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Н А У К О В І    Д О П О В І ДІ  
 

Бовсуновська І.Г., 
помічник проректора 

з наукової та науково-педагогічної роботи, 
Київський університет права 

Національної академії наук України 
 

ПРАВОВА ПРИРОДА АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
З ПОЗИЦІЇ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ 

 

Проблема співвідношення правозастосування і 
правотворення в судовій діяльності є справді однією з 
найскладніших для національних правових систем, які належать до 
романо-германської правової сім`ї, і систем близьких до неї. 

Немає сумніву, що правотворчість не є основною функцією 
судів, зокрема Конституційного Суду України (далі – КСУ), хоча 
його досить часто іменують „негативним правотворцем”. 

Наявність у діяльності КСУ елементів правотворчості – не 
аномалія, як це уявляється і досить часто повторюється у 
вітчизняній літературі, а об’єктивна необхідність, яка хоч і має свої 
межі, проте повністю виключеною з діяльності як КСУ, так і судів 
загальної юрисдикції бути не може. 

Питання щодо правової природи рішень КСУ в юридичній 
науці є дискусійним і на даний час. Одні автори вважають, що КСУ 
бере участь в правотворчій діяльності держави і його рішення є 
джерелами права (Є.П. Євграфова, В.Ф. Погорілко, 
В.П. Федоренко, Ю.М. Тодика, В.М. Шаповал) Інша частина 
науковців відстоює протилежну точку зору (В.С. Нерсесянц). 

Визнання деякими авторами рішень КСУ джерелами права 
породжує в правовій науці супутнє питання, а саме: до якого виду 
правових джерел відносяться такі рішення: нормативно-правового 
акту чи судового прецеденту?  

В теорії права відсутня однозначна позиція з цього приводу. 
Це пояснюється подвійним статусом органу конституційного 
правосуддя, а саме: з одного боку КСУ є органом правосуддя, з 
другого – органом конституційного контролю. 

В рамках досліджуваної теми розглянемо акти КСУ як 
джерела права з позиції судового прецеденту.  

Як відомо, для кожної правової сім`ї притаманні свої джерела 
права. Наприклад, для романо-германської правової сім`ї 
джерелом права є нормативно-правовий акт, для англосаксонської 
- судовий прецедент. При цьому необхідно брати до уваги, що 
правова система України належить до романо-германської 
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правової сім`ї, де судовий прецедент не є основним джерелом 
права і офіційно таким не визнається. 

Відповідно до визначення судового прецеденту - це рішення 
суду по конкретній справі, яка потім стає зразком, обов’язковим 
правилом для вирішення аналогічних справ у майбутньому.  

Слід зазначити, що судовий прецедент в романо-германській 
правовій сім`ї відрізняється від судового прецеденту 
англосаксонської правової сім`ї в класичному його розумінні. 

До основних ознак судового прецеденту належать: визнання 
прецеденту джерелом права (первинним для англосаксонського 
права і вторинним для країн романо-германської сім`ї); формування 
судових прецедентів вищими судовими інстанціями; нормативний 
характер судових прецедентів; загальнообов’язковий характер 
прецеденту як для нижчих судів, так і для всіх інших державних 
органів і посадових осіб; відносна зв’язаність вищих судових 
інстанцій своїми власними рішеннями; обнародування судових 
рішень прецедентного характеру в бюлетенях або інших офіційних 
виданнях і в цьому значенні - писаний характер прецеденту; 
формування функціонування прецеденту на основі чинного 
законодавства і в цьому значенні - його вторинний характер 
порівняно із законом; спрямованість прецедентів не тільки на більш 
ефективний і кваліфікований розгляд судами конкретних справ, а й 
на заповнення прогалин та усунення двозначностей у 
законодавстві; казуїстичність прецеденту, створення його на 
підставі вирішення конкретних, поодиноких казусів, випадків, 
множинність, певна неузгодженість та невпорядкованість. 

На підставі вищезазначеного, прецедентність рішень КСУ 
необхідно розглядати з точки зору їх нормативності, що в свою 
чергу вказує на юридичну силу цих актів. 

Згідно ст.150 Конституції України до основних повноважень 
КСУ належить прийняття рішень про конституційність законів та 
інших правових актів, офіційне тлумачення Конституції та законів 
України. 

Рішення КСУ є загальнообов’язковими на всій території 
України, приймаються іменем України, викладаються у вигляді 
окремих документів, підлягають опублікуванню у «Віснику 
Конституційного Суду України» і в інших офіційних друкованих 
виданнях. КСУ здійснює розгляд справ та ухвалює рішення не з 
власної ініціативи, а за зверненням відповідних суб’єктів, що вказує 
на їх казуїстичний характер.  

Однією з методологічних ознак, що наближають рішення КСУ 
до судового прецеденту є наявність принципу ratio desidenti – тобто 
підстава для вирішення справи, що міститься у мотивувальній 
частині рішення і являє собою судовий стандарт – пояснення чому 
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саме так було вирішено конкретну справу. Для українських судів 
цей принцип відображається у виборі позитивної правової норми, 
на яку вони посилаються при обґрунтуванні рішень Ratio desidenti 

міститься у мотивувальній частині судового рішення, яке має назву 
імперативного висновку. Він є частиною суддівської мотивації, 
тобто сукупністю суддівських пояснень. 

Відповідно до зазначеного, даний принцип відповідає 
ознакам правової позиції КСУ. 

Правова позиція. В Україні цей термін нормативно не 
закріплений, але вживається самим КСУ при посиланні на 
аргументацію (мотивацію) раніше прийнятих ним рішень. Правові 
позиції визнаються як рівноцінні ratio desidenti, що є основою 
прецедентного права.  

Розглянемо найбільш важливі характеристики правових 
позицій: 

- юридична сила правових позицій нерозривно пов’язана з 
обов’язковістю рішень та висновків Конституційного Суду України- 
правові позиції мають нормативний, загальний (поширюють свою 
дію на вирішення аналогічних справ) та обов’язків характер, тобто є 
доказом наявності у КСУ правотворчої функції; 

- правові позиції мають одночасно конкретний і загальний 
характер. - рішення КСУ публікуються в офіційних виданнях й у 
такому вигляді правові позиції стають загальнодоступними. 

Висновки. Останнім часом концепція судового прецеденту 
набуває все більшої актуальності для України у зв’язку з практикою 
КСУ. За Конституцією України КСУ має виключне право на надання 
офіційного тлумачення Конституції та законів України. Рішення КСУ 
щодо офіційного тлумачення мають обов’язків характер для всі 
фізичних та юридичних осіб, а також органів держаної влади та 
місцевого самоврядування на території України. Однак КСУ 
здійснює інтерпретаційну діяльність не тільки у межах спеціальної 
процедури, а й під час ухвалення рішень про відповідність 
Конституції України законів та інших визначених законом правових 
актів. У мотивувальній частині цих рішень можуть міститися 
правотлумачні положення, в яких розкривається зміст відповідних 
норм Конституції України та юридичних актів, конституційність яких 
перевірялась. 

Правотлумачні положення КСУ одержали в літературі назву 
правових позицій, що є результатом системного тлумачення ним 
Конституції, законів та інших правових актів України, які у 
концентрованому вигляді виражають не тільки букву, а й дух 
відповідних законодавчих положень, мають офіційний, 
загальнообов’язковий, нормативний характер та містяться в усіх 
видах його актів. 



6 

 

Болдирєв С.В., 
к.ю.н., доцент кафедри державного будівництва, 

Національний юридичний університет 
 імені Ярослава Мудрого 

 

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ІНСТИТУТУ КОНТРАСИГНАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Політична криза та постійні конфлікти між вищими органами 
державної влади в Україні останнього десятиліття наочно показали 
нам на відсутність ефективного юридичного механізму 
забезпечення дії системи стримувань  і противаг в законодавстві 
нашої держави. Як наслідок, питання необхідності конституційної 
реформи юридичних основ взаємовідносин президента, 
парламенту та уряду стали цілком очевидними. Як вірно зазначила 
Т. Б. Купченко, однією з науково-теоретичних та практичних 
проблем побудови оптимальної моделі взаємовідносин між вищими 
органами державної влади в Україні та їх взаємодії, яка постійно 
привертає увагу політиків, науковців та громадськості, є також 
механізм реалізації положень Конституції України щодо 
контрасигнації актів Президента України.  

Загалом, контрасигнування (від. лат. contra – проти і signare – 
позначати, засвідчувати печаткою) полягає у скріпленні підписом 
глави уряду або уповноваженим на це членом уряду акта глави 
держави.  Контрасигнація – правовий інститут, сутність якого 
полягає в тому, що особа (прем'єр-міністр або міністр), яка скріпила 
своїм ім'ям акт глави держави, бере на себе політичну і юридичну 
відповідальність за цей акт, а глава держави персональної 
відповідальності не має. Наявність інституту контрасигнації 
свідчить про певну залежність глави держави від уряду, який, у 
свою чергу несе політичну відповідальність перед парламентом.  

Варто зазначити той факт, що науковій літературі до 
сьогоднішнього моменту відсутня єдина точка зору щодо правової 
природи даного інституту. Однак, проблематика функціонування 
контрасигнації в Україні полягає в тому, що процедура 
контрасигнування не відповідає класичному уявленню теорії 
конституційного права про неї. 

Особливості «українського» варіанта контрасигнації 
полягають в наступному. По-перше, в Україні не існує офіційного 
тлумачення терміну «контрасигнатура», бо він не вживається у 
чинному законодавстві взагалі. Чинна нині редакція Основного 
Закону тільки передбачає тільки, що акти Президента України, 
видані ним в межах повноважень, передбачених пунктами  5, 18, 
21, 23 частини четвертої статті 106 Конституції України, 
скріплюються підписами Прем’єр-міністра України та міністра, 
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відповідального за такий акт та його виконання. 
Як зазначає, П. Шляхтун, в Україні інститут контрасигнації 

зазнав дивовижні метаморфози. Спершу він мав суто формальний 
характер: цілком залежні від президента прем'єр-міністр і міністри 
скріплювали своїми підписами будь-які його акти. Однак, постійні 
політичні дискусії призвели до того, що попередній Закон України 
«Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 № 2591, так і чинний 
Закон від 19.04.2014 р. № 794 в ч.3 ст. 25 закріпив положення про 
те, Прем’єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт 
Президента України, виданий Президентом України в межах 
повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 частини першої 
статті 106 Конституції України, та за виконання такого акта, 
зобов’язані скріпити його своїми підписами у п’ятиденний строк з 
дня надходження акта для скріплення. 

Оскільки, Закон визначає прямий обов’язок скріплювати 
визначене коло актів Президента відповідними підписами 
урядовців, то  і визнавати подібні акти неконституційними з мотивів 
їх відсутності не є виправданим. Не складно уявити ситуацію, за 
якої Прем’єр-міністр чи міністр відмовляться підписати відповідний 
Указ Президента України всупереч вимогам Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України». 

Більше того, глибина даної проблеми полягає в тому, що як 
Конституція України, так і Регламент Кабінету Міністрів України, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 18 липня 
2007 р. № 950 (п.3, 4  § 106) містять положення про 
відповідальність міністра за виконання акта Президента. Однак, на 
нашу думку, ці положення є неприйнятними хоча б тому, що при 
наявності передбаченого Законом України «Про Кабінет Міністрів 
України» прямого обов’язку скріплення акта Президента 
зазначеним міністром, відповідальність за його виконання виникати 
в відповідного міністра взагалі не може.  

На думку вітчизняних вчених інститут контрасигнування в 
Україні відводиться двояка роль: по-перше, контрасигнування 
дозволяє Урядові мати свою думку щодо актів Президента України, 
які підлягають контрасигнуванню, по-друге, у випадку збігу їхніх 
позицій, знімає з Президента його власну відповідальність за 
реалізацію його указів і розпоряджень. Однак, за нинішніх умов, 
виникає парадоксальна юридична ситуація – міністр не може мати 
власної думки щодо актів Президента, однак відповідальність нести 
за їх виконання повинен. 

Вищезазначене свідчить, що на сьогодні, норми 
законодавства України, які стосуються питання контрасигнації актів 
Президента України, мають численні юридичні недоліки, які 
потребують необхідного законодавчого усунення. 
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Гермашев Ю.А., 
помічник юриста, 

Маріупольська колегія адвокатів ім. Конишева 
 

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІІ  
ПРАВА НА СВОБОДУ ІНФОРМАЦІІ 

 
Для сучасної правової дійсності стан нормативної 

урегульованості суспільних відносин, у тому числі і відносин з 
приводу реалізації інформаційних свобод членами суспільства, є 
поширеним майже у всіх розвинутих державах. Досвід розвинутих 
демократичних країн, таких як США доказує, що існування інституту 
інформаційної свободи та його правове забезпечення, як засіб 
реалізації регламентованих у актах вищої юридичної сили вихідних 
засад свободи, та як засіб захисту цих цінностей від спотворення та 
зловживання, є необхідною умовою здорового суспільства, 
ефективності демократії, транспарентності діяльності державної 
влади. Вищий посадовець ООН, Спеціальний доповідач щодо 
свободи думки і висловлювання Абід Гусейн сформував один із 
принципів дії механізму правового регулювання права на свободу 
інформації: «Свобода буде позбавлена всієї своєї ефективності, 
якщо люди не матимуть доступу до інформації. Доступ до 
інформації є основою демократичного способу життя. Саме тому 
тенденція приховувати інформацію від людей без належної мети  
має бути жорстко зупинена». 

Немає сумніву у важливості забезпечення реалізації 
суспільством інформаційних свобод в умовах сучасної державності. 
Саме тому гостро стоїть питання щодо того, як саме організацією 
вищої публічної влади здійснюється регулювання у цій сфері. 
Важливу роль для розкриття питання  правового механізму 
реалізації права на свободу інформації відіграє усвідомлення 
сутності даних понять. У сучасній правовій науці під механізмом 
правового регулювання прийнято розуміти – взяту в сукупності 
систему правових засобів, за допомогою яких здійснюється 
правове регулювання суспільних відносин. За допомогою цієї 
системи правових засобів, способів і форм  нормативність права 
переводиться у впорядкованість суспільних відносин, 
задовольняються інтереси суб'єктів права, встановлюється і 
забезпечується правопорядок. У свою чергу, правопорядок – це 
правовий стан суспільних відносин, що забезпечує їх стабільність, 
упорядкованість та охорону шляхом фактичної реалізації правових 
норм і вимог законності. Отже, виходячи з зазначеного вище, 
метою правового регулювання є досягнення такого стану 
суспільних відносин при якому будуть задовольнятися інтереси 
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суб’єктів права, а шляхом реалізації цієї мети є введення в дію 
норм права. Тож можливо свідчити, що норми права повинні бути 
спрямовані на захист та охорону суспільних інтересів, а 
встановлені ними загально обов’язкові правила поведінки 
регулювати правові можливості кожного окремого суб’єкта лише в 
тій мірі в котрій це необхідно для захисту, в першу чергу, його 
інтересів, а вже по друге інтересів держави.  

Право на свободу інформації гарантується у ч. 2 ст. 34 
Конституції України, відповідно до якої «кожен має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 
усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір». Конституцією 
України визначено (ч.3 ст.34) виключний перелік підстав щодо 
обмеження цього права: в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадського порядку з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, 
або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. 
Конституційними нормами визначається, що обмеження 
встановлюються законом, проте немає умови, що вони мають бути 
«необхідними в демократичному суспільстві», як цього вимагає 
стаття 10 Європейської конвенції захисту прав людини та 
основоположних свобод. Згідно зі ст. 32 Конституції, не 
допускається збирання, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини. Крім того, окремі аспекти 
права на доступ до інформації регулюються ч. 3 ст. 32, ч. 2 ст. 50, 
ст. 57. Так, ч. 3 ст. 32 Конституції України передбачене право знати 
інформацію про себе. Основним законом (ч. 2 ст. 50) гарантується 
право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її 
поширення. Право кожного знати свої права та обов’язки, 
закріплене у ст. 57 Конституції України, являє собою одну з 
основоположних гарантій державного захисту свободи доступу до 
інформації. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 
права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у 
порядку, встановленому законом, є не чинними. 

Відповідно до статті 64 Конституції, конституційні права і 
свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім 
випадків, передбачених Конституцією України (хоча на практиці 
дана норма постійно порушується органами державної влади та 
управління). Так право на свободу інформації (ч. 3 ст. 32, ч. 2 статті 
34, ч. 2 ст. 50) на підставі ст. 64 Конституції України може бути 
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обмежено в умовах воєнного або надзвичайного стану, однак право 
знати свої права та і обов’язки (стаття 57) не може бути обмежено 
навіть в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 

Таким чином, аналіз правового механізму реалізації права на 
свободу інформації дає змогу зробити висновок що регулювання 
сфери інформаційних потреб суспільства з боку держави, виходячи 
з викладеного вище, покликано вперш за все задовольнити 
інтереси суспільства, шляхом надання найбільшого сприяння його 
членам до доступу та розпорядження інформацією різного роду. 
Захист приватних даних щодо конкретної особи, у такому випадку 
прирівнюється до правового захисту особистості з боку держави. 
Конституційне закріплення права на інформацію є важливим 
кроком у встановлені вільного демократичного суспільства. 
Регламентація цього права необхідна для впровадження 
механізмів захисту цієї свободи і перш за все захисту від впливу 
самої держави, як організації політичної влади що має монополію 
на примус ( а можна сказати на насилля) у межах певної території. 

