкоджених, 
тих, що усихають, таких, що потребують терміно-
вої рубки за своїм станом тощо. Таким чином, еко-
номічні можливості для власника лісових ресурсів 
є суттєво обмеженими нормативними вимогами.

Проте, незважаючи на те, що період стиглості 
лісів становить до 100 років, відносини користу-
вання лісовими ділянками як ділянками земельни-
ми визначаються на строк, не більший, ніж 50 років           
(ст. 19 Закону України «Про оренду землі» від 6 
жовтня 1998 року в редакції Закону України від 2 
жовтня 2003 року [6]). Як видно, зазначені цифри є 
абсолютно неузгодженими між собою. 

Власне, й історико-правовий аналіз регулюван-
ня відносин у сфері лісового господарства засвід-
чив відсутність системності й стабільності у визна-
ченні механізму такого регулювання, оскільки на 
кожному етапі формування нових підходів бракува-
ло часу на отримання конкретних результатів того 
чи іншого підходу в державному регулюванні. 

Володіння лісовими ділянками на основі права 
приватної власності в Україні обмежується на під-
ставі ст. 12 ЛК України, згідно з якою громадяни 
та юридичні особи України можуть безоплатно або 
за плату набувати у власність у складі угідь селян-
ських, фермерських та інших господарств замкне-
ні земельні лісові ділянки загальною площею до 5 
гектарів. Єдиною можливістю для збільшення цієї 
площі є успадкування лісів згідно із законом.

У ЛК України також передбачена можливість 
перебування у приватній власності фізичних та 
юридичних осіб лісів, створених ними на набутих у 
власність земельних ділянках деградованих і мало-
продуктивних угідь, без обмеження їх площі, а та-
кож лісів, створених громадянами та юридичними 
особами на земельних ділянках, що належать їм на 
праві власності. 

Повертаючись до питання про строк права ко-
ристування лісовими ресурсами, варто наголосити, 
що через довгострокові вкладення, властиві лісово-
му господарству, встановлення строків прав на лі-
сові землі є особливою проблемою, вирішення якої 
можливе винятково на рівні суб’єктів державного 
регулювання відносин у сфері лісового господар-
ства. Очевидно, що доти, поки права не поширю-
ються на кілька десятиліть, необхідних для заготов-
лення вирощеного лісу, ті, хто заготовляє деревину, 
не матимуть стимулу для лісовідновлення.

Інша проблема, яка виділяється на тлі синтезова-
ного аналізу лісових земель як об’єктів державної 

власності та державного регулювання, пов’язана з 
диференціацією права на одержання потенційних 
економічних доходів. Це право досить часто стри-
мується урядовими правилами: як повинна бути 
заготовлена деревина, як господарювати в лісі та 
використовувати ресурси. В Україні ці питання вре-
гульовані рядом урядових постанов, аналіз яких 
здійснено у попередніх розділах роботи. За спосте-
реженнями П. Пірса, такі правила обмежують обсяг 
заготівлі деревини, вимагають від лісозаготівель-
ників вирубки економічно невигідної деревини, 
змушують їх вживати заходів щодо охорони навко-
лишнього середовища, забороняють експортувати 
необроблені лісоматеріали, зобов’язують поверта-
ти частину своїх доходів безпосередньо в суспіль-
ний гаманець через податки на дохід, плату за пра-
во розробки природних ресурсів та інші платежі, 
що скорочує доходи власника лісової власності [3,                                                                                                          
с. 182]. Навіть якщо вважати позицію П. Пірса пе-
ребільшеною, вона свідчить, що з економічного  
погляду обмеження, з якими має справу власник 
прав на ліс, суттєво впливають на доходи і вартість 
лісової власності, а також формують інколи непра-
вомірні стимули щодо вибору шляхів використання 
ресурсів та ефективності ведення господарства.

Крім того, для тимчасових ліцензій та догово-
рів оренди характерні обмеження на можливість 
розпорядження власністю. У разі, коли власність 
є абсолютно непередаваною, вона не має ринкової 
ціни, що перешкоджає ефективному розміщенню і 
використанню ресурсів. Економічна ефективність 
розміщення ресурсів залежить від можливості при-
дбання їх тими, хто може одержати від них макси-
мальну вартість і принести більшу користь, відсто-
ронюючи користувачів, які ведуть господарство не 
досить ефективно. І, повертаючись до питання роз-
поділу або поєднання прав на ресурси, необхідно 
наголосити на потребі у наданні підприємцям сво-
боди вибору щодо такого розподілу або поєднан-
ня, тобто надання власникам можливості повністю       
реалізовувати права власності у їх традиційному 
розумінні.

Водночас при виборі форм і методів державно-
го регулювання відносин у сфері лісового госпо-
дарства треба враховувати той факт, що на основі 
невагомих властивостей лісів (рекреаційних, оздо-
ровчих) може виникати ситуація «відсутності влас-
ності».

Так, у роботі П. Пірса «Основи економіки лісо-
вого господарства» наведено один історичний при-
клад, який свідчить про ефекти неконтрольованого 
використання лісових земель. На початку ХХ ст., 
за міжнародними угодами, було визнано, що при-
бережні країни мають виключне право на вилов 
риби в межах тримильної зони, і в західних краї-
нах вона була відкритою для всіх громадян. У Нью-
фаундленді (на острові, що є частиною провінції 
Ньюфаундленд і Лабрадор у східній частині Кана-
ди), відповідно до такої тримильної смуги, але не 
на морі, а в прибережних лісах, було надано право 
всім громадянам експлуатувати ліси таким чином, 
як вони цього бажають. За таких обставин, пише П. 
Пірс, ефект, викликаний у лісовому господарстві, 
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був подібним до відкритої риболовлі: надмірна 
експлуатація ресурсів, відсутність стимулів з боку 
користувачів зберігати їх і вкладати кошти в їх при-
множення [3, с. 183], що призвели до негативних 
наслідків саме для лісу.

Таким чином, формування і реалізація форм і 
методів державного регулювання відносин у сфері 
лісового господарства повинні ґрунтуватися на тих 
властивостях, які притаманні лісам як об’єкту пра-
ва власності. 

Зазначене вище обґрунтовує тезу про те, що 
ефективним методом державного регулювання від-
носин у сфері лісового господарства можуть бути 
концесії. Нагадаємо, що в економічній літературі 
концесія розглядається як форма договору про пе-
редачу у користування комплексу виключних прав, 
що належать правоволодільцю. При цьому переда-
ча в концесію здійснюється на платній основі на ви-
значений строк чи безстроково, а об’єктом догово-
ру може бути передача прав, у т. ч. на експлуатацію 
природних ресурсів.

 Відповідно до Закону України «Про концесії» 
від 16 липня 1999 року [5] ліс та лісові ресурси 
не визнаються об’єктами, які можуть надаватися 
у концесію. Позиція законодавця, на нашу думку, 
у цьому розрізі не є обґрунтованою. Якщо конце-
сією є надання з метою задоволення громадських 
потреб уповноваженим органом виконавчої влади 
чи органом місцевого самоврядування на підста-
ві концесійного договору на платній та строковій 
основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту 
підприємницької діяльності) права на створення 
(будівництво) та (або) управління (експлуатацію) 
об’єкта концесії (строкове платне володіння), за 
умови взяття суб’єктом підприємницької діяльнос-
ті (концесіонером) на себе зобов’язань зі створен-
ня (будівництва) та (або) управління (експлуатації) 
об’єктом концесії, майнової відповідальності та 
можливого підприємницького ризику (ст. 1 Закону 
України «Про концесії»), то ліс та лісові ресурси 
саме і мають ознаки потенційного об’єкта концесії.

У ході дослідження організаційно-правових 
аспектів використання лісів встановлено, що най-
більш оптимальним для використання у праві є 
визначення лісової ділянки як земельної ділянки, 
вкритої лісовою рослинністю (деревиною та чагар-
никами), що взаємопов’язана з тваринами, мікро-
організмами, відповідними ґрунтами та іншими 

природними компонентами, які у сукупності впли-
вають на навколишнє природне середовище.

Формування і реалізація форм та методів дер-
жавного регулювання відносин у сфері лісового 
господарства повинні ґрунтуватися на тих власти-
востях, які притаманні лісам як об’єкту права влас-
ності.

Найбільш ефективним методом державного ре-
гулювання відносин у сфері лісового господарства 
є концесія як договір про передачу у користування 
комплексу виключних прав, що належать право-
володільцю. Передача в концесію здійснюється на 
платній основі на визначений строк чи безстроково, 
а об’єктом договору може бути передача прав, у т. ч. 
на експлуатацію природних ресурсів.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
 У статті розглянуто питання сучасного правового регулювання безпеки в діяльності цивільної 

авіації. Запропоновано шляхи покращання адміністративно-правового регулювання безпеки в діяльності 
цивільної авіації з урахуванням міжнародного досвіду.
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В статье рассмотрены вопросы современного правового регулирования безопасности в деятель-
ности гражданской авиации. Предложены пути улучшения административно-правового регулирования 
безопасности в деятельности гражданской авиации с учетом международного опыта.