 
Гетьман К.О., 

здобувач кафедри фінансового права, 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
 

ПРИНЦИП ЕКОНОМІЧНОЇ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ПОДАТКУ 
В КОНТЕКСТІ ДИНАМІКИ ПОДАТКОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
 
Реалізацію фіскальної функції податку в найбільш 

спрощеному вигляді пов'язують із забезпеченням надходження 
коштів до бюджету. Поняття «fiscus» (казна – лат.) виокремлює 
специфічне коло відносин, які виражають надходження коштів до 
дохідних частин бюджетів. Оскільки переважна більшість таких 
надходжень формується за рахунок податків та зборів, тому ми і 
виходимо із змістовного зв’язку бюджетно-податкового 
регулювання. Саме таким чином законодавець підходить до 
визначення доходів бюджетів в ст. 9 Бюджетного кодексу України.

 

Показово, що першим (і, фактично, головним) джерелом 
формування доходів бюджетів визначені саме податкові 
надходження. Таким чином, фіскальне призначення подібних 
платежів забезпечується місцем їх в засадах формування 
бюджетів. 

З прийняттям Податкового кодексу України в 2010 році 
принципово змінився підхід законодавця щодо закріплення засад 
економічної обґрунтованості оподаткування. Ст. 4 Податкового 
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кодексу України, закріплюючи принципи, на яких ґрунтується 
податкове законодавство України, серед основних виділяє принцип 
економічності оподаткування. Під ним розуміється встановлення 
податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету 
значно перевищує витрати на їх адміністрування. Фактично, 
йдеться про порівняння розміру коштів, які надійшли від 
справляння такого податку та коштів, які мають бути витрачені на 
забезпечення збору такого податку. На наш погляд, дуже 
спрощений підхід. До того ж складно зрозуміти, що мається на увазі 
при визначенні «значного перевищення» надходжень над 
витратами. Здається більш ґрунтовним було визначення цього 
принципу в Законі України «Про систему оподаткування».  
Відповідно до ст. 3 «Принципи побудови та призначення системи 
оподаткування» принцип економічно обґрунтованості  передбачав 
встановлення податків і зборів (обов’язкових платежів) на підставі 
показників розвитку національної економіки та фінансових 
можливостей з урахуванням необхідності досягнення 
збалансованості витрат бюджету з його доходами.  

Такий підхід нам здається більш виваженим та послідовним 
за декількома підставами. По-перше, встановлення податків та 
зборів пов’язується з об’єктивними підставами – показниками 
розвитку національної економіки. По-друге, оподаткування 
обумовлюється фінансовими можливостями як держави, так і 
територіальних громад. По-третє, такі фінансові можливості 
ґрунтуються на необхідності досягнення збалансованого бюджету – 
узгодження видаткових та дохідних показників бюджетної 
діяльності. Тобто при такому підході започаткований більш 
«державницький» підхід – не спрощене порівняння від податків та 
витрат на їх збирання, а врахування концептуальних засад, які 
мають забезпечити фіскальну роль податків.  

Принцип економічної обґрунтованості податкового 
законодавства не є притаманним виключно українському 
законодавству. На нього як умову існування податкового 
законодавства звертається увага і в ст. 3 Податкового кодексу 
Російської Федерації. Вимога економічної обґрунтованості податку 
пов’язується із ефективністю, самоокупністю податків, при якому 
суми, що отримуються державою по кожному окремому податку 
мають перевищувати витрати на його збір, обслуговування, 
контроль. Можна прийти до висновків, що в такій редакції фактично 
дублюється підхід як в російському, так і в українському 
податковому законодавстві. Тобто йдеться про спрощений підхід 
порівняння надходжень та витрат. Але навряд чи логічним в цій 
ситуації є посилання на реалізацію цього принципу виключно 
державою, бо значна кількість податків не лише надходять до 
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місцевих (чи федеральних) бюджетів, але і вводяться на 
відповідних територіях органами влади на місцях. Таким чином, 
такий принцип має бути реалізований не виключно державою.  

Принциповою та глибинною підставою реалізації принципу 
економічної обґрунтованості оподаткування є узгодження інтересів 
учасників відносин. Саме через невизначеність співвідношення 
інтересів О.П. Зрєлов бачить відсутність чітких критеріїв 
визначення економічної підстави податку. Він наголошує на тому, 
що  це обумовлюється об’єктивними суперечностями між 
державою, яка завжди зацікавлена в максимальному розмірі 
податків та платниками, які докладають зусиль щодо зменшення 
розмірів своїх податкових відрахувань. Спрощений погляд на 
оподаткування виокремлює рух коштів від одного суб’єкта до 
іншого. Тобто гроші одного із учасників податкових правовідносин 
передаються іншому. Таким чином інтерес особи, у якої 
вилучаються кошти потенційно орієнтований на мінімізацію таких 
вилучень, тоді як особа, яка отримує кошти від сплати податків та 
зборів, зацікавлена в їх своєчасному та повному надходженні. Саме 
таким чином і будується принциповий підхід щодо порівняння та 
раціонального узгодження приватних та публічних інтересів при 
справлянні податків та зборів. Д.В. Вінницький в цьому контексті 
акцентує увагу на доцільність співрозмірності обмеження  
економічних інтересів приватних суб’єктів, а при встановленні 
зборів та цільових податків співрозмірність він пов’язує з 
еквівалентністю платежу із тими послугами, правами чи 
перевагами, які платник внаслідок його сплати отримує.  

З іншого боку підходить до характеристики принципу 
економічної обґрунтованості Ю.О. Крохіна. З одного боку, вона 
пов’язує принцип економічної обґрунтованості саме із з спрощеним 
підходом порівняння надходжень від них та витрат на організацію 
адміністрування податків та зборів. При цьому вона наголошує на 
ефективності податків в контексті самоокупності. Такої ж думки 
дотримується і А.М. Лісова, яка звертає увагу на те, що всі податки 
сплачуються із кишені громадян. Саме тому, вони повинні 
враховувати фактичну здатність платників їх сплачувати. Навряд чи 
можна погодитись з подібним акцентом на притаманність 
виконання податкового обов’язку громадянами. По-перше, податки 
сплачують і юридичні особи. По-друге, критерій громадянства не є 
принциповим при виникненні податкового обов’язку. Працює інша 
умова – податкове резидентство. Саме тому більш логічно 
пов’язувати ці відносини не з громадянами, а з фізичними особами. 
З іншого боку, на погляд Ю.О. Крохіної, встановлення та 
закріплення податку повинно враховувати макро- та 
мікроекономічні наслідки як для державної казни, так і для певного 
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платника.  
Треба погодитись, що принцип економічної обґрунтованості 

податку має певне «надподаткове», «надінституційне» значення.  
Врахування через нього макроекономічних наслідків, перш за все, 
віддзеркалює бюджетний сенс реалізації цього принципу, 
перспективи  виконання бюджетних показників (навряд чи треба 
доводити, що можливість бюджетних видатків обумовлюється 
розмірами зібраних коштів до дохідних частин бюджетів, і, перш за 
все, за рахунок податків та зборів). А дотримання бюджетних 
показників (фінансування захищених статей, соціальних завдань та 
функцій держави) забезпечує і  соціальну стабільність, виваженість 
та послідовність в розвитку суспільства. В той же час, навряд чи 
характеризуючи економічну обґрунтованість податку із 
врахуванням макроекономічних показників, необхідно пов’язувати її 
із наслідками виключно для державної казни. Економічна 
обґрунтованість податку має наскрізний характер і стосується всіх 
елементів бюджетної системи: державного, місцевих бюджетів (в 
тому числі і бюджетів суб’єктів федерації – в Російській Федерації), 
тоді як категорія «державної казни» характеризує відносини лише 
стосовно Державного бюджету. 

 

Єльникова М.О., 
аспірант кафедри конституційного права України, 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого 

 

ГЕНЕЗИС ПРАВ ЛЮДИНИ  
В ІСТОРІЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ 

 

Питання прав людини є найважливішою проблемою 
внутрішньої та зовнішньої політики всіх держав світової 
співдружності. Забезпечення прав і свобод людини, їх практична 
реалізація є тим критерієм, за яким оцінюється рівень 
демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому. 
Процес суспільної діяльності людини значною мірою залежить від 
обсягу прав і свобод, які визначають її соціальні можливості, 
характер життєдіяльності, систему зв'язків людей у суспільстві. 
Тому питання про права людини завжди були предметом 
політичної боротьби за володіння цими правами, розширення їх 
сфери та визначення становища людини у суспільстві. Саме 
боротьба за права людини стала каталізатором масштабних змін у 
суспільно-політичному житті більшості країн світу, вела до нового 
осмислення ролі людини в її відносинах з іншими людьми, 
суспільством і державою. 

Перші ідеї про те, що людина має якісь права, надані їй від 
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природи, виникли ще в далекій давнині. На думку Л.П. Расказова і 
І.В. Упорова, природне право починає історію права взагалі, 
оскільки «природне право в своєму генезисі виходить з біологічної 
природи людини, і в цьому сенсі можна говорити про те, що право 
починається з інстинктів. Саме з інстинкту виходить, наприклад, 
«щонайперше» природне право − право на життя. Права на 
свободу, гідність особи, особисту недоторканність також 
сформувалися на ранньому етапі розвитку людського 
співтовариства (позитивне ж право з'являється, коли на певному 
рівні соціальних відносин найбільш важливі правила поведінки 
починають санкціонуватися державою)». 

Кожне суспільство мало своє уявлення про справедливість, 
гідність і повагу. Майже в кожній давній спільноті людей існувала 
точка зору, що її провідники повинні правити мудро і керуватися 
при цьому інтересами загального добробуту. Джерелом таких 
поглядів були заповіді Божі, закони природи, традиції, а часом і 
політичні рішення, але вони не випливали з розуміння того, що 
кожна людина наділена правом мати справедливих керівників. 
Уявлення про права людини могли виникнути в суспільстві, де 
проявлявся підвищений інтерес до потреб окремої особистості, її 
вільного розвитку. 

Права людини – складне, багатогранне явище, яке в значній 
мірі залежить від ґенези правових норм, в яких вони 
сформульовані. Започатковані як мононорми, вони згодом 
трансформувались у норму права. Сам факт появи норм − це 
ознака людського буття, його соціальності. Через освоєння 
мононорм культивувалися форми поведінки, які були необхідні 
людському співтовариству для подальшого прогресу. 

Спільними зусиллями багатьох поколінь накопичувався 
інтелектуальний матеріал, створювалося морально-філософське 
підґрунтя для утвердження в майбутньому всеперемагаючої ідеї 
прав людини. Але на законодавчому рівні ця ідея почала 
реалізовуватися набагато пізніше. Прийнята у 1215р. в Англії 
Велика хартія вольностей традиційно вважається першим 
правовим документом, в якому закладено основи концепції прав 
людини, створено передумови для подальшого утвердження 
свободи і панування закону в житті суспільства. Хартія, зокрема, 
закріплювала такі важливі принципи, як співрозмірність діяння та 
покарання за нього, неухильне додержання посадовими особами 
закону, визнання винним лише за рішенням суду, право вільного 
в’їзду та виїзду з країни та ін. 

Отже, вчення про права і свободи як природний стан 
розроблялися ще філософами стародавнього світу, але 
конституційно-правові теорії прав і свобод почали розвиватися з 
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ХVII-XVIII ст. У працях видатних мислителів лібералізму й 
просвітництва – Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск'є, Ж.Ж. Руссо, 
І. Канта, Т. Джефферсона, Дж.-Ст. Мілля, І. Бентама – було 
закладено основи сучасного розуміння прав людини(прав на життя, 
свободу, власність тощо) як священних імперативів і норм 
взаємовідносин особи та влади, були висунуті концепції виникнення 
держави із вільної угоди людей, ідеї про те, що держава спирається 
на природні закони. 

Остаточне становлення прав людини пов'язане з поваленням 
феодалізму й проголошенням за часів буржуазних революцій 
свободи людини. Розвитку ідеалів свободи та прав людини сприяли 
великі історичні документи США. Серед них Декларація прав 
Вірджинії 1776р., що проголосила рівність людей у користуванні 
природними правами, та Декларація прав незалежності США 
1776р., яка визначила перелік невідчужуваних прав людини. 

Вирішального значення для процесу становлення прав 
людини мала природно-правова доктрина, що утвердила пріоритет 
прав людини та визначила нові параметри взаємовідносин між 
індивідами і владою. Таким чином, індивід, що раніше повністю був 
підкорений державі та залежний від неї, набув автономії, отримав 
право на невтручання держави у сферу свободи особи, окреслену 
правом, та отримав гарантії державного захисту в разі порушення 
прав і свобод. Цінність природно-правового вчення 
характеризується опорою на моральні принципи, а також категорії 
справедливості, свободи та людської гідності. 

Наступним етапом бурхливого розвитку концепції прав 
людини нової якості – вже як світових стандартів, до яких з часів 
почав застосовуватися прикметник "загальновизнані", збігся із 
закінченням Другої світової війни та об'єднанням держав в 
Організацію Об'єднаних Націй. Зміст Загальної Декларації прав 
людини і прийняті на її основі інші міжнародні документи, зокрема, 
Європейська конвенція про захист прав і основоположних свобод, 
дають підстави говорити про цінність і значення цих юридичних 
документів не тільки в плані закріплення у них основних прав і 
свобод, але і в механізмі їх імплементації. Сьогодні практично не 
існує в світі країн, які б не враховували у своїй законотворчій 
діяльності здобутків міжнародних правових організацій щодо прав 
людини. 

Отже, становлення та розвиток прав людини має тривалу 
історію і супроводжується боротьбою доктрин та традицій, що 
характерні для певної країни. Саме на основі поєднання ідей 
природної та позитивістської концепцій прав людини і стало 
можливим закріплення фундаментальних прав у конституціях 
демократичних держав. 
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Єрмак О.В., 
аспірант кафедри кримінального права, 

Національна академія прокуратури України 
 

МІСЦЕ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ 
В МЕХАНІЗМІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 
Для визначення поняття впливу на кількісні і якісні показники 

злочинності в науковій юридичній літературі використовують такі 
терміни як протидія, боротьба, контроль (кримінологічний 
моніторинг), попередження, профілактика. 

Останнім часом в сучасній українській юридичній літературі 
та законодавстві поширення набув термін «протидія злочинності». 
Прихильниками даного терміну є О.М. Бандурка та Л.М. Давиденко, 
Кальман О.Г., Куц В.М. та ін.  

Академік Закалюк А.П., який у своїх працях вживає термін 
,,запобігання злочинності”, запобіжні заходи, що впливають на 
злочинні прояви, за цільовим призначенням поділяє на: 1) цільові 
або спеціальні (спеціально-кримінологічні), що мають спеціальну 
мету запобігання злочинності; 2) загально соціальні, здійснення 
яких спрямовується на вирішення інших соціальних проблем, але 
побічно має ефект і щодо запобігання злочинності.  

Куц В.М. фактично підтримує позицію Закалюка А.П., але 
розділяє протидію злочинності за критерієм спрямованості 
діяльності суб’єктів на дію криміногенних факторів і виділяє 
аналогічні напрямки щодо протидії злочинності: загальний і 
спеціальний. 

Якщо виходити з того, що спеціальна протидія злочинності – 
це сукупність кримінально-правових, кримінально-процесуальних, 
оперативно-розшукових, криміналістичних та кримінологічних 
засобів, що забезпечують безпосередній правовий та 
кримінологічний вплив на реальні й потенційні злочинні прояви, а 
суб’єктами такої протидії є не всі соціальні та державно-правові 
інституції й навіть не всі правоохоронні органи, а лише спеціально 
уповноважена на це їх частина, що отримала назву ,,кримінальна 
юстиція”, то механізм спеціальної протидії злочинності має два 
напрями: 1) кримінально-правове реагування на вчинення злочину і 
2) запобігання злочинам, що включає профілактику, попередження і 
припинення злочинів. 

При цьому кримінально-правове реагування на злочинні 
прояви здійснюється шляхом застосування кримінально-правових 
заходів, визначених КК України. У свою чергу кримінально-правові 
заходи розділяються на: 1) кримінальну відповідальність та 2) інші 
заходи кримінально-правового характеру. Основним заходом 
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спеціальної протидії злочинності залишається кримінальна 
відповідальність у формі: 1) покарання; 2) звільнення від 
покарання; 3) звільнення від відбування покарання; 4) примусові 
заходи медичного характеру щодо обмежено осудних осіб; 5) 
примусові заходи виховного характеру щодо неповнолітніх. 
Примусове лікування самостійно не застосовується, а слугує 
додатком до визначених законом форм відповідальності.  

До числа ,,інших заходів кримінально-правового характеру” 
законодавець відніс, передбачені Розділом ХІV КК України 
примусові заходи медичного характеру (ст. ст. 92-95 КК України), 
спеціальну конфіскацію (ст. ст. 96-1, 96-2 КК України) та ін. 