On modern, enough difficult, stage of development of our state of providing of safety of civil aviation makes 
the greatest priority of activity of aviation transport and is inalienable part of national safety of Ukraine and also 
as a priority of state regulation activity of aviation.

A legislator interprets aviation safety widely, bearing in mind protect of civil aviation not only from the 
acts of illegal interference, but also also human and financial capitals are attracted for providing of activity of 
industry.

The legislation Ukraine clearly stated definition of «aviation safety» and «aviation security» and constantly 
refers to the aviation safety of aviation, but does not have clear determination of this term. Therefore to it is our 
opinion expedient to offer determination of providing of safety of aviation. Providing of safety of aviation is a 
complex of measures which are directed on creation of the proper terms for valuable and complete defence of 
subjects of civil aviation.

Statistics of aviation catastrophes are pointed in the article. And also established that one of factors which 
influences there is a human factor on the state of safety of flights, on him is almost 75 % aviation events which often 
are investigation of superficial and unconscientious relation of persons of aviation personnel to implementation 
of the official duties.

For violation of rules of international flights the set responsibility is in obedience to the Criminal code of 
Ukraine (article 334 KK of Ukraine) and administrative (article 113 Codes of Ukraine is about Administrative 
Offences).

Familiarizing with normative legal acts which regulate an aviation sphere it follows to suggest to develop 
the «plan» of development of civil aviation at Ukraine, concerted with the substantive provisions of Agreement of 
Ukraine and ES about General aviation space and with Conception of the Government having a special purpose 
program of development of air-ports taking into account the improvement of quality of grant of services and 
aviation strength security.

Ключові слова: безпека, безпека польотів, правове регулювання, адміністративна та кримінальна 
відповідальність, санкції, міжнародний досвід.

Конституція України (ч. 1 ст. 3) проголошує лю-
дину, її життя і здоров’я, недоторканність і безпе-
ку найвищою соціальною цінністю [1]. Водночас 
безпека – це стан захищеності життєво важливих 
інтересів особистості, суспільства, організації, під-
приємства від потенційно і реально існуючих за-
гроз, або відсутність таких загроз [2].

Тому потрібно зазначити, що на сьогодні забез-
печення безпеки є одним із найважливіших елемен-
тів людського існування, яке поширюється на всі 
сфери життєдіяльності людини, суспільства, дер-
жави.

На сучасному, досить складному, етапі розви-
тку нашої держави забезпечення безпеки цивільної 
авіації становить найвищий пріоритет діяльності 
авіаційного транспорту і є невід’ємною частиною 
національної безпеки України. Так, в Указі Прези-
дента України «Про невідкладні заходи щодо забез-
печення безпеки авіації України» наголошується, 
що «забезпечення безпеки авіації є першочерго-
вим завданням державного регулювання діяльності 
авіації України» [3].

У Законі України «Про Державну програму авіа-
ційної безпеки цивільної авіації» авіаційна безпека 
розглядається як комплекс заходів, а також людські 
та матеріальні ресурси, призначені для захисту ци-
вільної авіації від актів незаконного втручання в її 
діяльність [4]. Як бачимо, у цьому визначенні авіа-
ційну безпеку законодавець трактує широко, маючи 
на увазі захист цивільної авіації не тільки від ак-
тів незаконного втручання, але й також людські та 
матеріальні ресурси, залучені для забезпечення ді-
яльності галузі. Чинне законодавство також містить 

визначення безпеки авіації як комплексної власти-
вості авіаційної транспортної системи виконувати 
свої функції без завдання збитків (чи з мінімаль-
ними збитками) самій системі або населенню, в                                         
інтересах якого вона розвивається [5].

У законодавстві України міститься чітке визна-
чення понять «безпека авіації» та «авіаційна без-
пека», а також постійно згадується про забезпечен-
ня безпеки авіації, але чіткого визначення даного 
терміна немає. Зважаючи на це, пропонуємо роз-
глядати забезпечення безпеки авіації як комплекс 
заходів, спрямованих на створення належних умов 
для повноцінного та цілковитого захисту суб’єктів 
цивільної авіації.

У Законі України «Про транспорт» (ч. 1 ст. 16) 
зазначено, що підприємства транспорту зобов’язані 
забезпечувати безпеку життя і здоров’я громадян, 
безпеку експлуатації транспортних засобів, охоро-
ну навколишнього природного середовища [6].

На сьогодні, за даними транспортної статистики, 
літаки є найбезпечнішим видом транспорту. За час 
існування авіції людство пережило і переживає не 
одну жахливу «небесну» катастрорфу. Разом з тим  
авіаперевезення сьогодні виконує понад одну тре-
тину всіх перевезень міжнародних туристів у світі.

За даними Всесвітнього фонду безпеки польотів, 
у світі з січня по вересень 2015 року відбулося 12 
авіаційних пригод, серед яких найбільшими є такі: 

1) Судан, вантажний літак Ан-12 зазнав аварії
після взльоту на висоту 800 м від аеропорту Джуби 
– 39 жертв;

2) Єгипет, літак «Airbus A321» зник з екранів ра-
дарів і розбився (причини встановлюються) – 224 
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жертви; 
3) Індонезія, літак ATR-42-30 розбився при зі-

ткненні з горою – 54 жертви; 
4) Індонезія, літак «Hercules C-130» через тех-

нічну несправність упав після взльоту – 116 жертв; 
5) Франція, літак «Airbus A320» через різку втра-

ту висоти зазнав аварії в Альпах на півдні Франції 
– 150 жертв [7].

Наведемо статистичні дані про авіаційні ава-
рії, що сталися в авіаційному просторі України за 
2014–2015 рр.:

1) «Boeing 777» збитий ракетою «земля-повітря
на висоті 10 тис. км у Донецькій області зенітно-
ра-кетним комплексом «Бук-М1» (298 жертв); 

2) військово-транспортний літак Іл-76 з україн-
ськими військовими збитий терористами з ПЗРК 
над аеропортом Луганська (49 жертв); 

3) вертоліт Мі-8 збитий терористами під
Слов’янськом (14 жертв) [7].

За спостереженнями фахівців, показники рівня 
безпеки польотів у нашій державі значно гірші від 
показників інших потужних «авіаційних держав». 
Основними причинами транспортних подій в Укра-
їні (за винятком військового втручання), за оцінка-
ми фахівців, є насамперед незадовільний технічний 
стан і фізичний знос основних засобів рухомого 
складу, недокомплектованість кадрами державних 
інспекторів, що здійснюють державний контроль за 
діяльністю авіаційних підприємств у галузі безпеки 
польотів та авіаційної безпеки, порушення правил 
технічної експлуатації транспорту через низький 
рівень знань, низьку професійну підготовку, і од-
ним із визначальних факторів є недосконалість за-
конодавства в цій сфері.

Аналізуючи статистичні дані авіакатастроф як в 
Україні, так і у світі, гостро постає проблема вдо-
сконалення забезпечення безпеки авіації. Одним 
з основних шляхів вдосконалення забезпечення 
безпеки авіації є покращання правового регулю-
вання безпеки польотів на авіаційному транспорті, 
яке здійснюється за допомогою норм різних галу-
зей права, але все-таки нормам адміністративного 
права у правовому забезпеченні роботи повітряно-
го транспорту належить особливе місце. Належне 
адміністративно-правове забезпечення безпеки 
цивільної авіації в Україні є однією з важливих 
складових її нормальної діяльності. Крім того, між-
народні зобов’язання України, зокрема підписання 
у 2001 році Україною «Кіпрських домовленостей», 
а також стратегічний курс України на інтеграцію з 
Європейським Союзом передбачають приведення 
законодавства України у сфері забезпечення безпе-
ки цивільної авіації взагалі та її адміністративно-
правового регулювання зокрема до світових стан-
дартів. Сьогоднішня теоретична база адміністра-
тивно-правового регулювання безпеки цивільної 
авіації в Україні є недосконалою, що породжує нео-
днозначне розуміння зазначених проблем як держа-
вою, так і іншими суб’єктами, які мають стосунок 
до цієї сфери діяльності.

Коло суб’єктів адміністративно-правової діяль-
ності щодо забезпечення авіаційної безпеки значно 
ширше, ніж кримінально-правової, оперативно-

розшукової, цивільно-правової діяльності у відпо-
відній сфері, і дає нам підстави вважати, що адміні-
стративно-правове регулювання є визначальним у 
системі забезпечення авіаційної безпеки.

Діяльність суб’єктів забезпечення авіаційної без-
пеки спрямована головним чином на попереджен-
ня порушень у сфері безпеки польотів, пасажирів, 
співробітників авіаційного транспорту. Тому акти, 
що регламентують їх діяльність, в обов’язковому 
порядку містять норми, які встановлюють права 
суб’єктів безпеки на вимогу відповідальних осіб 
дотримуватися норм безпеки на об’єктах авіацій-
ного транспорту, усувати причини та умови, що 
призводять до правопорушень у даній сфері. Такі 
норми можуть міститися як у законах, так і в підза-
конних актах [8].