Отже приходимо до висновку, що правове реагування на 
вчинення злочинів як напрям спеціальної протидії злочинності 
здійснюється переважно шляхом застосування кримінальної 
відповідальності. 

Застосування інших заходів кримінально-правого характеру 
поки що є допоміжним напрямом такого реагування.  

Спеціальна конфіскація у випадку засудження особи за 
вчинений злочин може застосовуватися судом шляхом прийняття 
рішення, яким закінчується кримінальне провадження, виключно як 
додаток до однієї з форм кримінальної відповідальності. Разом з 
тим, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України у випадку закриття 
кримінального провадження слідчим або прокурором питання про 
спеціальну конфіскацію розглядається судом за клопотанням 
прокурора.  

Таким чином, у зв’язку з тим, що спеціальна конфіскація має 
дуалістичну кримінально-правову природу, то вона може 
застосовуватися як додаток до однієї з форм кримінальної 
відповідальності або як самостійний кримінально-правовий захід 
альтернативний кримінальній відповідальності. 

Наприклад, особа, вчинивши крадіжку грошових коштів 
вносить їх на депозитний рахунок до банківської установи, отримує 
протягом певного часу дивіденди, які зберігає вдома. Через деякий 
час особу викривають і повідомляють про підозру і направляють 
обвинувальний акт щодо неї до суду. За результатами розгляду 
кримінального провадження суд звільняє особу від кримінальної 
відповідальності, але конфіскує грошові кошти та отримані від їх 
використання доходи.  

Проведене дослідження дозволяє визначити місце 
спеціальної конфіскації в механізмі протидії злочинності на основі 
наступних ієрархічних структур: 1) механізм протидії злочинності – 
спеціальна протидія злочинності – правове реагування – 
кримінальна відповідальність – форми кримінальної 
відповідальності  – спеціальна конфіскація як додаток до однієї з 
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форм кримінальної відповідальності; 2) механізм протидії 
злочинності – спеціальна протидія злочинності – правове 
реагування – інші заходи кримінально-правового характеру – 
спеціальна конфіскація. 

 
Ковальчук О.І., 

здобувач кафедри конституційного права України, 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
 

СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ 
У РАМКАХ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ 

 
Розвиток сучасної української державності та тенденції в 

суспільстві вимагають законодавчих змін та здійснення 
конституційної реформи. Конституція сучасної правової держави 
має бути основним і дієвим інструментом регулювання суспільних 
відносин. Вона повинна об’єднувати правову систему держави, 
надавати їй стабільності та впорядкованості. Тому таким важливим 
і важким стає для України конституційний процес, адже створення 
власної конституції відбувається в умовах економічної та політичної 
кризи. Проте слід зазначити, що під час розгляду всіх правових 
документів на різних етапах вітчизняної конституційної реформи 
помітна еволюція правових ідей, становлення принципів правової 
держави. У рамках цього процесу інститут суспільного мовлення є 
одним з найбільш ефективних механізмів забезпечення свободи 
слова, що є невід’ємним атрибутом демократичного суспільства. 
Основними цілями цього суспільного інституту є обмеження 
прямого впливу держави на діяльність ЗМІ, забезпечення доступу 
різних суспільних груп до каналів масової комунікації та 
представлення їхніх інтересів в інформаційному просторі в умовах 
ринкової економіки та комерціалізації ЗМІ. 

В Україні за цей час було створено декілька проектів 
суспільного мовлення. У грудні 2006 року Національна комісія з 
утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при 
Президентові України затвердила принципи впровадження 
стандартів суспільного мовлення в Україні. Відповідно до цього 
рішення система суспільного мовлення повинна бути створена на 
основі державного телебачення (НТКУ), тобто передбачається 
фактична ліквідація державного мовлення та його заміна на 
суспільне. Передбачалося також формування колегіального органу 
управління на каналі суспільного мовлення, у створенні якого буде 
приймати участь Президент України, Верховна Рада України та 
громадські організації. При цьому вказується, що механізм 



19 

 

фінансування суспільного мовлення повинен гарантувати його 
незалежність. На сьогоднішній день ці проекти не були реалізовані. 
Натомість, 03.07.2013 року, Верховна Рада України прийняла за 
основу проект Закону України «Про Суспільне телебачення і 
радіомовлення України». Даний законопроект містив положення 
щодо створення Національної суспільної телерадіокомпанії України 
(НСТУ), котра має бути юридичною особою публічного права. 
Передбачалося, що Суспільне телебачення і Суспільне радіо 
мають стати її структурними підрозділами, кожен із яких 
здійснюватиме мовлення на двох загальнонаціональних теле- та 
радіоканалах: суспільно-політичному та культурно-освітньому.  

Але у поточному році був зроблений новий крок щодо 
розвитку суспільного телебачення в Україні. Так, 17 квітня 2014 
року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Суспільне 
телебачення і радіомовлення Україні», у якому передбачається, що 
вказана компанія створюється на базі національної телекомпанії, 
радіокомпанії, «Укртелефільма», державній телекомпанії 
«Усесвітня служба», «Українське телебачення і радіомовлення», 
телерадіокомпанія «Культура» та ін. Законопроект передбачає, що 
компанія фінансується за рахунок бюджету протягом 4 років з дня 
набирання чинності цього закону. Після цього періоду компанія 
може фінансуватися за рахунок продажу власних програм, 
добродійних пожертвувань, інших вступів. Фінансування 
телекомпанії з бюджету складе 0,2% витрат держбюджету. При 
цьому Закон обмежує кількість реклами на суспільному телеканалі, 
її розмір не може перевищувати 5% часу протягом години.  

Прийняття цього Закону є важливим кроком у формуванні 
суспільного мовлення в Україні. І тепер виникає питання, яким 
чином запровадити прогресивну систему національного 
телерадіомовлення за нинішніх політичних та економічних умов так, 
щоб уникнути вад перехідного періоду і забезпечити виконання усіх 
суспільно-важливих завдань, що нині покладено на державне 
телебачення і радіо. Адже вкрай важливо забезпечити процес 
розвитку та популяризації інституту суспільного мовлення серед 
суспільства та позиціонування тієї важливої мети, яку воно несе 
для розвитку громадянського суспільства України.  

Варто зауважити, що до поки в Україні здійснюється тільки 
становлення системи суспільного телебачення, сучасні дослідники 
масових комунікацій відзначають початок процесу диференціації 
телебачення, включаючи збільшення числа спеціалізованих 
телеканалів і зростання тематичного різноманіття програм, що 
відповідає різноманітності смаків і перевагам телеглядачів. У 
сучасному світі інформаційна сфера надає громадянському 
суспільству можливість ефективно контролювати та взаємодіяти з 
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публічною владою. Однією із основних ланок такого процесу є 
суспільне мовлення – оптимальний агент між громадянським 
суспільством та державою. В Україні концепція суспільного 
мовлення ще повною мірою не реалізована, тому потребує 
подальшого вивчення та набуває ще більшої актуальності у процесі 
європейської інтеграції України. Адже суспільне мовлення 
залишається зобов'язанням України перед Радою Європи, а 
експертне середовище та представники впливових громадських 
організацій одностайно визнають його нагально необхідним. 

 
Кушніренко О.Г., 

к.ю.н., доцент кафедри конституційного права України, 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 
 

УКРАЇНА ЯК НЕЙТРАЛЬНА ДЕРЖАВА 
 
Правовий статус держави, що пов'язаний із її неучастю у 

війнах, а також неприєднання до військових союзів, що 
утворюються іншими державами, звичайно розуміють як 
нейтралітет.  

Конституція України в прямій формі не закріплює статус 
нейтралітету держави, що дає можливість двоякого тлумачення з 
цього питання конституційного тексту. 

В липні 2010 р. Верховна Рада України прийняла Закон 
України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики». Стаття 
11 Закону передбачає дотримання Україною політики 
позаблоковості, що означає неучасть України у військово-
політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та 
розвитку Європейської системи колективної безпеки, продовження 
конструктивного співробітництва з НАТО та іншими військово-
політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний 
інтерес. Таким чином, на законодавчому рівні Україна закріпила 
свій позаблоковий статус. 

Численні соціологічні дослідження відносно можливості 
приєднання України до воєнних союзів, НАТО, до останнього часу 
свідчили про відносно невелику кількість громадян України, які 
схвально відносилися до такого можливого союзу. Ситуація 
кардинально змінилася протягом останніх кількох місяців 2014 року, 
в зв’язку з анексією Російською Федерацією Автономної Республіки 
Крим та міста із спеціальним статусом – Севастополя, та тією 
напругою у міжнародних відносинах, яка виникла між державами. 
Поряд із питанням про майбутній нейтралітет та позаблоковий 
статус України, чого по суті вимагають правлячі кола Російської 
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Федерації, все більшої підтримки набуває дискусія, а також рух 
відносно можливої участі України у військовій структурі НАТО. 

Історичний досвід нейтральних і позаблокових держав 
свідчить про те, що такий статус цілком можливий при наявності 
цілої низки умов, найважливішими із яких вважаємо дві: 
відповідність нейтралітету інтересам сусідніх, могутніх у воєнному 
та економічному відношенні держав та здатність країни самостійно 
забезпечити свою обороноздатність. Що стосується першої умови, 
ситуація для України є дуже непростою з погляду на останні події, 
які вже відбулися і відбуваються в державі, по суті збройного 
конфлікту з боку Російської Федерації, що дає змогу підстави 
вважати, що нейтралітет держави і de jure, і de facto може 
коштувати Україні надзвичайно дорого. Друга умова: чи в змозі 
Україна самостійно забезпечувати свою обороноздатність? На 
жаль, відповідь є негативною. Навіть якщо не брати до уваги 
серйозні проблеми, які постали перед Збройними Силами України в 
зв’язку з конфліктом 2014 року з Російською Федерацією, 
малоймовірно, що в найближчі роки держава, з огляду на 
економічні реалії країни, зможе підтримувати свою 
обороноздатність на гідному рівні. Якщо взяти в якості прикладу 
Швейцарію (а саме вона є абсолютно нейтральною державою – 
тобто еталоном для України), то можемо отримати досить вражаючі 
факти. Якщо Швейцарія, маючи 41, 3 тис. кв. км. території, 
витрачає на оборону 4 млрд. доларів, то склавши просту пропорцію 
можна підрахувати, що для виділення такої самої кількості коштів 
на одиницю своєї території (603, 6 тис. кв. км.) Україні потрібно 
фінансувати оборонний бюджет у розмірі 58, 4 млрд. доларів. Це 
становить 7,5 % бюджету України в 2014 році з огляду на 12 грн. за 
1 долар. Таким чином, українській армії потрібно фінансування у 
46, 7 разів більше, ніж було передбачено Державним бюджетом 
України на 2014 рік. Вказане свідчить, що самостійно Україна не 
може фінансово забезпечити обороноздатність країни в умовах 
нейтралітету. 

З огляду на останні, по суті трагічні події, що відбуваються в 
нашій державі з початку 2014 р., можна стверджувати, що Україна, 
маючи de facto нейтральний статус, в результаті агресії Росії 
втратила частину своєї території. Дуже прикрою є й та обставина, 
що не ефективними були й колективні гарантії національної 
безпеки, які по суті повинні були гарантувати безпеку Україні. Мова 
йде про основний документ стосовно ядерних та інших гарантій 
безпеки України – Меморандум про гарантії безпеки України, що 
був підписаний на початку грудня 1994 р. на Будапештському саміті 
ОБСЄ кількома провідними державами. Загальновідомо, що за 
міжнародними гарантіями безпеки, країни-гаранти повинні 
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розробляти відповідний механізм заходів з надання конкретної 
допомоги країні на її захисту у разі агресії. У Меморандумі про це – 
ані слова. І надзвичайно прикро, що порушила умови цього 
Меморандуму одна із країн-гарантів.  

Таким чином, можна констатувати, що досвід будівництва 
збройних сил нейтральних держав Європи не може бути механічно 
перенесений на Україну. Її воєнні потреби значно більші, ніж у 
нейтральних країнах, а можливості їх задоволення – значно менші. 
Крім того, сьогодні вже очевидно, що нейтральний статус 
поступово втрачає свою вагу у ролі ефективного інструменту 
підтримки національної безпеки на Європейському континенті. Для 
забезпечення свого суверенітету і територіальної цілісності 
держави Україні потрібно в найближчий час прийняти єдине 
правильне рішення.  

 
Логачова В.В., 

кафедра конституційного права України, 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
 

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ГАРАНТ ПРОЗОРИХ ТА 
ДЕМОКРАТИЧНИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ 

 
Питання прозорості та чесності виборчого процесу в 

демократичних державах з кожним роком постає все більш 
гостріше. При цьому наголосимо, що українські виборчі кампанії не 
стали виключенням. Словосполучення «громадський контроль» 
увійшло в лексикон українців зовсім нещодавно. Останні декілька 
років точилися запеклі дискусії з приводу цієї категорії. Причин 
появи цього терміну можна назвати багато, але ми переконані, що 
головними причинами прояву зацікавленості контролем з боку 
громадськості за ходом виборчих кампаній є поступовий розвиток 
правосвідомості наших громадян і необхідність реалізації ідей 
взаємоконтролю влади та суспільства. 

Нагадаємо, що сутність громадського контролю під час 
виборів полягає в сукупності заходів з боку громадян та 
представників громадянського суспільства, які направлені на 
всебічний аналіз всього виборчого процесу, з виявлення порушень 
закону та захисту виборчих прав громадян з можливістю кожному 
ознайомитись з результатами проведення такого контролю. Одним 
з головних завдань представників громадськості (представників 
засобів масової інформації, громадських організацій, вітчизняних та 
іноземних офіційних спостерігачів тощо) та громадян є 
добросовісне спостереження за ходом виборчого процесу на всіх 
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етапах його проведення, фіксація порушень та доведення до 
відома широкого загалу інформації про хід виборів в цілому.  

З отриманням незалежності понад двадцяти років потому 
кожного разу, коли відбувалися вибори в представницькі органи 
держави громадяни очікували на позитивні зміни, якими, на жаль, 
Україна ще не може похвалитися. З кожним роком рівень довіри до 
органів державної влади знижується. Корупція, бюрократичні 
перепони, байдуже ставлення частини населення до майбутньої 
долі країни – ці і багато інших факторів гальмують розвиток 
громадського контролю саме під час проведення передвиборчих 
кампаній.  

Під час останніх президентських перегонів 2014 року тема 
громадського контролю з боку громадськості досягла, на нашу 
думку, свого апогею. Президентські вибори знаходились під 
пильною увагою з початку реєстрації кандидатів й до офіційного 
оголошення результатів. Значна частина небайдужих українців в 
різноманітних соціальних мережах запекло обговорювали перебіг 
передвиборчих подій, висловлювали свою громадську позицію та 
ділились фактами можливих порушень виборчого законодавства.  

Не оминули українські вибори уваги й іноземних 
спостерігачів, які, як завжди, брали участь у виборах та позиції 
пересічних громадян різних держав, що з цікавістю слідкували за 
новинами з «виборчого майданчику». Варто зазначити, що 
загальна оцінка іноземних арбітрів досить високою виявилась: 
українські вибори були визнані чесними, демократичними та 
такими, що відбулися.  

Думку іноземних громадян частково підтримали й вітчизняні 
спостерігачі і громадяни. А саме: масових фальсифікацій не було 
виявлено, суттєві порушення законодавства не зафіксовано тощо. 
Проте поодинокі випадки незначних порушень були зафіксовані 
деякими громадянами, завеликі черги змушували громадян 
приходити по декілька разів на виборчі дільниці тощо. Однак, ці 
обставини, на мою думку як і більшості громадян, суттєво не 
вплинули на результат перегонів й вибори відбулись. 

Хотілось би зазначити, що процес становлення України як 
демократичної, соціальної, правової держави триває. І на цьому 
шляху становлення громадський контроль посідає далеко не 
останнє місце, бо природа громадського контролю походить від 
взаємодії влади і суспільства, що позитивно впливає на 
формування та розвиток громадянського суспільства, тобто того 
суспільства, до якого ми прагнемо. Громадський контроль на 
виборах є серйозною рушійною силою для спонукання суспільства 
до активних дій, до подолання такого соціального явища як 
«політична байдужість». Підвищення ефективності та об’єктивності 
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громадського контролю поступово зможе повернути авторитет 
народу до влади, а влада, в свою чергу, буде вирішувати соціальні 
проблеми, а не проблеми політичних еліт. Недосконалість 
українського законодавства теж негативно впливає на розвиток 
громадського контролю, тому необхідно розробити спеціальний 
закон, який би дав змогу суб’єктам громадського контролю діяти в 
межах повноважень, які їм надані законодавством. Таким чином 
можна констатувати, що розвиток української державності не 
можливий без ефективного та належного функціонування 
громадського контролю, як гаранта прозорого та демократичного 
волевиявлення українського народу. 

 
Любченко П.М., 

д.ю.н., професор кафедри державного будівництва, 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

Перманентні експерименти щодо реформування інститутів 
територіальної організації влади на місцях, які здійснювалися 
протягом останнього двадцятирічного періоду без достатнього 
наукового обґрунтування, здебільшого на основі емпіричного 
досвіду, а тому бажаних результатів не дали. Наслідком такої 
політики стала «консервація» доволі громіздкої й неефективної 
системи влади, що є однією з основних причин незадовільного 
стану соціально-економічного розвитку регіонів України.  