Розглядаючи причини авіакатастроф, потрібно 
зауважити, що одним із факторів, який впливає на 
стан безпеки польотів, є людський фактор, на нього 
припадає майже 75 % авіаційних подій, що часто 
є наслідком поверхового та несумлінного ставлен-
ня осіб авіаційного персоналу до виконання своїх 
службових обов’язків. Нормами Кодексу України 
про адміністративні правопорушення передбачена 
санкція за такі правопорушення, а саме накладення 
штрафу. Потрібно зауважити, що санкції, як захо-
ди відповідальності за адміністративні правопору-
шення на повітряному транспорті, мають ряд недо-
ліків, один з яких – їх занизький розмір, що робить 
санкції малоефективними. У зв’язку з цим потрібно 
збільшити і розширити їх для того, щоб вони стали 
дієвими.

 Необхідно також враховувати, що за деякі види 
правопорушень, пов’язаних з авіацією, передбаче-
на не тільки адміністративна, але й кримінальна 
відповідальність. Наприклад, за порушення пра-
вил міжнародних польотів встановлена відпові-
дальність згідно з Кримінальним кодексом України                                               
(ст. 334) та Кодексом України про адміністративні 
правопорушення (ст. 113). Відповідно до принципів 
кримінального та адміністративного законодавства 
особа може бути притягнута до кримінальної чи ад-
міністративної відповідальності тільки в тому ви-
падку, якщо відповідальність за дію прямо передба-
чена конкретною статтею відповідного криміналь-
ного чи адміністративного законодавства. Тобто у 
кримінальному й адміністративному законодавстві 
наведений вичерпний перелік правопорушень, за 
які настає кримінальна чи адміністративна відпо-
відальність, і, які б небезпечні діяння не були вчи-
нені, але якщо відповідальність за них не передба-
чена законом, то особа не може бути притягнута до 
кримінальної чи адміністративної відповідальнос-
ті, навіть якщо наслідки таких діянь можуть бути 
особливо тяжкими, що є неправильним. Одним з 
варіантів вирішення даної проблеми є розширення 
законодавства щодо юридичної відповідальності за 
скоєні злочини у авіаційній сфері, зокрема безпеки 
польотів.

Разом з тим варто зауважити, що недбалість 
держави відіграє важливу роль у забезпеченні без-
пеки авіації. У Конвенції про міжнародну цивіль-
ну авіацію (ст. 9) зазначено, що кожна договірна 
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держава може з міркувань військової необхідності 
або суспільної безпеки обмежити або заборонити 
на однаковій підставі польоти повітряних суден ін-
ших держав над певними зонами своєї території за 
умови, що в цьому плані не буде проводитися ніякої 
відмінності між задіяними в регулярних міжнарод-
них повітряних сполученнях повітряними суднами 
даної держави і повітряними суднами інших дого-
вірних держав, задіяними в аналогічних сполучен-
нях. Такі заборонені зони мають розумні розміри і 
місцезнаходження з тим, щоб без  потреби не ство-
рювати перешкод для аеронавігації. Описи таких 
заборонених зон на території договірної держави, 
а також будь-які наступні зміни в них у можливі 
найкоротші терміни направляються іншим договір-
ним державам і Міжнародній організації цивільної 
авіації [9]. У випадку трагедії на сході України, де 
діє локальний військовий конфлікт, Європейська 
організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) 
закрила повітряний простір України для польотів 
цивільної авіації тільки після того, коли сталася 
жахлива авіакатастрофа, яка забрала життя 298 лю-
дей. Влада України раніше закрила повітряний про-
стір над Україною в районі, де зазнав аварії малай-
зійський авіалайнер, однак закрила не повністю, а 
обмежила його дозволеною висотою польоту, яку і 
використовував цей літак. Але при вирішенні тако-
го питання насамперед потрібно врахувати перехід 
військових дій у повітряно-космічний простір, що 
значно збільшило дальність дій ударних ракетних 
і авіаційних засобів. Стрімкий розвиток військової 
техніки в сучасний період характеризується тим, 
що активні бойові дії у повітрі ведуться без просто-
рових обмежень із застосуванням космічної складо-
вої. Тому важливо, щоб кожна держава, на території 
якої відбуваються воєнні конфлікти, урахувала етап 
розвитку військової техніки, миттєво реагувала на 
подібні ситуації, повністю закривала повітряний 
простір над такими територіями, не ставила обме-
ження висоти польоту. Крім реагування самої дер-
жави, є ще відомчий контроль підтримання безпеки 
функціонування авіаційного транспорту, який здій-
снюється на основі норм адміністративного права і 
який потрібно посилити для відвернення подібних 
трагедій.

31 жовтня 2015 року відбулася страшна авіака-
тастрофа, яка вразила весь світ. Літак А-321 росій-
ської авіакомпанії «Когалимавіа», що здійснював 
рейс із Шарм-ель-Шейха у Санкт-Петербург, роз-
бився на Синайському півострові. Усі 224 пасажири 
і члени екіпажу, які перебували на борту, загинули. 
Причиною авіакатастрофи був терористичний акт. 
Для забезпечення польоту деякі країни відмовили-
ся від польотів у Шарм-ель-Шейх  (Великобрита-
нія, Ірландія, Нідерланди, Росія).

Британські фахівці перевіряють місцевий аеро-
порт на предмет заходів безпеки, після чого, мож-
ливо, авіакомпаніям дозволять авіасполучення. В 
Україні Державна авіаційна служба від 3 листопада 
заборонила українським авіаперевізникам планува-
ти польоти над Синайським півостровом. Це озна-
чає лише те, що коли план польоту, який подається 
для виконання кожного міжнародного авіарейсу, 

міститиме каїрську точку аеронавігації, Державіас-
лужба його не затверджуватиме. Такий крок Дер-
жавіаслужби стосується лише тих рейсів, у яких 
Сінайський півострів не є кінцевою точкою авіа-
маршрутів. Якщо авіакомпанія здійснює рейс на 
півострів як у кінцевий пункт, то в такому разі авіа-
компанії попереджені Державіаслужбою про те, 
що вони повинні самостійно оцінювати ризики та 
ухвалювати рішення – летіти туди чи ні. Водночас 
українські авіакомпанії не мають наміру відмов-
лятися від польотів, тому що комерційний інтерес 
авіакомпаній  є пріоритетним, вище забезпечення 
безпеки авіації. Тобто на сьогодні вони оцінюють 
ризики так, що літати туди можна.

Публічної інформації про відмову здійснюва-
ти польоти до Єгипту не надала жодна українська 
авіакомпанія. Київський міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» на сьогодні не отримав від авіакомпа-
ній інформації про можливе скасування рейсів до 
Єгипту.

Державіаслужба може самостійно оцінити ризи-
ки і заборонити польоти в Єгипет, однак, нині вона 
рекомендувала робити це самим авіакомпаніям, що 
є недоцільним і небезпечним, оскільки останні на-
самперед зацікавлені у комерційній вигоді. Вважа-
ємо, що приймати такі рішення повинна виключно 
Державна авіаційна служба України, адже ситуація 
вимагає дієвих процедур та специфічних функцій 
щодо забезпечення безпеки авіації.

Ознайомившись з нормативно-правовими ак-
тами, які регулюють авіаційну сферу, потрібно за-
пропонувати розробити «план» розвитку цивільної 
авіації в Україні, узгоджений з основними положен-
нями Угоди України та ЄС про Спільний авіацій-
ний простір та з Концепцією Державної цільової 
програми розвитку аеропортів на період до 2023 
року [10]. У документі передбачити основні напря-
ми і заходи політики держави щодо комплексного 
стратегічного розвитку цивільної авіації в Україні, 
зокрема заходи щодо розвитку внутрішніх і міжна-
родних авіаперевезень з урахуванням поліпшення 
якості надання послуг та рівня авіаційної безпеки.

Зважаючи на викладене вище, сьогодні зробити 
повітряний транспорт повністю безпечним є нере-
альним завданням, проте фахівці різних наукових 
галузей, у тому числі й юристи, за допомогою різ-
номанітних засобів та заходів, зокрема і правових, 
намагаються гарантувати високий рівень безпеки 
та надійності авіаційного транспорту. Щодо між-
народних угод, то саме вони є підґрунтям для ор-
ганізації міжнародного авіаційного транспортного 
сполучення та виступають інструментом розвитку 
міжнародних авіаційних транспортних перевезень 
пасажирів та вантажів із безумовним забезпечен-
ням безпеки. Таким чином, підсумовуючи зазна-
чене, можна зробити висновок про те, що потрібно 
прискорити процес підписання міжнародних угод, а 
також знаходити нестандартні способи розв’язання 
проблем із забезпечення безпеки польотів.
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ОГЛЯД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО АДАПТАЦІЇ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Пошук, осмислення та розробка шляхів вирі-

шення проблем правового характеру у сфері опо-
даткування, що є наслідком реалізації основних по-
ложень Угоди про асоціацію, напряму пов’язані з 
діяльністю Державної фіскальної служби України. 
Адже, незважаючи на зміни у правовому статусі, у 
сучасних умовах Державна фіскальна служба Укра-
їни (далі – ДФС України) є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України і який 
реалізує державну податкову політику, державну 
політику у сфері державної митної справи. Крім 
того, ДФС України виконує ряд поставлених перед 
нею завдань:

– узагальнює практику застосування законо-
давства з питань, що належать до її компетенції, 
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законо-
давчих актів, актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правових актів мі-
ністерств та в установленому порядку подає їх Мі-
ністру фінансів;

– розробляє проекти законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, 
наказів Мінфіну з питань, що належать до сфери 
діяльності ДФС України;

– проводить дослідження і експертну діяль-
ність у податковій та митній сферах;

– організовує науково-технічну, інвестиційну,
інформаційну, видавничу діяльність, є засновником 
навчальних закладів та науково-дослідних установ.