Дослідження проблем правового регулювання 
співробітництва набуває особливого значення в контексті пошуку 
найбільш оптимальних шляхів реформування місцевого 
самоврядування. Це зумовлено недоліками адміністративно-
територіального устрою, недосконалість якого стримує соціально-
економічний розвиток територіальних громад, особливостями 
організації й діяльності системи органів місцевого самоврядування, 
яким для ефективної реалізації власних повноважень дуже часто 
бракує необхідних матеріальних та фінансових ресурсів. Перед 
органами місцевого самоврядування стоять виклики, які неможливо 
вирішити без об’єднання їх зусиль, а тому одним із варіантів 
розв’язання завдань, які стоять перед ними є повсюдне 
впровадження практики співробітництва територіальних громад.  

Розглядаючи проблеми міжмуніципальної співпраці їх умовно 
можна поділити на дві частини: правові й організаційні. Аналізуючи 
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правову основу співробітництва у сфері місцевого самоврядування 
слід, насамперед, звернутись до Конституції України (ч. 2 ст. 142), 
яка надає право сільським, селищним, міським територіальним 
громадам об'єднувати об'єкти комунальної власності і кошти 
місцевих бюджетів. Конституційно закріплюються і умови такого 
об'єднання. По-перше, зазначена процедура може здійснюватися 
тільки на договірних засадах. По-друге, чітко визначена мета 
об'єднання цих об'єктів: виконання спільних для кількох 
територіальних громад проектів чи спільне фінансування 
(утримання) комунальних підприємств, установ, організацій. При 
цьому, реалізуючи право на таке об'єднання, територіальні громади 
можуть створювати для цього відповідні органи і служби. Проте 
ефективного організаційно-правового механізму такої взаємодії 
територіальних громад на сьогоднішній день не створено.  

Зазвичай розвиток співробітництва територіальних громад 
значною мірою залежить від рівня децентралізації публічної влади, 
органи місцевого самоврядування більше потребують співпраці у 
децентралізованій системі. У централізованій державі 
повноваження і ресурси органів місцевого самоврядування 
обмеженні, а тому потреба у співпраці незначна. 

Організаційні аспекти співробітництва територіальних громад 
залежать від різноманітних чинників: географічних, демографічних, 
політичних, економічних, культурних, історичних та інших. До 
організаційних проблем, які можуть стояти на шляху 
співробітництва громад можна віднести:  а) політичні розбіжності 
між місцевими радами, більшість у яких складають представники 
різних партій; б) складність юридичних процедур та бюрократизм; 
в) неефективність використання фінансових ресурсів, корупція; г) 
прагнення до незалежності та абсолютизація автономії; д) 
відсутність досвіду. 

Організаційно-правові форми співробітництва територіальних 
громад та їх органів можна поділити на такі види: а) неформальне 
(без ухвалення рішень і укладення угод – зустрічі голів, службовців, 
проведення конференцій, семінарів інших заходів); б) 
формалізоване (на основі рішень і угод, направлене на реалізацію 
окремого проекту (однофункціональне) або на спільну діяльність в 
рамках певних програм (багатофункціональне)); в) союз громад (з 
високим ступенем інтегрованого територіального співробітництва 
щодо вирішення практично усіх питань місцевого значення, однак 
при цьому громади, які об’єдналися у союз не втрачають свого 
правового статусу). Третій вид співробітництва може бути 
запроваджено лише частково, а повністю лише після внесення змін 
до Конституції України. 

Для позитивних зрушень у сфері співробітництва 
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територіальних громад необхідно прийняти окремий закон, та 
внести зміни до Бюджетного, Господарського, Цивільного кодексів, 
Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Вважаємо 
доцільним передбачити форми співробітництва в залежності від 
рівня інтеграції, можливості реалізації владних повноважень, та 
особливостей фінансування діяльності. Умовно їх можна поділити 
на дві великі групи. 

1. Комунальні корпоративні підприємства (міжмуніципальні 
проекти), як асоціативні форми співпраці, які дають можливість 
територіальним громадам, органам місцевого самоврядування 
спільно реалізовувати проекти або надавати послуги. Вони можуть 
бути одноцільовими (об'єкт їхньої діяльності обмежений 
реалізацією однієї задачі або наданням однієї послуги місцевого 
значення: наприклад, збір побутових відходів) і багатоцільовими. 
Основна ознака такої форми співпраці невладний характер 
діяльності. Рішення про утворення таких структур мають приймати 
відповідні місцеві ради, порядок прийняття рішень про таке 
співробітництво не повинен бути надмірно складним. 
Територіальна громада повинна мати право взаємодіяти з різними 
територіальними громадами в рамках різних міжмуніципальних 
проектів. 

2. Публічно-правові структури співробітництва 
територіальних громад. Це форма міжмуніципального 
співробітництва з більшим ступенем інтегрованості територіальних 
громад і жорсткішими умовами функціонування. Обов’язково слід 
передбачити територіальну єдність таких утворень (територіальні 
громади повинні знаходитися на суміжній території ) і відсутність 
анклавів. Територіальна громада може бути учасником тільки 
одного такого міжмуніципального співробітництва. Публічно-правові 
структури співробітництва територіальних громад можуть 
утворюватися у формі органу управління для виконання владних 
повноважень на відповідній території. Це може бути один чи 
система органів управління. Керувати їх діяльність має 
колегіальний орган (бюро, комітет), до складу якого повинні 
входити представники відповідних територіальних громад, їх 
органів. 

Слід детально врегулювати питання щодо витрат на 
реалізацію переданих повноважень, розрахунок кількості 
переданих коштів (можливо інші форми матеріальної участі); вибір 
механізму фінансування витрат (пряме фінансування з місцевого 
бюджету, державні субвенції, самооподаткування; кошти 
міжнародної технічної та фінансової допомоги, кредитні ресурси 
або передача частини місцевих податків і зборів); вибір єдиного 
механізму управління послугами; узгодження фінансових 
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механізмів (тарифів або зборів ) і рівня надання послуги (уніфікація 
якості послуг) тощо. 

Важливу роль у розвитку співробітництва територіальних 
громад відіграє держава. Доцільно закріпити конкурсний підхід до 
державного стимулювання співробітництва територіальних громад. 
Державна підтримка співробітництва може здійснюватися через 
надання субвенцій місцевим бюджетам, прямого державного 
фінансування проектів, які реалізуються в рамках співробітництва, 
передачею об'єктів державної форми власності в управління 
суб'єктам співробітництва, закріплення надходжень по окремим 
державним податкам і зборам за бюджетом співробітництва. 

Співробітництво територіальних громад є важливим 
інструментом посилення ефективності реалізації повноважень 
місцевого самоврядування, покращення якості, економічності 
послуг, що надаються органами й посадовими особами, а також 
концентрації матеріально-фінансових, організаційних, кадрових та 
інших ресурсів з метою забезпечення сталого, збалансованого 
розвитку населених пунктів, районів, регіонів країни, реалізації 
відповідних програм і проектів, а також оптимізації бюджетних 
витрат. Співробітництво вимагає від територіальних громад 
добровільного обмеження власної автономії заради підвищення 
якості життя громадян на відповідній території, воно має 
ґрунтуватися на чітких цілях і бажанні через посилення 
солідарності і партнерства досягти необхідного результату. 

 
Лялюк О.Ю., 

к.ю.н., доцент кафедри державного будівництва, 
Національний юридичний університет 
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ДЕЯКІ НАПРЯМКИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО 
РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ 

 
Розгляд питання щодо децентралізації державної влади та 

розширення повноважень місцевого самоврядування, яке 
актуалізувалося зараз, викликало необхідність перегляду і 
основних положень щодо територіального устрою в Україні. 
Вирішення цих завдань безпосередньо пов’язано з внесенням 
відповідних змін до Основного Закону України.  

Відчутною є недосконалість територіальної основи 
функціонування органів публічної влади. Вже неодноразово у 
наукових джерелах наголошувалося на існуванні суттєвих вад 
територіального устрою. Серед них зазначалися відсутність 
територіальної повсюдності місцевого самоврядування, існування 
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дисбалансу в обсягах територій, відсутність механізмів для 
укрупнення територій, необхідність правового закріплення критеріїв 
для визначення категорії територіального утворення тощо. Однак 
поки всі ці зауваження не реалізовані в нормотворчій діяльності 
органів влади, а відображені лише в деяких проектах змін до 
Конституції України. 

Аналіз різних законопроектів змін до Конституції дозволив 
виділити такі основні новели, що пропонуються до прийняття з 
метою удосконалення територіального устрою.  

Однією з важливих новел є пропозиція щодо відображення в 
розділі Основного закону питань територіальної організації 
публічної влади. Тобто зміни набуває назва розділу на 
адміністративно-територіальний устрій, яка відбиватиме не лише 
специфіку територіального поділу держави, а й особливості 
організації публічної влади відповідно до запропонованого 
територіального поділу. При цьому звертає на себе увагу те, що за 
змістом розділу відображається не адміністративно-територіальний 
устрій, а територіальний, як і було раніше. Відсутні положення, які б 
показували певний зв'язок території та системи органів влади, що 
функціонує на цій території, їх взаємозалежність та взаємовплив. 
Зміна території в напрямку її укрупнення чи зменшення обов’язково 
має викликати зміну системи влади на цій території, збільшення чи 
зменшення апарату управління територією. Інакше 
залишатимуться не вирішеними існуючі проблеми номінаційного, 
організаційного та матеріально-фінансового характеру. Тому саме 
в цьому розділі доцільно закріпити принципи не лише 
територіального устрою, а й адміністративного спрямування 
(оптимальної децентралізації влади, поєднання загальнодержавних 
та місцевих інтересів тощо). При цьому слід показати взаємозв’язок 
території з системою місцевого самоврядування та державної 
влади, вказавши, що місцеве самоврядування організовується з 
урахуванням територіального поділу держави. Відповідні органи 
державної влади мають набути права самостійно вирішувати 
питання про формування власних представництв на відповідних 
територіях. Це стосується Президента, Парламенту, Уряду, 
центральних органів виконавчої влади. Лише при такому 
конституційному регулюванні можливим буде запровадження 
дієвого адміністративно-територіального устрою. 

Іншим суттєвим положенням Основного закону є 
запровадження три ланкового адміністративно-територіального 
устрою, в межах якого виокремлюються регіони, райони та 
громади. Для України і сьогодні характерним є існування трьох 
територіальних рівнів – обласного, районного та базового. Тому 
значного реформування цих питань в Конституції практично не 
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відбувається. На наш погляд, доречним було б розвести в цій 
класифікації територіальні утворення природного та неприродного 
характеру. Практично регіони і райони мають інше функціональне 
призначення ніж громади, однак їх формування пропонується 
однакове – шляхом реалізації волі компетентних державних 
органів, що можуть вирішувати питання адміністративно-
територіального устрою. Вважаємо, що поселення повинні 
утворюватися природним шляхом й формування на їх базі громад 
також має відбуватися природно, тобто на підставі волі жителів 
громади. А вже віднесення тої чи іншої сукупності громад до складу 
відповідного району має вирішувати представницький орган 
державної влади. При цьому розширення меж районів повинного 
відбуватися з урахуванням входження до його складу території 
громади в цілому.  

Певну занепокоєність викликає відсутність в конституції засад 
правового регулювання розширення громад. Зокрема, чи можлива 
ситуація за якої поселення (населений пункт), яке (-ий) входить до 
складу однієї громади за певних умов може перейти у склад іншої 
суміжної громади. І як бути у випадках, коли таке поселення хоче 
перейти до складу іншої громади, яка територіально віднесена до 
території іншого району чи регіону. У зв’язку з природним 
характером формування громад пропонуємо зазначити, що всі 
питання зміни складу громад повинні вирішуватися жителями 
громад на референдумах, а перехід, який передбачає зміни в 
межах районів заборонити. 

Ряд проблем реформування територіального устрою 
пов’язані з існуючим консерватизмом до новелізації відповідних 
положень, насамперед, на рівні Конституції. Зокрема, в Основному 
Законі України запроваджується якісно нова категорія «регіон», яка 
вже на сьогодні оформлюється в правових актах, втім продовжує 
підмінятися поняттям «область». Вважаємо, що такі положення 
обтяжують норми Основного Закону, який потребує однозначності 
та чіткості.  

Звертає увагу і те, що в Конституції пропонується визначення 
лише громади. При цьому фактично ігнорується функціональне 
значення районів та регіонів. Останні взагалі наведені шляхом 
переліку областей, які існують і в чинній редакції Основного Закону. 
Це ставить додаткові запитання, пов’язані вже з оптимізацією 
регіонів (вирішення проблеми диспропорції окремих регіонів, їх 
депресивності та дотаційності, оптимізації соціальної основи в 
регіонах). Похідними від такої конституційної конструкції є 
виникнення проблем взаємодії між регіонами, можливостей зміни 
меж регіонів тощо. Аналогічна ситуація стосується і районів. 

На наш погляд, для України більш імпонує формування 
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менших за територією регіонів, однак з переходом при цьому на 2-х 
ланкову систему адміністративно-територіального устрою. Це 
дозволить не віддаляти органи публічної влади регіонів від 
населення та спростить територіальний устрій від практично зайвої 
на сьогодні районної ланки. 

Крім того, положення розділу про адміністративно-
територіальний устрій мають бути доповнені нормами щодо зміни 
меж адміністративно-територіальних одиниць лише за рішенням 
(або з урахуванням думки) жителів відповідної території, що є 
прикладом європейської практики і відображено в Європейській 
Хартії місцевого самоврядування. Це має стосуватися як 
природних, так і штучних адміністративно-територіальних одиниць. 
В цьому ж розділі доцільно передбачити можливості 
адміністративно-територіального поділу самих поселень, як це 
закріплено в зарубіжних конституціях. Це дозволить визначити 
статус районів у містах, мікрорайонів, кварталів та інших територій, 
які є основою функціонування органів самоорганізації населення. 

Таким чином, системність змін до Основного Закону України 
передбачає реформування територіального устрою. Врахування 
вказаних пропозицій сприятиме більш ефективному реформуванню 
території України, сформує її як ґрунтовну основу для 
функціонування органів публічної влади. 

 
Муртіщева А.О., 

аспірант кафедри державного будівництва, 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УРЯДУ ЯК НАПРЯМОК 

КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
 

Проголошення Конституцією України мети становлення 
демократичної та правової держави, а також обрання 
євроінтеграційного курсу зумовлює необхідність проведення 
комплексної конституційної реформи та вдосконалення 
функціонування вітчизняного державного механізму. Окремі 
аспекти майбутньої реформи протягом останніх років набули 
достатнього теоретичного опрацювання видатними вченими нашої 
країни, а 17 травня 2012р. Указом Президента України було 
створено Конституційну Асамблею як спеціальний допоміжний 
орган при Президентові України для підготовки законопроектів про 
внесення змін до Конституції України. 

Одним з основних напрямків конституційної реформи має 
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стати вдосконалення роботи органів державної влади, створення 
дієвого механізму стримувань і противаг, який забезпечить 
неможливість узурпації влади або зловживання владними 
інституціями наданими повноваженнями. На думку членів 
Конституційної Асамблеї однією з основних проблем організації 
державної влади є недостатня самостійність Кабінету Міністрів 
України щодо участі у визначенні державної політики та її 
реалізації. З огляду на це особливої значущості набуває питання 
вдосконалення конституційно-правової відповідальності уряду в 
Україні, яка покликана забезпечити дотримання законності та 
конституційних принципів. 

Проблема конституційно-правової відповідальності уряду є 
однією з дискусійних на сучасному етапі розвитку науки 
конституційного права, що пов’язано з її політичним характером і 
складністю її впровадження в систему юридичної відповідальності. 
Одним з найбільш обговорюваних у наукових колах теоретичним 
питанням є виділення так званого позитивного або активного 
аспекту відповідальності владних інституцій, що вченими 
пояснюється як відповідальне ставлення до покладених законом 
обов’язків, ефективне їхнє виконання. Проте прихильники 
акцентування уваги саме на активному аспекті конституційної 
відповідальності зазначають, що таким чином до її складу 
впроваджуються елементи політичної і моральної відповідальності. 
На нашу думку, це сприяє ускладненню дослідження конституційно-
правової відповідальності в площині відповідальності юридичної, 
яка має відмінні від моральної і політичної відповідальності риси.  