Зазначене є передумовою використання ресур-
сів та інтелектуального потенціалу, при розробці 
шляхів і методів упровадження у практику досяг-
нень сучасної прикладної науки, зокрема розробці 
науково обґрунтованих пропозицій з наближення 
вітчизняного податкового законодавства до визна-
чених в Угоді про асоціацію нормативно-правових 
актів. При цьому серед основних цілей наукової ді-
яльності в ДФС України визначено такі:

– одержання наукових і науково-прикладних
результатів для вдосконалення податкової та мит-
ної сфер України;

– розробку науково обґрунтованих рекомен-
дацій щодо реалізації державної податкової та мит-
ної політики, спрямованої на забезпечення умов со-
ціально-економічного розвитку України;

– наукове забезпечення державного управлін-
ня у податково-митній сфері;

– розв’язання комплексних завдань у сфері
забезпечення розвитку ДФС України;

– упровадження та використання отриманих
наукових і науково-прикладних результатів у діяль-
ності ДФС України.

Необхідність у реалізації згаданих вище елемен-

тів сукупності повноважень ДФС України привела 
до замовлення цим державним органом у 2014 році 
наукового дослідження «Економіко-правові наслід-
ки адаптації податкового законодавства в умовах 
корегування плану дій Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС», виконавцем якого було обрано 
Науково-дослідний інститут фінансового права.

Варто зазначити, що основними підставами для 
проведення цього наукового дослідження стала 
Програма економічних реформ на 2010–2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна еко-
номіка, ефективна держава» та Стратегія розвитку 
Міністерства доходів і зборів України на 2013–2018 
роки. 

Після реорганізації цього фіскального органу та 
змін у політичному та правовому полі завдання нау-
кового дослідження та напрями наукової діяльності 
вчених було уточнено. Підставою для цих змін було 
підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом (далі – Угода про асоціа-
цію); Угоди про Коаліцію депутатських фракцій; 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України 
та Стратегічного плану розвитку ДФС України на 
2015–2018 роки тощо.

Саме на основі згаданих нормативно-правових 
актів сформованому під брендом відомчої наукової 
установи авторському колективу було поставлено 
такі завдання:

– проаналізувати основні аспекти норматив-
но-правових та інституційних перетворень в окре-
мих європейських країнах щодо інтеграційних пе-
ретворень;

– узагальнити напрями наближення вітчизня-
ного законодавства у сфері оподаткування ПДВ до 
законодавства Європейського Союзу;

– визначити напрями наближення вітчизня-
ного законодавства у сфері оподаткування акциз-
ним податком до законодавства Європейського Со-
юзу;

– сформулювати Концептуальні положення,
які пов’язані з удосконаленням вітчизняного зако-
нодавства у сфері непрямого оподаткування в ме-
жах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Сутність дослідження полягала в тому, щоб по-
рівняти вітчизняне законодавство та законодавство 
Європейського Союзу в межах прав та обов’язків 
України, які закріплені в тексті Угоди про асоціа-
цію, сформулювати пропозиції щодо змін, яких 
потребує вітчизняне податкове законодавство, 
для того, щоб забезпечити визнання та реалізацію 
принципів належного управління у сфері оподатку-
вання, зокрема принципу прозорості, обміну інфор-
мацією та добросовісної податкової конкуренції 
тією мірою, яка передбачена державами-членами 
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на рівні ЄС.
Прикладне значення для замовника цього дослі-

дження мало наукове осмислення та формулювання 
пропозицій щодо адаптації виділених Угодою про 
асоціацію окремих положень нормативно-правових 
актів Європейського Союзу. Серед них:

– Директива Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 28
листопада 2006 року про спільну систему податку 
на додану вартість;

– Директива Ради № 2007/74/ЄС від 20 груд-
ня 2007 року про звільнення від податку на додану 
вартість і мита на товари, що ввозяться особами, які 
подорожують з третіх країн: 

– Директива Ради № 92/83/ЄЕС від 19 жов-
тня 1992 року щодо гармонізації структур акцизних 
зборів на спирт та алкогольні напої; 

– Директива Ради № 2003/96/ЄС від 27 жов-
тня 2003 року про реструктуризацію системи Спів-
товариства щодо оподаткування енергопродуктів та 
електроенергії; 

– Директива Ради № 2008/118/ЄС від 16 груд-
ня 2008 року стосовно загальних умов акцизного 
збору, що відміняє Директиву № 92/12/ЄЕС; 

– Директива Ради № 2011/64/ЄС від 21 черв-
ня 2011 року про структуру та ставки акцизного 
збору на тютюнові вироби (кодифікація).