Відповідальне ставлення з боку органів державної влади до 
покладених на них Конституцією України обов’язків, належна їхня 
поведінка, що становить зміст так званого позитивного аспекту 
відповідальності, безумовно, є однією з умов реалізації норм 
Основного Закону нашої держави, забезпечення впевненості у 
необхідності правового регулювання суспільних відносин та поваги 
до права. Проте варто погодитись з фахівцями Конституційної 
Асамблеї, які наголошують, що неухильне додержання вимог 
Конституції України насамперед державними органами та органами 
місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами є 
принциповим питанням для успішного розвитку держави, а це, в 
свою чергу пов’язано з досягненням належного рівня правової 
культури. Це ще раз доводить, що за умов відсутності високого 
рівня цієї якісної характеристики правової системи країни, 
необхідним засобом забезпечення конституційної законності і 
попередження концентрації влади в одній з гілок стає 
конституційно-правова відповідальність в її розумінні як засобу 
державного примусу, що реалізується у негативних наслідках 
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скоєння конституційних деліктів.  
Щодо практичних аспектів конституційної реформи в частині 

удосконалення механізму конституційної відповідальності уряду, то 
однією з новел, що може бути введена в практику правового 
регулювання діяльності державного механізму, є конструктивний 
вотум недовіри, який передбачає одночасне подання пропозиції 
висловлення недовіри діючому складу вищого органу виконавчої 
влади країни  із пропозицією щодо нової кандидатури на посаду 
голови уряду. Країною, що вперше запровадила подібну практику, 
вважається Федеративна Республіка Німеччина. Ст. 67 Конституції 
ФРН закріплює право Бундестагу висловити недовіру 
Федеральному Канцлеру шляхом вибору більшістю членів палати 
його наступника з одночасним зверненням до Федерального 
Президента з проханням звільнити Федерального Канцлера. 
Причому звільнення голови уряду на вимогу Бундестагу є, 
відповідно до Конституції ФРН, обов’язком Федерального 
Президента. 

Позитивним аспектом запровадження конструктивного 
вотуму недовіри в Україні може стати не тільки оперативність 
формування нового складу Кабінету Міністрів України 
парламентською більшістю, що є проявом прагнення створити 
механізм ефективної співпраці між законодавчою і виконавчою 
гілками, а не усунення небажаних для парламенту осіб з 
міністерських посад, а й можливість оперативного позбавлення 
влади тих осіб, які вчинили конституційно-правові правопорушення. 
Адже на разі чинна редакція Конституції України передбачає, що 
Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Верховною 
Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до 
початку роботи новосформованого складу уряду.  

Негативними сторонами конструктивного вотуму недовіри 
вчені називають складність процедури його застосування, що 
підтверджується лише поодинокими випадками відправлення 
урядів тих європейських країн, які запровадили цей різновид 
вотуму, у відставку. 

Ще однією проблемою, яка виникає у практичній площині 
діяльності уряду в Україні є затвердження Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України (далі – Програма) як основного плану дій 
новосформованого уряду. Безпосередній зв’язок проблеми 
дослідження правової природи Програми з конституційно-правовою 
відповідальністю уряду пов’язаний зі ст. 87 Конституції України, яка 
встановлює неможливість розгляду питання про відповідальність 
Кабінету Міністрів України протягом року після схвалення 
Програми. З огляду на це в практиці державного розвитку України 
були випадки зловживання цією конституційною нормою та 
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прийняття Програм з інтервалом у часі менше одного року 
(наприклад Програми діяльності Кабінету Міністрів України від 16 
січня 2008р. і від 20 грудня 2008р.).  

Ще одним недоліком законодавства, усунення якого 
відбулося з прийняттям Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» від 27 лютого 2014р., було невстановлення чіткого строку 
подання Програми на схвалення Верховній Раді України, що на 
практиці призводило до випадків неприйняття Програми 
новосформованим складом уряду. Це, в свою чергу, ставало 
суттєвою перешкодою для реалізації парламентського контролю за 
діяльністю уряду і притягнення його до відповідальності на підставі 
невиконання програмних положень.  

Проте залишається недостатньо дослідженою правова 
природа Програми, вимоги, яким вона має відповідати. В цьому 
контексті варто погодитись з думкою науковців, відповідно до якої 
Програма має прийматись на тривалий термін та містити, окрім 
декларативних положень, конкретні заходи, які мають 
здійснюватись виконавчою владою задля реалізації програмних 
положень, та строки їхнього виконання. 

Отже, конституційна реформа, зокрема, направлена на 
підвищення рівня ефективності діяльності владних інституцій нашої 
держави, сприятиме покращенню механізмів функціонування 
державної влади та місцевого самоврядування в Україні. Одним із 
завдань, що мають бути розв’язані в процесі реалізації цієї 
реформи, є удосконалення конституційно-правових засад 
діяльності Кабінету Міністрів України як органу, на який 
покладається реалізація державної політики в усіх сферах 
суспільного життя. Це вимагає запровадження дієвих механізмів 
притягнення уряду до конституційної відповідальності як засобу 
гарантування верховенства права і конституційної законності. 

 
Новак А.О., 

аспірант кафедри державного будівництва, 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 
 

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНИХ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У 
СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Важливим інститутом територіальної організації публічної 
влади в Україні є делегування повноважень. Він встановлений як 
один із конституційних способів децентралізації влади, а тому 
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удосконалення його правової регламентації на сьогоднішній день 
визнається одним із пріоритетних напрямів реформування 
місцевого самоврядування. 

Правові основи делегування державних повноважень 
органам місцевого самоврядування закріплені у ч.3 ст.143 
Конституції України, ч.5 ст.4 Європейської Хартії місцевого 
самоврядування, Законі України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та низці інших нормативно-правових актів. Разом з цим як 
правову основу в цілому, так і конституційно-правову її складову не 
можна визнати достатньою та ефективною. Адже наявні неточності 
правового регулювання мають і термінологічний, і організаційний, і 
процедурно-процесуальний характер. 

Конституція України оперує терміном «надані 
повноваження», що передбачає їх передачу, зокрема, в ст.143 
зазначено, що органам місцевого самоврядування можуть 
надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої 
влади. Але як з доктринальної, так і правової точок зору 
застосування такого терміну є невдалим і не відповідає природі 
відповідних повноважень, які на законодавчому рівні вже 
визначаються як делеговані повноваження. Делегування потрібно 
відрізняти від передачі повноважень. При передачі відповідне 
повноваження вилучається з компетенції одного органу і 
переходить до компетенції іншого. Делегування ж повноважень 
базується на двохсторонніх імперативних правовідносинах, в яких 
один орган має власну компетенцію, визначену нормативними 
актами, а інший – належну правоздатність на одержання і 
реалізацію цих повноважень, а компетенція першого органу є 
джерелом компетенції другого органу. Отже, делегування 
передбачає, як правило, надання повноважень на певний час із 
збереженням у делегуючого суб’єкта права повернути їх до 
власного виконання. 

В результаті зміст правової категорії «делегування 
повноважень» не відображено в чинній редакції Конституції 
України, що тягне неточність визначення правової природи 
відповідних повноважень, ускладнює визначення засад 
розмежування компетенції між органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування. Розв'язання цього питання 
вимагає  внесення відповідних змін до Основного Закону. 

Проблемним лишається питання й щодо конкретизації 
суб’єктів виконання делегованих повноважень. Зокрема, згідно з 
Конституцією України окремі повноваження органів виконавчої 
влади можуть надаватися органам місцевого самоврядування, а 
вже Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
конкретизуючи це положення, звузив коло таких органів до 
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виконавчих органів місцевого самоврядування. Закріплення в 
Конституції делегування повноважень лише виконавчим органам 
місцевого самоврядування має стати позитивним кроком, оскільки 
зазначений спосіб делегування спрощує процедуру контролю 
держави за здійсненням цих повноважень. Якщо ж повноваження 
делегуються не виконавчим органам, а відповідній місцевій раді, з 
одного боку, це сприяє реалізації цих повноважень з урахуванням 
особливостей місцевого розвитку, інтересів громад (що є вимогою 
Європейської хартії місцевого самоврядування), з іншого – 
ускладнює процедуру державного контролю за здійсненням цих 
повноважень. Адже виконавчі органи місцевого самоврядування 
передовсім відповідальні перед радами, що створили їх. Водночас 
не вирішено, в такому випадку, питання щодо суб’єкта 
відповідальності за здійснення делегованих повноважень перед 
державою – це буде виконавчий орган місцевого самоврядування 
чи відповідна рада, яка має змогу приймати рішення щодо 
особливостей реалізації делегованих повноважень на відповідній 
території. 

Важливою гарантією належного забезпечення виконання 
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень є 
встановлення положення, що держава фінансує здійснення 
делегованих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів 
Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого 
бюджету у встановленому законом порядку окремих 
загальнодержавних податків, передає органам місцевого 
самоврядування відповідні об’єкти державної власності. Таким 
чином, в Конституції України визначено два способи фінансування 
делегованих державою органам місцевого самоврядування 
повноважень: за рахунок коштів Державного бюджету України і за 
рахунок передачі місцевим органам доходів від загальнодержавних 
податків та об’єктів загальнодержавної власності. Фінансування 
делегованих повноважень – надзвичайно важлива умова, що 
гарантує здійснення самих повноважень і продовження виконання 
місцевим самоврядуванням властивих йому функцій. 

В Конституції України відсутнє положення, яке знайшло 
відображення в Європейській Хартії місцевого самоврядування (ч.2 
ст.9), про домірність і достатність фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування делегованим повноваженням. Від достатності 
переданих органам місцевого самоврядування ресурсів для 
здійснення окремих державних повноважень залежатимуть межі 
реалізації даних повноважень відповідними органами, а також 
відповідальність органів місцевого самоврядування за їх 
здійснення. На практиці в нашій державі має місце 
недофінансування із Державного бюджету делегованих 
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повноважень чи взагалі не фінансування частини делегованих 
повноважень. Неналежне фінансове забезпечення делегованих 
повноважень має бути підставою для відмови відповідних органів 
місцевого самоврядування від виконання державних повноважень 
або для виконання органами місцевого самоврядування таких 
повноважень тільки в межах наданих ресурсів.  

Досвід демократичних країн світу свідчить про те, що 
надмірна централізація влади на певному етапі призводить до 
неефективності та навіть недієздатності системи управління і, 
навпаки, саме децентралізація влади з сильними інститутами 
місцевого самоврядування сьогодні є найбільш ефективною 
формою організації державної влади розвинутих країн.  
На даний момент Україна стоїть на шляху реформування надмірно 
централізованої системи організації влади. Без усяких сумнівів, 
процес трансформації місцевої влади з позицій становлення нової 
децентралізованої системи управління, удосконалення 
взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування має будуватися не на принципах 
субординації (властивій державній управлінській вертикалі), а на 
принципах правової, організаційної, фінансової та матеріально-
технічної самостійності органів місцевого самоврядування і 
спиратися на ефективне використання інституту делегованих 
повноважень. 

У зв’язку з цим доречно внести зміни до Конституції України, 
пов’язані з: 

– юридичним відображенням змісту поняття «делеговані 
повноваження»; 

– чітким визначенням кола суб’єктів делегування 
повноважень на місцевому рівні; 

– закріпленням співрозмірності матеріальних, фінансових 
та інших ресурсів делегованим державним повноваженням. 

Поряд з такими змінами у конституційній регламентації 
інституту делегування повноважень одночасно має бути 
запроваджений на законодавчому рівні й ефективний механізм 
делегування повноважень, забезпечена належна регламентація 
відносин процедурного характеру, а також питань контролю за 
виконанням органами місцевого самоврядування державних 
делегованих повноважень. 
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соискатель кафедры конституционного права Украины, 
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СТАТУС ЖУРНАЛИСТА В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
Статус журналиста в правовом государстве основан на 

демократических ценностях, признания необходимости свободы 
слова и запрета цензуры, возможности свободно получать и 
распространять информацию. В  демократическом государстве, 
важнейшими признаками которого являются реальная 
представительная демократия и обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина, значение информированности общества 
значительно возрастает. Ключевую роль здесь играет фигура 
журналиста, чья деятельность является основной в 
функционировании средств массовой информации. В своей 
профессиональной деятельности журналисты обеспечивают 
реализацию принципа свободы информации, информируя 
общественность о событиях и фактах, тем самым гарантируя право 
каждого человека на возможность свободно получать 
информацию. 

В правовом демократическом государстве, конституция 
является высшим законом, в самом тексте которого признается, 
что общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры, в которых особое внимание уделяется 
основным правам человека, в том числе свободе мысли, слова и 
свободе информации – являются составной частью правовой 
системы страны. А свобода искать, получать и распространять 
информацию и  идеи любым способом и независимо от 
государственных границ и есть фундаментальное достояние любой 
личности. 

На статус журналиста самым прямым образом влияют 
степень и качество демократизации общества. При ограничении 
демократии вопрос о свободе информации подменяется лозунгами 
о свободе журналиста. Одним из главных утверждений в такой 
ситуации является факт признания за законом о печати 
способности обеспечить право граждан на информацию. Однако на 
деле все может выглядеть иначе: гражданин оказывается 
исключенным из круга тех, кто имеет право непосредственного 
доступа к источникам информации. Такой подход формирует 
своеобразное понимание свободы информации исключительно как 
право государства информировать своих граждан не посредством 
обеспечения доступа к информации самих граждан, а через пресс-
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конференции, брифинги, или вообще любую форму 
предоставления информации журналистам. Это, в свою очередь  
порождает некоторую подконтрольность самих журналистов 
государственным «вбросам» информации в общество, что ведет к 
образованию некоей закрытой информации, которая становится 
таковой, т.к. не входит в рамки предназначенной для 
журналистского внимания. Статус журналиста в данном случае не 
только оказывается ограниченным рамками предоставления 
информации, но и обретает некую «ущербность» в следствие  
снижения социальной значимости самой фигуры журналиста, 
превращая последнего лишь в своего рода звено цепи для 
передачи угодной информации массам. 

Необходимо отметить, что вопросам статуса журналиста 
посвящен ряд резолюций Совета Европы. Так, на 4-й Европейской 
конференции министров по политике в области средств массовой 
коммуникации (Прага, 7-8 декабря 1994г.) была принята 
Декларация 4-й Европейской конференции «Журналистские 
свободы и права человека». Декларация устанавливает, что 
поддержание и развитие подлинной демократии требует наличия и 
укрепления свободной, независимой, плюралистической и 
ответственной журналистики. Это требование воплощается в 
необходимости для журналистики: 1) информировать граждан о 
деятельности органов государственной власти и частного сектора, 
предоставляя им таким образом возможность сформировать 
собственное  мнение; 2) позволять гражданам или общественным 
группам высказывать свое мнение, содействуя таким образом 
информированию органов государственной власти и частного 
сектора, а также всего общества об этих мнениях; 3) подвергать 
постоянному и критическому рассмотрению деятельность 
различных органов власти. 

Практика показывает, что государства заключают 
многосторонние и двусторонние договоры, организующие 
международные потоки обменов информационными материалами. 
Журналисты играют особую роль в обеспечении и реализации 
права каждого на свободу слова и доступ к информации. Как 
считает А.Г.Рихтер, свобода массовой информации является 
важным условием реализации этого права, где СМИ 
предоставляют публичный форум для выражения и обсуждения 
мнений и содействуют конституционному праву каждого 
использовать и распространять информацию. 

Вместе с тем, в законах о СМИ ряда стран с развитой 
системой демократии отсутствуют какие-либо специальные 
юридические нормы, касающиеся особых прав журналистов.  В 
национальных правовых системах ряда стран не признается 
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массово- информационное право в собственном смысле этого 
слова. Так, в  США, Канаде, Австралии, Великобритании, 
Голландии, Испании средства массовой информации регулируются 
нормами гражданского и иного законодательства.  Одной из самых 
демократических стран в отношении СМИ является Германия. 
Интерес представляет отношение властей к различным по 
экономическому положению СМИ. В Германии и во Франции 
существуют жесткие законы, запрещающие концентрацию печати. 
В Великобритании существует комиссия по монополиям и слиянию 
фирм, которая занимается проблемой слияния газет. В таких 
странах, как Австралия, Канада, Норвегия, Великобритания и США 
одновременное владение различными видами СМИ ограничено по 
закону, а в Австрии, Франции, Нидерландах, Норвегии и Швеции 
государство даже предоставляет газетам, которые испытывают 
финансовые трудности, субсидии для сохранения различных точек 
зрения на проблемы и для  плюрализма мнений. Не случайно, что 
те страны, конституции которых уделяют особое внимание свободе 
массовой информации, имеют специальные законы о печати. В 
германских землях (субъектах федерации) существуют 
собственные (хоть и весьма схожие) законы о прессе. В Австрии и 
Швеции есть национальные законы о прессе, причѐм в Швеции 
такой закон является конституционным. Даже в странах, не 
имеющих базовых национальных законов о печатных СМИ и 
правах журналистов, есть законы о телерадиовещании, 
регулирующие вопросы статуса журналиста. 

Проанализировав статус журналиста на примере государств 
с развитой системой демократии, можно сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день информационное законодательство Украины 
в основном соответствует международно-правовым стандартам. За 
последние годы произошла модернизация законов в 
информационной сфере, о чем свидетельствуют принятые 
Верховной Радой Украины целый ряд нормативно-правовых  актов, 
которые определяют права, обязанности и гарантии деятельности 
журналистов. Однако, их количество, на наш взгляд, требует 
дальнейшей кодификации путем принятия информационного 
кодекса.  
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ  
ПРОПОРЦІЙНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

 
Сьогодні в умовах широкого обговорення та високої 

ймовірності дострокових парламентських виборів питання моделі 
виборчої системи особливо актуалізувалося. Оскільки спосіб 
обрання народних депутатів є одним із суттєвих чинників, який 
визначає дієздатність та ефективність функціонування Верховної 
Ради України, дискусії з приводу трансформації системи виборів 
для парламентарів, обрання тієї чи іншої її моделі тривають як у 
політичних, так і у наукових колах. Важливим це питання є у 
контексті конституційної реформи.  

Повноважний склад Верховної Ради України було обрано у 
2012 році за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою (ст. 
1 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 
листопада 2011 р.). Найбільш обговорюваним є варіант повернення 
до вже випробуваної пропорційної парламентської виборчої 
системи. З огляду на це, пропонуємо детально розглянути набутий 
досвід запровадження та використання цієї моделі для обрання 
народних депутатів України.  

Питання нового закону на основі пропорційної виборчої 
системи було відкрите чи не відразу після завершення виборчої 
кампанії 2002 р. Проблема зміни системи виборів набуло особливої 
актуальності в контексті проголошеної політичної реформи. 
Основною метою реформи було проголошено забезпечення 
реального народовладдя, створення ефективного механізму 
виявлення політичних інтересів народу України, різних соціальних 
груп і утворень. 

Ідея пропорційного представництва знаходила все більше 
прибічників серед представників різних політичних сил. На цю 
систему виборів покладалися величезні завдання. На переконання 
вченого-конституціоналіста В.Ф. Погорілка, перехід до пропорційної 
системи може “подолати стихію у формуванні складу парламенту”, 
вона об’єктивно повинна сприяти подоланню й інших недоліків у 
складі парламенту: малої чисельності жінок-депутатів, молоді, 
фахівців з гуманітарною освітою”. На його думку, ця система 
виборів має виявити або сприяти створенню в Україні основного 
системотворчого феномена, організуючої сили в суспільстві та 
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політичній системі – правлячої політичної партії (блоку партій), яка 
б створила більшість у парламенті. 

На думку експертів Лабораторії законодавчих ініціатив, 
результати парламентських виборів 2002 р. засвідчили наявність 
достатніх передумов для переходу до повної пропорційності при 
визначенні переможців виборів народних депутатів. Так, 
додатковими аргументами на користь відходу від змішаної системи 
(крім необхідності структурування партійної системи, формування 
відповідальної влади тощо) стали: по-перше, явний прогрес у 
структуруванні політичних уподобань більшості населення України, 
що проявилось у зменшенні кількості партій і блоків, які подолали 
виборчий бар’єр (шість на відміну від восьми на виборах 1998 р.), 
та збільшенні частки голосів, отриманих партіями (блоками) – 
переможцями (сукупний відсоток голосів, отриманий ними, 
становить 75 % від загальної кількості виборців – учасників 
голосування); по-друге, доведення на практиці твердження про 
максимально можливе нівелювання адміністративного впливу на 
результати виборів з боку влади в умовах пропорційної системи із 
загальнодержавним багатомандатним округом (основна маса 
порушень, пов’язаних із зловживанням владним становищем, 
адміністративним тиском на суб’єктів виборів та засоби масової 
інформації мала місце під час виборів у мажоритарних округах).  

З 2002 р. майже всі проекти закону про вибори народних 
депутатів України передбачали різні варіанти пропорційної 
виборчої системи. Пропонувалися різні варіанти цієї системи: і з 
жорсткими списками, і з преференціями; і єдиний багатомандатний 
виборчий округ, і декілька багатомандатних округів; 
загороджувальний бар’єр на рівні 2 – 5 %. Водночас до парламенту 
були подані проекти, які пропонували мажоритарну систему 
виборів, певним чином замасковану під пропорційну. Це 
демонструє декларативність бажання окремих політичних сил 
запровадити пропорційну виборчу систему, насправді ж намагання 
будь-якими методами відвернути її. 

Протягом 2002 – 2003 рр. пропорційний законопроект 
просувався зі складнощами, зокрема п’ять разів не проходив перше 
читання. І навіть на останньому етапі законотворчої роботи в 
березні 2004 р. були спроби відвернути запровадження цієї 
системи, ухвалити рішення про іншу виборчу систему. Вирішивши 
не розривати розгляд цього “доленосного” закону, парламентарі 
працювали до переміжного кінця – до його ухвалення. Це сталося 
майже опівночі, Закон України “Про вибори народних депутатів 
України” від 25 березня 2004 р. підтримали 255 голосами. 
Пропорційна система для обрання народних депутатів України у 
2006 р. була передбачена й положенням п. 3 Прикінцевих та 
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перехідних положень Закону України “Про внесення змін до 
Конституції України”. 

Очікування щодо ефективності та позитивних наслідків 
застосування пропорційної системи на парламентських виборах в 
Україні були дещо завищеними. Розраховувалося на те, що 
відбудеться чітка політична структуризація парламенту, відповідно 
до нових положень Конституції України, утворення стабільної 
парламентської коаліції, яка сформує уряд, візьме на себе 
політичну відповідальність за діяльність держави. 

Вибори до парламенту 26 березня 2006 р. проходили за 
пропорційною виборчою системою з загальнонаціональними 
жорсткими кандидатськими списками. У цих виборах брали участь 
79 партій: 51 із них перебували у складі 17 виборчих блоків, а 28 
були самостійними суб’єктами. Кількість суб’єктів виборчого 
процесу знов перевершила всі прогнози, оскільки навіть досвідчені 
політологи сподівались, що таких партій буде не більше 40. 

До Верховної Ради України пройшли лише 5 політичних сил із 
45 запропонованих виборцям, які відповідним чином представляли 
різні суспільні групи українських виборців (Партія регіонів з 32,14 % 
голосів виборців (186 мандатів), “Блок Юлії Тимошенко” з 22,29 % 
голосів (129 мандатів), блок “НАША УКРАЇНА” з 13,95 % голосів (81 
мандат), СПУ з 5,69 % (33 мандати) і КПУ з 3,66 % (21 мандат). 
Тобто частина завдань, покладених на пропорційну систему, була 
виконана. Українські виборці правильно зрозуміли сутність нової 
виборчої системи, правильно її “використали”, тим самим виявили 
свою зрілість обирати владу за новими правилами. 

Через використання бар’єру при встановленні результатів 
пропорційних виборів у 2006 р. п’ять політичних сил, насамперед ті, 
що зібрали найбільший відсоток голосів виборців, отримали на 16 – 
27 % мандатів більше, ніж їм належало відповідно до підтримки 
виборців. Викривленим виявилося волевиявлення близько 16 % 
виборців – 4,1 млн. громадян України. 

Об’єктом жорсткої критики стало використання жорстких 
партійних списків. Після виборів 2006 р. якісний склад Верховної 
Ради викликав як ніколи багато нарікань. Народними депутатами 
стали, зокрема, невідомі виборцям охоронці, адвокати, менеджери, 
водії, прес-секретарі та просто віддані соратники тих осіб, які мали 
вплив на партійні списки кандидатів у депутати. Актуальним є 
питання запровадження можливості обирати конкретних 
представників у списках кандидатів від політичних партій. 

Політичну кризу в Україні у 2007 р. не можна вважати 
безпосереднім наслідком застосування пропорційної виборчої 
системи. Причинами таких подій є особливості політичного життя 
України, зокрема низька політична культура партій, їх лідерів, 
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усталене політичне протистояння i конфлікти. 
Перші пропорційні парламентські вибори та наступні 

політичні події з новою силою активізували дискусії навколо 
питання виборчої системи. Усе розмаїття точок зору, поширеність 
дискусій навколо цього питання породжує численні й досить 
різноманітні пропозиції щодо зміни застосовуваного виду та 
варіанту виборчої системи. 

 
Рева Р.Р., 

здобувач кафедри конституційного права України, 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
 
«ПРАВОВА ПРИРОДА» ЯК БАЗОВА КАТЕГОРІЯ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНИХ ОЗНАК ПРАВОВИХ 
ПОЗИЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

 
На сьогодні нагальною потребою є оновлення Закону України 

«Про Конституційний Суд України» щодо необхідності закріплення у 
його тексті визначення поняття «правова позиція», їх юридичної 
сили, випадків можливості відходу від раніше висловлених 
правових позиції та врахування правових позиції у законотворчій і 
практичній діяльності державних органів. Належне нормативне 
закріплення цих положень не можливе без вирішення важливого 
концептуального питання – визначення правової природи правових 
позиції Конституційного Суду України.  

Що ж являє собою категорія «правова природа»? Тлумачні 
словники визначають поняття «природа» як суть, сутність, 
сукупність основних якостей, властивостей чого-небудь. Тобто, 
визначення правової природи будь-якого явища пов’язано з 
визначенням його сутності. Розпочинати пізнання суті правових 
позицій слід з встановлення самостійності даного явища у 
правовому просторі, за допомогою зіставлення та розмежування 
правових позицій і близьких до них правових явищ – рішення 
Конституційного Суду України та системи аргументації, яка 
покладена в основу його кінцевого висновку. Наступним кроком 
буде визначення основних ознак правових позицій Конституційного 
Суду України, що дозволить визначити в якій якості вони 
функціонують в рамках системи права. Необхідним етапом 
виділення таких ознак є порівняння правових позицій з такими 
правовими категоріями як «норма права», «судовий прецедент», 
«юридична конструкція», «ratio decidendi» тощо. 

Наукові погляди на правову природу правових позицій 
Конституційного Суду відрізняються різноманітністю. Так, правові 



44 

 

позиції розглядають зокрема: 1) як «квазінорму»; 2) як правові 
уявлення; 3) як результат тлумачення; 4) як явище правової 
дійсності подібне до «ratio decidendi»; 5) як прецедент тлумачення; 
6) як «юридична конструкція»; 7) як особливий вид преюдиції; 8) як 
принцип вирішення однорідних справ тощо. Зупиняючись більш 
детально на деяких поглядах дослідників слід зазначити наступне. 

Разом з тим, існують точки зору на правову природу правових 
позицій Конституційного Суду України, які засновані на радянській 
теорії позитивного права. Однак, практика державного будівництва 
в СРСР не знала конституційного правосуддя. Даний інститут почав 
повною мірою запроваджуватися союзними республіками, в тому 
числі Україною, лише з набуттям ними незалежності. Таким чином, 
очевидним є те, що застосування під час дослідження проблем 
конституційного правосуддя понятійного апарату, напрацьованого 
правовою наукою в радянський час (норма права, нормативно-
правовий акт, джерело права тощо) потребує критичного 
осмислення. Дійсно, правові позиції Конституційного Суду України 
набувають характеру конституційно-правових норм (принципів, 
понять), але ними не стають.  

Конституційне право США знає таке поняття як «юридична 
конструкція». Так, коментатори Конституції США проводять різницю 
між тлумаченням конституції (interpretation) та юридичною 
конструкцією прямо не передбачених норм, але таких, що з неї 
витікають (Legal Constitution). Тлумачення безпосередньо пов’язане 
з письмовим текстом Конституції. Його метою є виявлення дійсного 
змісту фраз та термінів, які містяться в ній. В цей же час юридична 
конструкція відштовхується від дійсних завдань, намірів та цілей 
творців конституції, від пов’язаного змісту окремих конституційних 
норм, приймаючи до уваги природу органів влади, державний 
суверенітет тощо. Сучасні автори під «конструктивним 
тлумаченням» розуміють спосіб тлумачення Конституції США 
Верховним Судом США, сутність якого полягає у широкій 
інтерпретації конституційних норм у відповідності до реальності, що 
змінюється. Частина дослідників пропонує характеризувати правові 
позиції органу конституційної юрисдикції, саме як «юридичну 
конструкцію». 

Не слід забувати про схожість рішень Конституційного Суду 
України з судовими прецедентами, а правових позицій  - з «ratio 
decidendi». Однак, в публікаціях неодноразово наголошувалося і на 
значних відмінностях між цими явищами, що не дозволяє їх 
ототожнювати.  

Враховуючи, що правові позиції це результат 
інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України у формі 
висновків, роз’яснень, правоположень, доктрин, у яких містяться 
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тлумачення неявного смислу закону, правова оцінка або правове 
визначення, сукупність правових уявлень та знань щодо вирішення 
конкретної ситуації, які є обов’язковими для всіх суб’єктів 
правовідносин, частина дослідників пропонує визначити правові 
позиції як «прецедент тлумачення». Такий підхід дозволяє уникнути 
критики за значні відмінності досліджуваного явища із класичним 
прецедентом. 

По суті, правові позиції Конституційного Суду України завжди 
є формою і результатом інтерпретації ним Конституції і законів 
України. Вони мають спільні риси з нормами права та з ratio 
decidendi, однак не стають ними. Правові позиції Конституційного 
Суду України мають особливу правову природу і  повинні 
розглядатися як окреме самостійне джерело  права. 

В результаті такого дослідження правових позицій 
Конституційного Суду України ми можемо встановити їх сутність і 
місце в правовій системі. Це в свою чергу надає можливість 
виділити об’єктивні основні ознаки досліджуваного явища, а 
засновуючись на них – сформулювати таке необхідне 
законодавцеві та правникам визначення. Виходячи з 
вищевикладеного, саме категорія «правова природа» та її вивчення 
є базовими для будь-яких досліджень правових позицій 
Конституційного Суду України. 

 
Реньов Є.В.,  

аспірант кафедри конституційного права України, 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 
 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД ЯК НОРМАТИВНА ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ 
СУСПІЛЬНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ 

 
Суспільно–політичні події в Україні, а також необхідність 

розвитку науки конституційного права спонукають звернутися до 
аналізу змісту та сутності такої фундаментальної категорії, як 
конституційний лад.  

Більшість українських конституціоналістів схиляється до 
такого дефінітивного визначення, згідно з яким конституційний лад 
опосередковує суспільний та державний лад.  Таким чином, для 
існування конституційного ладу необхідна наявність двох складових 
елементів: держави і суспільства.  

Але не завжди зв’язок між державою і суспільством 
оформлюється у вигляді конституційного ладу – взаємодія між 
державою і суспільством набуває ознак конституційності лише за 
тієї умови, якщо до них додається ще один елемент, а саме – 
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право. Під правом слід розуміти як позитивне право 
(встановлюється законодавчою діяльністю держави), так і право 
неписане (знаходить своє життя у свідомості народу). 

Таким чином, конституційний лад виступає системою 
заснованих на праві й регламентованих законом інститутів, які 
визначають фундаментальні основи взаємодії держави, 
суспільства та громадянина, регламентують як функціонування 
державної влади та її органів, обов’язки держави перед 
суспільством, так і принципи політичної, економічної, соціальної 
організації суспільства, права людини і громадянина тощо.  

Виходячи зі сфери його регламентації, конституційний лад 
достатньо обґрунтовано пов’язують лише з тими країнами, яким 
властиві ознаки демократизму державної влади. Адже ідея 
обмеження повноважень держави правом фактично означає 
визнання одного з основних принципів правової держави, принципу 
верховенства права. 

Щодо регламентації суспільного життя, то Конституція 
виступає не лише  основним законом держави, а й соціуму, оскільки 
Основний закон визначає не тільки засади державних і політичних 
відносин, а й охоплює також економічну та соціальну сфери. 
Наприклад, у Конституції України проголошується право приватної 
власності, про що безпосередньо вказується у ст. 41 Основного 
закону. А у першому розділі Конституції (ст.13), де містяться 
найбільш засадничі положення, наголошується, що усі суб’єкти 
права власності є рівними перед законом, а держава забезпечує 
захист прав усіх суб’єктів власності і господарювання. Також 
перший розділ Основного закону  нашої держави містить 
положення про вільний розвиток, використання і захист мов 
національних меншин (ст.10), вказує на політичну, економічну та 
ідеологічну багатоманітність (ст.15). Показовим можна вважати 
зміст ст. 16 Конституції України: «Забезпечення екологічної 
безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи 
планетарного масштабу, збереження генофонду Українського 
народу є обов’язком держави». Положення, якими визначається 
роль держави стосовно збереження навколишнього середовища 
(довкілля), лише засвідчують соціальний характер держави. Тому 
було б невірно доходити висновку, що Конституція визначає лише 
основи державного ладу й загострює увагу лише на питаннях 
державної влади.  

Отже, конституційний лад можна визначити як сукупність тих 
реальних суспільно–державних відносин, які формуються, існують 
та розвиваються на засадах Конституції та конституційних законів. 
Проте не всі відносини, які складаються між державою та 
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суспільством, навіть якщо вони набувають свого конституційного 
оформлення, утворюють конституційний лад. Для цього потрібне 
визнання державною владою як своєї обмеженості правом, так і 
суверенного права народу на здійснення державної влади. Перша 
вимога пояснюється тим, що право, правові норми та правові 
принципи, які лежать в основі організації та функціонування 
держави і суспільства, повинні бути об’єктивно вищими за волю 
окремих індивідів, які набувають владні повноваження. Інша вимога 
тісно пов’язана з виключним правом народу на народовладдя. 
Задля дотримання цих вимог на конституційному рівні вищим 
носієм суверенітету та єдиним джерелом влади повинен 
визнаватися саме народ тієї чи іншої держави. 

Цим шляхом пішли і засновники українського Основного 
закону, адже в п.2 ст.5 Конституції України вказується, що: «Носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування», а в п. 3 цієї самої статті 
закріплено, що: «Право визначати і змінювати конституційний лад в 
Україні належить виключно народові і не може бути узурповане 
державою, її органами або посадовими особами».  