 У результаті як наукову новизну авторським 
колективом було запропоновано концептуальний 
підхід до формування правових засад наближення 
вітчизняного законодавства у сфері непрямого опо-
даткування в межах Угоди про асоціацію між Украї-
ною та Європейським Союзом. Сутність його поля-
гає в обґрунтуванні потреби в змінах як конструкції 
окремих правових норм вітчизняного податкового 
законодавства, так і сутності закріплених у них по-
ложень щодо непрямих податків. Крім того, саме в 
запропонованій авторській позиції (концепції) вті-
лено ідеї як продукт мислення, форму відображен-
ня дійсності та перспектив отримання вірогідних 
результатів дослідження, їх практичного значення. 
Серед них можна виділити такі:

1) теоретико-правові засади наближення окре-
мих елементів правового механізму ПДВ, зокрема:

– застосування європейських принципів фор-
мулювання об’єкта оподаткування. 

– розробку уніфікованого підходу до право-
вого регулювання бази оподаткування;

– гармонізацію структури ставок;
– імплементацію європейського підходу до

застосування спеціальних режимів оподаткування 
ПДВ;

2) теоретико-правові засади наближення окре-
мих елементів акцизного податку, які передбача-
ють:

– уникнення диспропорції в оподаткуванні
вітчизняних та імпортованих товарів:

– гармонізацію класифікації підакцизних то-
варів шляхом встановлення спільних термінологіч-
них визначень для всіх підакцизних продуктів;

– наближення ставок акцизного податку за
рахунок встановлення мінімальної ставки;

– заохочення малого бізнесу – встановлення
пільгових ставок для невеликих підприємств, що 
виробляють підакцизні товари;

– збільшення ставок з метою зниження вжи-
вання підакцизних товарів.

Щодо прикладних результатів дослідження, то 
вони виражені в розробці:

– концептуальних положень адаптації подат-
кового законодавства у сфері непрямого оподатку-
вання в межах Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС;

– концепції належного управління у сфері
оподаткування в контексті відносин асоціації між 
Україною та ЄС;

– порівняльних таблиць положень директив
ЄС та Податкового кодексу України з акцизного по-
датку;

– порівняльних таблиць положень директив
ЄС та Податкового кодексу України з ПДВ;

– проекту Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів» (щодо вдосконалення справ-
ляння непрямих податків) та порівняльної таблиці 
до проекту Закону України Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших за-
конодавчих актів (щодо вдосконалення справляння 
непрямих податків);

– проекту Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України» (щодо виконання 
Угоди про асоціацію) та порівняльної таблиці до 
проекту Закону України «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України» (щодо виконання Угоди 
про асоціацію).

Достовірність результатів підтверджена шляхом 
апробації у вигляді 4 науково-аналітичних допові-
дей; участі авторів-дослідників у 15 науково-кому-
нікативних заходах та опублікованих 12 наукових 
статтях.

Підсумовуючи викладене вище, потрібно зазна-
чити, що, незважаючи на складні фінансові умови в 
нашій країні та неоднозначне ставлення вищих ор-
ганів державної влади до відомчої наукової діяль-
ності, вона продовжує функціонувати у «штатному 
режимі». Розуміння важливості наукової діяльності 
підтверджується подальшою співпрацею наукових 
установ Державної фіскальної служби України та 
Науково-дослідного інституту фінансового права 
не лише в межах планових науково-дослідних ро-
біт, але й інших поточних завдань державного орга-
ну, що пов’язані з його повноваженнями.

Стаття надійшла до редакції 17.11.2015 р.
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Першоджерела подаються  мовою оригіналу. 

8. У кінці матеріалу вказується прізвище, ім’я та по батькові автора, адреса з поштовим індексом,
контактні телефони. До статті додається диск з  відповідним текстом у форматі Word.

Науково-дослідний інститут фінансового права Національного 
університету державної податкової служби України запрошує до 

співпраці в науково-практичній діяльності у галузях публічного права.

Інформацію про діяльність НДІ фінансового права Національного 
університету ДПС України та його колектив розміщено на веб-сайті 

http://ndi-fp.asta.edu.ua
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