Таким чином, конституційний лад має завжди правовий 
характер, оскільки він є нормативною формою опосередкування та 
взаємодії суспільного і державного ладу, тобто конституційний лад 
розвивається як своєрідний узагальнюючий синтез, який носить 
правовий характер і відображає фундаментальні уявлення про 
системні засади взаємодії громадянина, суспільства і держави. 
Отже, Конституції правових демократичних держав слід вважати 
основними законами суспільства та держави.  

 
Рябчук С.В., 

здобувач, 
Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ 
 
Відповідно до ст. 8 Конституції України в нашій державі 

визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України 
має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові 
акти приймаються на основі Конституції України і повинні 
відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.  

При цьому реалії сьогодення, а саме, кризові явища в 
державі, в тому числі і в сфері права, свідчать про необхідність 
здійснення конституційної реформи. 
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Згідно до положень ст. 3 Конституції України людина, її життя 
і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави.  

Тобто, конституційна реформа має бути спрямована на 
збереження, зміцнення, захист всіх закріплених в Основному законі 
прав українських громадян. 

Невід’ємними та непорушними правами людини є, зокрема, 
право на вільний розвиток особистості, право власності, право на 
працю, на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. 

При цьому, не сумлінне користування окремими 
особистостями наведених прав та неналежне законодавче 
врегулювання та недостатній контроль з боку державних органів за 
підприємництвом призводить до протиправної діяльності деяких 
осіб, котра посягає на права інших громадян та законні інтереси 
держави і суспільства. Серед видів такої діяльності, слід особливо 
визначити гральний бізнес. 

Враховуючи широку поширеність в нашій державі випадків 
незаконного зайняття гральним бізнесом, що набуло масового і 
системного характеру, чималих збитків для держави від несплати 
податку від зайняття цією діяльністю, Верховною Радою України 15 
травня 2009 року було прийнято Закон України «Про заборону 
грального бізнесу в Україні», яким заборонено гральний бізнес та 
участь в азартних іграх. У зв’язку із цим дії із зайняття гральним 
бізнесом відповідним Законом від 22 грудня 2010 р. були 
криміналізовані у статті 203-2 КК України. 

Відповідно до ст. 1 вказаного Закону, гральний бізнес – 
діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням 
можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних 
автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в 
інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино 
незалежно від місця розташування сервера. 

Суспільна небезпека дій, що виявляються в організації 
незаконних азартних ігор, зумовлена, по-перше, їх здатністю 
завдавати колосальні матеріальні збитки системі господарювання 
через неконтрольований, масовий і латентний характер, наявність 
відповідних корупційних зв’язків і підпорядкованість організованим 
злочинним угрупуванням; а по-друге, способами та формами їх 
вчинення, наявності корисливої мотивації, руйнівним впливом на 
суспільну моральність, здатністю викликати в осіб психічну 
залежність (ігроманію) тощо. 

Окремо слід звернути увагу на негативний влив азартних ігор 
на малолітніх та неповнолітніх осіб. Такі особи є легкою жертвою 
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грального бізнесу, як через особливості психічного розвитку 
(довірливість, здатність легко захоплюватись, брак життєвого 
досвіду, не сформованість пріоритетів та ін.), так і інші, притаманні 
цій категорії риси (наявність вільного часу, непорозуміння з 
батьками, негативний вплив з боку близького оточення та ін.) 
Захоплення азартними іграми неповнолітніми особами може 
призвести не тільки до виникнення залежності від цих ігор. Такі 
особи, зазвичай вчаться або працюють, отримуючи не високу 
заробітну плату. При цьому, програвши значну суму грошей підлітки 
не завжди обирають легальні способи повернення боргу 
(наприклад, звернення до батьків чи рідних), деякі вдаються до 
злочинних способів отримання коштів. Крім цього, виграші в азартні 
ігри створюють для довірливих неповнолітніх осіб ілюзію швидкого 
та приємного заробітку, що сприяє втраті інтересу до навчання та 
отримання професії. 

Значна суспільна небезпека грального бізнесу, зумовлює 
необхідність розробки та застосування дієвих заходів запобігання 
цьому явищу. 

Складність боротьби з гральним бізнесом полягає, 
насамперед, у підвищеній латентності цього злочину. 

Цей вид діяльності є одним з найбільш високоприбуткових і 
наряду з цим, найбільш утрудненим для контролю, то відповідно 
становить значний інтерес для кримінального середовища. 
Кримінальні елементи гральний бізнес приваблює скупченням 
значних матеріальних ресурсів, наявністю готівки, порівняно 
простими способами її обліку та розрахунків. З іншого боку 
власники гральних закладів не зацікавлені в розголошенні випадків 
скоєння правопорушень пов’язаних з проведенням азартних ігор, 
що призводить до високого рівня латентності злочинних проявів у 
даній сфері.  

Сприяє підвищенню латентності розглядуваного злочину 
проведення азартних ігор в закладах, оформлених як легальні, при 
наявності всіх необхідних дозвільних документів, наприклад, 
інтернет-клуби. 

Враховуючи викладене, питання протидії гральному бізнесу в 
Україні не може залишатись поза увагою науковців та практичних 
діячів. Запобігання цьому негативному соціальному явищу має 
здійснюватись на всіх рівнях системи запобігання злочинності.   
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Слінько Т.М., 
к.ю.н., доцент кафедри конституційного права України, 

Національний юридичний університет 
 імені Ярослава Мудрого 

 

КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ СВОБОДИ СЛОВА 
 

Свобода слова є однією з основ демократичного суспільства, 
вона виражає загальнолюдські цінності, допомагає розкрити 
потенціал особистості, одне з головних і безумовних досягнень 
здійснюваної в Україні політичної реформи. Гарантування свободи 
є найважливішою метою органічної конституції. Свобода за 
політичним змістом має вищу природну нормативність, у силу чого 
гарантування свободи становить основну функцію конституції як 
правового джерела, що охороняє інтереси громадянського 
суспільства. Органічна конституція і свобода неподільно пов'язані із 
самого початку. У конституції, як вважав Ф. Хайєк, є лише одна 
альтернатива: або вільний парламент, або вільний народ. Саме 
тому, на його думку, конституційні фундаментальні права 
захищають індивідуальну свободу від усякого свавілля, у тому числі 
і від парламентського.  

Правове гарантування свободи в сучасних конституціях є 
досить різноманітним. Основними видами конституційних гарантій 
свободи прийнято вважати: проголошення свободи як мети 
держави; проголошення свободи в якості вищої соціальної цінності; 
закріплення свободи як правової категорії; закріплення переліків 
суб'єктивних прав і свобод; скасування «патерналістських» 
соціально - економічних прав; утвердження свободи як принципу 
конституційного ладу; закріплення процесуальних інструментів 
захисту і охорони свободи.  

Гарантування свободи слова в Україні починається зі 
згадування в Преамбулі Конституції про те, що Основний Закон 
України був прийнятий для забезпечення прав і свобод людини. На 
жаль, незважаючи на рекомендацію Міжнародного форуму в Гуті - 
Синегорі (11-13 січня, 1996), категорія свободи не була включена в 
офіційний проект Конституції України в якості однієї з вищих 
соціальних цінностей. Проте ст. 3 Конституції України визнає, що 
права і свободи людини, а також їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави.  

Що стосується досвіду розвитку України в період 
незалежності, то він, на наш погляд, засвідчив необхідність 
надійних правових гарантій демократії, серед яких важливе місце, 
безперечно, належить свободі думки і слова, свободі інформації у 
всьому різноманітті її проявів. Здійснення в Україні демократичних 
реформ, глибокі економічні і політичні перетворення в суспільстві 
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безпосередньо пов'язані з виробленням і практичною реалізацією 
принципово нових для нас підходів до прав людини. Так, 
проголошене Конституцією України (ст.15) положення про те, що 
суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної та 
ідеологічної багатоманітності є одним з основоположних принципів 
життєдіяльності українського суспільства, заснованого на 
безперечному визнанні демократії, прав і свобод людини і 
громадянина. Відповідно, дотримання принципів ідеологічної і 
політичної багатоманітності в суспільстві, є важливою гарантією 
свободи слова і свободи думки. Свобода слова і думки, вільне 
вираження своїх поглядів і переконань необхідні людям, так само 
як і свобода публічних дискусій із проблем, які є значущими і є 
формою існування демократичного толерантного суспільства. Таке 
суспільство виходить із того, що ніяка думка не може й не повинна 
втрачати права заявити про себе. Ідеологічна багатоманітність 
означає вільне здійснення в суспільстві різних політичних і інших 
поглядів, шкіл, ідей, а також можливість без перешкод пропагувати  
свої погляди, ідеї за допомогою засобів масової інформації, а також 
привселюдно захищати свої ідеологічні погляди й ін.  

Ідеологічна багатоманітність є закономірним наслідком таких 
конституційних прав і свобод людини і громадянина, як свободи 
думки і слова, свободи совісті (віросповідання) і ін. Ідеологічна 
спрямованість діяльності української держави випливає з положень 
ст. 3 Конституції України, згідно з якою життя кожної людини є 
благом не тільки для неї, а є однієї з найвищих соціальних 
цінностей і для українського суспільства. Закріплення принципу 
ідеологічної багатоманітності в І розділі Основного Закону є 
гарантією того, що ніхто не буде зазнавати, як це було за 
радянських часів, переслідувань за свої переконання. Положення 
даної статті необхідно співвідносити зі ст.ст. 34, 35, а також зі ст. 54 
Конституції України, які гарантують громадянські свободи. Разом з 
тим, зазначені конституційні норми сформульовані відповідно до 
норм міжнародного права і відповідають загальновизнаним 
стандартам, а саме: Загальної Декларації прав людини, 
Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних 
свобод, Міжнародному Пакту про цивільні й політичні права, а 
також Заключному акту наради з питань безпеки й співробітництва 
в Європі (ОБСЄ) у серпні 1975 р. у Гельсінкі й наступних 
документах ОБСЄ.  

У відповідності зі ст. 34 Конституції України кожному 
гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження 
своїх поглядів і переконань (ч.1), свободу інформації (ч.2). 
Розглянемо детальніше зазначені конституційні основи свободи 
думки і слова, свободи інформації. У ч. 2 ст. 34 Конституції України 
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вперше у вітчизняній конституційно-правовій практиці закріплене 
право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на 
свій вибір. Цей комплекс прав утворює основу правового інституту 
свободи інформації. Ці права можуть здійснюватися окремо, але 
без правових гарантій реалізації одного з них інші права, які 
входять у даний комплекс прав, реалізовувати буде важко або 
неможливо взагалі. Відзначимо також важливість ч. 1 ст. 34, яка 
проголошує свободу думки і слова, свободу вираження своїх 
поглядів і переконань. Необхідно відзначити, що в ч. 3 ст. 34 
Конституції України є застереження щодо здійснення цих прав, 
якщо це стосується інтересів національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для 
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Слід 
зазначити, що згідно ч. 2 ст. 64 Конституції, ці обмеження можуть 
ще бути доповнені обмеженнями, які встановлюються в умовах 
воєнного або надзвичайного стану.  

Зокрема, написана за східноєвропейськими зразками 
Конституція України 1996 р. містить у собі 13, а з обліком воєнного 
або надзвичайного стану – 15 обмежень фундаментальної свободи 
слова. Нерідко в законодавстві посттоталітарних країн 
використовуються такі поняття, як «інтереси суспільства», «захист 
прав і свобод інших людей», «соціальна спрямованість економіки», 
«шкода суспільству», «мотиви суспільної необхідності», «інтереси 
національної безпеки», «інформаційний суверенітет», 
«інформаційна безпека», «об'єктивна істина» та ін., які прямо або 
побічно пригнічують евристичні здатності індивіда. 

Таким чином, дослідження конституційних гарантій свободи 
слова  дозволяє зробити висновок про те, що Україна вийшла на 
той шлях, який збігається з вектором загальноцивілізованого 
розвитку. Говорячи про радикальні зміни, які відбулися в сфері 
свободи слова, свободи інформації, мас-медій можна 
стверджувати, що український контекст має як певні особливості, 
так і загальні риси, характерні для всіх посттоталітарних держав. 
Ефективна реалізація зазначених громадянських прав можлива за 
умови створення сприятливого правового середовища для їхнього 
розвитку, встановлення верховенства права, поряд з формуванням 
сприятливої, прозорої і передбачуваної політичної бази і системи 
регулювання, що враховує національні особливості, необхідної для 
створення орієнтованого на інтереси людей інформаційного 
суспільства.  
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ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ В 
АСПЕКТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 
Розсуд в податковому правозастосуванні може порушувати 

не лише баланс приватних та публічних інтересів, як ідеальну 
формулу функціонування податкової системи, а й сприяти 
виникненню конфліктів між суб’єктами податкових правовідносин. 
Враховуючи імперативність сфери оподаткування, а також 
підпорядкованість та підзвітність зобов’язаного суб’єкта владному, 
розсуд може призводити до хибного розуміння власних 
повноважень контролюючими органами, ототожнення їх з 
дискреційними повноваженнями та, як наслідок, порушення норм 
чинного податкового законодавства. 

Варто зазначити, що «розсуд» та «дискреційні 
повноваження» є взаємопов’язаними поняттями. На нашу думку, 
наведені категорії першочергово споріднює два аспекти. По-перше, 
це недосконалість сучасного податкового законодавства. По-друге, 
наявність суб’єктивізму при реалізації публічного інтересу. Питання 
дискреційних повноважень контролюючих органів на сьогодні, в 
науці податкового права, вивчено не на належному рівні. Разом з 
цим, на практиці, досить часто відбувається оперування вказаною 
категорією при вирішенні податкових та інших спорів, однією із 
сторін в яких є суб’єкт владних повноважень.  

Так, Чернігівський окружний адміністративний суд, в 
Постанові від «26» квітня 2013 року по справі № 825/1095/13-а 
вважає, що оскільки висновок про повернення з бюджету сум 
надмірно сплаченого податку на прибуток підприємств та 
перерахування коштів здійснюється на підставі розгляду заяви 
платника податку, про таке повернення, до уповноваженого органу, 
то це є дискреційним повноваженням відповідного суб'єкта владних 
повноважень. Зазначається, що згідно змісту Рекомендації № R 
(80) 2 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Стосовно 
реалізації адміністративними органами влади дискреційних 
повноважень» від «11» березня 1980 року, під дискреційним 
повноваженням слід розуміти повноваження, яке адміністративний 
орган, приймаючий рішення, може здійснювати з певною свободою 
розсуду – тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично 
допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних 
обставин. 
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Суд, перевіряючи рішення, дію чи бездіяльність суб'єкта 
владних повноважень на відповідність закріпленим ч. 3 ст. 2 
Кодексу адміністративного судочинства України критеріям, не 
втручається у дискрецію (вільний розсуд) владних повноважень 
поза межами перевірки за названими критеріями. Завдання 
адміністративного судочинства полягає не у забезпеченні 
ефективності державного управління, а в гарантуванні дотримання 
вимог права, інакше було б порушено принцип розподілу влади. 

Принцип розподілу влади заперечує надання 
адміністративному суду адміністративно-дискреційних 
повноважень. Єдиним критерієм здійснення правосуддя є право. 
Тому завданням адміністративного судочинства завжди є контроль 
легальності. Перевірка доцільності переступає компетенцію 
адміністративного суду і виходить за межі завдання 
адміністративного судочинства. Таким чином, під дискреційним 
повноваженням суд розуміє таке повноваження, яке надає певний 
ступінь свободи адміністративному органу при прийнятті рішення, 
тобто, коли у межах, які визначені законом, адміністративний орган 
має можливість самостійно (на власний розсуд) вибрати один з 
кількох варіантів рішення. У будь якому випадку, при реалізації 
таких повноважень контролюючим органом здійснюється 
суб’єктивна трансформація публічного інтересу під найбільш 
сприятливі, для конкретної ситуації, умови. 

Цікавою з цього приводу вбачається думка Д.М. Щьокіна, 
який поряд із таким поняттям, як «публічний інтерес», в науці 
податкового права запровадив термін «квазіпублічний інтерес». 
Сам науковець нерозривно пов’язує такий інтерес з сучасним 
бюрократичним апаратом і звертається для характеристики 
запропонованого поняття до праць Т.І. Заславської. На думку 
Т.І. Заславської «в сучасних умовах економічне благополуччя як 
статських, так і воєнних чиновників забезпечується не стільки 
державним забезпеченням, скільки обміном владних повноважень 
на гроші та цінні матеріальні блага». 

Таким чином Д.М. Щьокін пов’язує, укріплення влади 
чиновників, засноване на можливості на власний розсуд вирішувати 
різні питання, розширення бюрократичного апарату, збільшення 
привілей для чиновників, формування закритості чиновників від 
суспільного контролю зі змістом такого соціального інтересу, який 
може бути констатований як соціальний інтерес сучасної 
бюрократії. Такий соціальний інтерес Д.М. Щьокін і називає 
квазіпублічним. 

В свою чергу, неоднорідність відношення до платників 
податків, не повинна розумітися податковими органами, як 
безмежний простір для зловживань. На практиці ми можемо 
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спостерігати ситуації, коли посадові особи податкових органів 
зловживають своїми правами, вдаються до не правового розсуду, 
вуалюючи свої дії начебто публічністю сфери оподаткування. В 
такому випадку платник податків, для захисту своїх прав та 
законних інтересів може оперувати не лише принципами права, але 
й звертатися до інших правових механізмів, наприклад, до 
презумпцій. З цього приводу можна погодитися з думкою В.К. 
Бабаєва, який стверджує, що поруч з принципами податкового 
права юридичні презумпції, будучи абстракціями, відображають 
природу правових явищ глибше, вірніше і повніше. 

Вивчення юридичних презумпції в податковому праві, 
дозволяє говорити про їх важливу роль в регулюванні податкових 
правовідносин. На думку Д.М. Щьокіна, юридичні презумпції 
дозволяють пов'язати виникнення правових наслідків з 
недоведеним, але передбачуваним юридичним фактом. Податково-
правові презумпції також можуть бути і одним із засобів 
законодавчої техніки. Причому така техніка, в більшості випадків, 
використовується для обмеження негативного розсуду в 
правозастосуванні владних суб'єктів податкових правовідносин. В 
даному випадку заслуговує на увагу позиція Ю.В. Грачової, яка 
стверджує, що презумпції є засобом регулювання такого розсуду. 

Як зазначав Старих Ю.В., виникнення розсуду у суб’єктів 
правозастосування, як правило, характеризується об'єктивними 
складовими. Загальний вигляд податково-правової норми, 
присутність оціночних понять, помилки, неясності в тексті 
нормативно-правового акту – все це є підставою і фундаментом 
для негативного розсуду в податковому правозастосуванні. 
Негативний розсуд, який засновано на перерахованих джерелах, 
безсумнівно має бути усунуто і обмежено. Насправді, найбільш 
дієвим способом усунення такого роду розсуду, є внесення змін до 
чинного податкового законодавства. Але законодавча процедура є 
громіздкою, вимагає співвідношення інтересів всіх зацікавлених 
суб'єктів і не завжди своєчасною. Податково-правові презумпції в 
такій ситуації набувають особливого значення. Вони не тільки 
дозволяють скоротити негативний розсуд контролюючих органів у 
процесі правозастосування, але і систематизують податкові 
відносини. Зазначені презумпції дозволяють чітко визначити межу, 
за яку не можуть виходити контролюючі органи. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 
Відповідно до ст. 143 Конституції України органам місцевого 

самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження 
органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих 
повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного 
бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у 
встановленому законом порядку окремих загальнодержавних 
податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні 
об'єкти державної власності. Органи місцевого самоврядування з 
питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади 
підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. 

Конституційні приписи отримали подальшу деталізацію на 
законодавчому рівні. Закон України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» встановлює, що виконавчі органи сільських, селищних, 
міських, районних у містах рад з питань здійснення делегованих їм 
повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними 
відповідним органам виконавчої влади (ч. 2 ст. 11), сільський, 
селищний, міський голова з питань здійснення виконавчими 
органами ради повноважень органів виконавчої влади є 
підконтрольним відповідним органам виконавчої влади (ст. 42). 

Делегуючи органам місцевого самоврядування повноваження 
держава створює правові рамки їх дiяльностi, визначає 
загальнодержавні стандарти, гарантує мiнiмум соціальних благ, які 
можуть i мають бути надані громадянам, та забезпечує контроль за 
їх реалiзацiєю. Державний контроль за делегованими 
повноваженнями має форму предметного контролю, що стосується 
не тільки правомірності, але й доцільності вирішення тих чи інших 
завдань, тобто контроль фактично трансформується в засіб 
управління та регулювання. В процесі здійснення контролю за 
реалізацією делегованих повноважень, уповноважений орган може 
видавати приписи, якщо відповідні органи, не в змозі вирішити 
завдань, що стоять перед ними, або виникає загроза інтересам 
держави. 

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» місцеві державні адміністрації на відповідній 
території взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, 
їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими 
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головами, сприяють у здійсненні ними власних повноважень 
місцевого самоврядування, контролюють виконання наданих їм 
законом повноважень органів виконавчої влади, розглядають та 
враховують у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів 
місцевого самоврядування та їх посадових осіб. При цьому слід 
особливо відзначити, що місцеві державні адміністрації не мають 
права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування 
власних повноважень. 

Порядок контролю за здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 
влади визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 339 
від 09.03.99р., відповідно до якої зазначений контроль 
покладається на відповідні місцеві держадміністрації, а у випадках, 
передбачених законодавством, - на міністерства та інші центральні 
органи виконавчої влади,  їх територіальні органи. Здійснення 
виконавчими органами сільських, селищних і міських рад (міст 
районного значення), розташованих на території району, 
делегованих повноважень органів виконавчої влади контролюють 
районні державні адміністрації, а здійснення виконавчими органами 
міських (міст обласного значення) рад делегованих повноважень 
органів виконавчої влади контролюють обласні державні 
адміністрації.  

Контроль здійснюється шляхом аналізу актів органів 
місцевого самоврядування, надання органами місцевого 
самоврядування інформації про виконання делегованих 
повноважень органів виконавчої влади, проведення перевірок 
діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. 
Копії актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань 
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, 
протягом 10 днів з дня їх прийняття надсилаються до органу, що 
здійснює контроль. У разі виявлення невідповідності акта органу 
місцевого самоврядування, прийнятого з питань здійснення 
делегованих повноважень органів виконавчої влади, законодавству 
орган, що здійснює контроль, протягом трьох місяців надсилає 
органу місцевого самоврядування повідомлення про 
невідповідність акта. 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад один раз 
на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом 
надсилають інформацію про виконання делегованих повноважень 
органів виконавчої влади до органів, що здійснюють контроль. 
Форму такої інформації затверджує керівник органу, що здійснює 
контроль. На вимогу органу, що здійснює контроль, виконавчі 
органи сільських, селищних, міських рад мають надавати 
інформацію про виконання окремих делегованих повноважень. За 
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рішенням Кабінету Міністрів України, обласної, Київської міської 
держадміністрації та за участю територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади можуть проводитися комплексні перевірки 
здійснення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад 
делегованих повноважень органів виконавчої влади та 
заслуховуватися інформація посадових осіб місцевого 
самоврядування про стан виконання повноважень органів 
виконавчої влади. 

Для більш ефективної організації контролю за здійсненням 
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади центральні органи виконавчої влади 
затверджують методичні рекомендації щодо участі їх 
територіальних органів у виконанні постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 березня 1999 р. № 339. 

Досить поширеною є практика прийняття головами місцевих 
державних адміністрацій розпоряджень щодо порядку проведення 
перевірок за здійсненням виконавчими органами місцевих рад 
делегованих повноважень органів виконавчої влади. Для прикладу, 
Розпорядженням голови Білгород-Дністровської районної 
державної адміністрації 29.08.2012 №609/А-2012 затверджено 
«Порядок проведення перевірок за здійсненням виконавчими  
органами сільських рад Білгород-Дністровського району Одеської 
області делегованих повноважень органів виконавчої  влади». 
Вказане Розпорядження зареєстровано в Білгород-Дністровському 
міськрайонному управлінні юстиції Одеської області 24.09.2012р. за 
№ 1/84. 

Відповідно до вищеназваного локального нормативно-
правового акту основними завданнями перевірки є: 

здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства об’єктами перевірок при виконанні делегованих 
повноважень органів виконавчої влади; 

своєчасне попередження, виявлення та припинення дій, які 
містять ознаки порушення законодавства, усунення причин 
виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі, якщо 
порушення припинено - вжиття заходів для усунення наслідків цих 
порушень; 

аналіз актів об’єктів перевірок на предмет відповідності 
законодавству; 

оцінка діяльності виконавчих органів місцевого 
самоврядування щодо додержання законодавства при виконанні 
делегованих повноважень органів виконавчої влади та виконання 
вимог, врахування пропозицій та зауважень контролюючого органу; 

перевірка стану здійснення об’єктами перевірок делегованих 
повноважень органів виконавчої влади за певний період; 
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внесення рекомендацій щодо усунення виявлених порушень 
та недоліків об'єкту перевірки; 

надання методичної допомоги об'єкту перевірки з окремих 
питань здійснення делегованих повноважень роботи об'єкту 
перевірки; 

вивчення, узагальнення та поширення новітніх форм і 
методів роботи по здійсненню об’єктами перевірок делегованих 
повноважень органів виконавчої влади. 

У вказаному акті детально регулюються питання підготовки й 
проведення перевірок,  права й обов’язки керівника та членів 
робочої групи, яка здійснює контрольну діяльність, порядок 
оформлення результатів перевірки та їх розгляду. Безперечно, 
прийняття таких нормативно-правових актів суттєво підвищує якість 
правового регулювання взаємовідносин органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, сприяє зменшенню 
конфліктності та організації більш ефективної співпраці органів 
публічної влади на місцевому рівні. 

 
Соляннік К.Є., 

к.ю.н.,  доцент кафедри державного будівництва, 
Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 
 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО 
МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Конституція України визначає основні засади організації 
публічної влади в країні, окреслює правову модель організації 
державної влади, місцевого самоврядування і влади в Автономній 
Республіці Крим. В Основному Законі окремим розділом 
регулюються питання організації й діяльності територіальної 
громади та її органів, формування місцевих бюджетів і управління 
комунальною власністю. Таке конституційно-правове регулювання 
відповідає вимогам Європейської Хартії місцевого самоврядування 
стосовно юридичної інституціоналізації даного політико-правового 
явища. 

Сучасна Конституція України закріпила головні на момент її 
прийняття положення щодо організації та діяльності муніципальної 
влади. Оскільки законодавець врегульовував суспільні відносини в 
сфері управління територіями за відсутності досвіду існування 
цього інституту у власній державі, частина норм за своїм 
внутрішнім змістом відтворюють радянську модель організації 
влади і управління. Це перш за все має прояв у територіальній 
організації влади, визначення адміністративної складової й 
нормотворчої функції суб’єктів самоврядування. 
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Більш ніж 15-річний досвід вітчизняної конституційної 
практики держави, суспільно-політичні зміни останнього часу 
привели до масового обговорення питання децентралізації 
публічної влади. При цьому акцентується увага на перерозподілі 
повноважень між центром і регіонами шляхом збільшення ролі 
місцевого самоврядування в управлінні місцевим розвитком. Як 
результат, виникає питання про роль Конституції України у фіксації 
цього процесу, окреслення меж конституційного регулювання засад 
організації муніципальної влади, ролі законодавства й визначення 
сектору локального регулювання місцевого життя, що є природним 
для децентралізації. 

Муніципальне право має складну джерельну базу, що 
зумовлено комплексністю проявів інституту місцевого 
самоврядування. Якщо використовувати поняття «джерело права» 
в широкому розумінні, не зводячи його до поняття «форма прояву 
та існування права», то сукупність політичних, юридичних, 
економічних, соціальних, політичних тощо чинників є основою 
формування муніципального права. Конституція України як 
документ, що формує правовідносини й безпосередньо впливає на 
розвиток інших суспільних відносини практично у всіх сферах 
життєдіяльності держави, безпосередньо визначає зміст 
муніципального права, його структуру і напрями розвитку. 

Ведучи мову про перспективи розвитку місцевого 
самоврядування і муніципального права в залежності від 
конституційно-правового регулювання в сучасній державі, 
необхідно виокремити ті складові, що потребують коригування з 
огляду сучасних тенденцій демократизації суспільства й оптимізації 
управління на місцевому рівні (змістовні перетворення основного 
джерела муніципального права). В той же час межі таких 
юридичних коригувань, встановлення норм, що відсилають до 
інших джерел права, розширення кола регулювання з боку 
основного джерела (формальна сторона) підлягають достатньо 
ґрунтовному опрацюванню. 

На нашу думку, проводячи будь-які системно-структурні 
перетворення в організації місцевої влади через прийняття змін та 
доповнень до Основного Закону держави, необхідно виходити із 
розуміння можливого й необхідного в регулюванні певних сфер 
життєдіяльності місцевого населення за допомогою власних актів. 
Вбачається, що в цьому аспекті перетворення носитимуть 
найпроблемніший характер, що зумовлюється відсутністю 
належного розуміння місця і ролі місцевого самоврядування в 
сучасному українському суспільстві. 

Досвід країн Європи в конституційно-правовому регулюванні 
свідчить про значну варіативність у регулюванні в конституції 
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питань, що пов’язані з організацією місцевої влади. Проте будь-
який документ доводить належність місцевого самоврядування до 
інститутів громадянського суспільства, що є основним партнером 
серед останніх в управлінні суспільства та держави. Як результат, 
формування системи муніципального права відбувається 
переважно за рахунок джерел, що є формою прояву волі місцевого 
населення. 

Отже, конституційна реформа, що є передумовою 
муніципальної та адміністративно-правової реформи, зумовить 
структурні зміни муніципального права як галузі, що регулює 
організацію місцевого управління розвитком територій. Це 
пов’язуватиметься із визначенням територіальної основи й 
необхідності здійснення муніципальної влади в межах існуючих 
територіальних одиниць, створенням штучних адміністративно-
територіальних округів, визначення адміністративної структури, 
окреслення статусу територіальних громад й взагалі місцевого 
населення, регулювання основних засад здійснення влади членами 
територіальних громад, формування місцевих бюджетів, 
управління власністю, адміністративний та судовий контроль за 
діяльністю органів самоврядування, порядок формування та 
відповідальність зазначених структур тощо. 

 
Токарєва К.О., 

аспірантка кафедри фінансового права, 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
 

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ  
ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 

 
Відповідно до статті 95 Конституції України бюджетна 

система України будується на засадах справедливого і 
неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і 
територіальними громадами. При цьому законодавець підкреслює, 
що виключно законом про Державний бюджет України 
визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні 
потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. На наше 
переконання, конституційне закріплення принципів здійснення 
бюджетних видатків має важливе значення, оскільки такі принципи 
закладають підґрунтя використання коштів, що акумульовані у 
бюджетах різних рівнів.  

Аналіз наукової літератури свідчить, що сьогодні немає 
одностайного підходу до виокремлення принципів бюджетних 
видатків у науковій літературі. Так, А.О. Монаєнко пропонує 
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визначити такі принципи бюджетних видатків: а) принцип 
предметно-цільового призначення коштів; б) принцип максимальної 
ефективності використання, йдеться про фінансове забезпечення 
публічних інтересів при мінімальних витратах; в) принцип 
дотримання режиму економії, який сприяє досягненню найбільшої 
ефективності у процесі здійснення бюджетних видатків; г) принцип 
здійснення фінансового контролю з метою забезпечення 
дотримання державної фінансової дисципліни. Учений підкреслює, 
що регулювання бюджетних видатків знаходить свій конкретний 
вираз у цільовому направленні бюджетних коштів, саме тому 
найважливішим принципом планування бюджетних видатків є 
додержання пропозицій розподілу коштів з урахуванням реальної 
необхідності в них. Видатки бюджету на наступний рік планувалися 
з урахуванням результатів виконання бюджету за минулий рік або 
період із визначенням коефіцієнта зростання. Це дає змогу 
обґрунтувати доцільність збільшення бюджетних видатків і 
правильно спланувати їх на майбутнє. 

Х.В. Пєшкова надає детальну класифікацію принципів 
здійснення видатків бюджету та розмежовує їх на дві групи: 
економічні та правові. Враховуючи те, що видатки бюджету 
становлять собою грошові кошти, які розподіляються в 
централізованому порядку та певною мірою служать вираженням 
економічної ролі держави... В силу цього до них пред'являються 
вимоги, багато в чому подібні з вимогами до затрат господарюючих 
суб'єктів. Серед таких, наприклад, економність та ефективність 
витрат, цільова спрямованість, своєчасність. 

Щодо правових принципів, то оскільки «видатки бюджету» є 
категорією галузі фінансового права, то принципи, яким вони 
підпорядковуються слід визначити як «фінансово-правові». При 
цьому слід враховувати, що «видатки бюджету», як і багато інших 
фінансово-правових категорії («доходи бюджету», «дефіцит 
бюджету» та ін.), є одночасно категоріями і іншої галузі знань - 
економічної науки. Як наслідок, фінансове право, будучи 
нормативним регулятором витрачання бюджетних коштів, має 
враховувати і, по можливості, закріплювати і їх економічні 
характеристики. Іншими словами, фінансово-правове регулювання 
має відображати економічну суть відповідних явищ. 

Серед принципів, які «підкоряють витрачання коштів бюджету 
держави і муніципальних утворень», Х.В. Пешкова виділяє такі 
групи: 1) принципи здійснення бюджетних видатків, відповідні 
принципам бюджетної системи, які закріплені Бюджетним кодексом; 
2) принципи здійснення бюджетних видатків, що випливають з 
правових норм, прямо або опосередковано пов'язаних з 
нормативним впливом на сферу бюджетних відносин; 3) принципи 
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здійснення бюджетних видатків, які випливають із сутності затрат 
держави, але безпосередньо в праві не закріплені. Однак відразу 
хотілося б відзначити своєрідність позиції Х.В. Пешкової щодо 
визначення принципів. На наш погляд, принципи доцільно 
розглядати як вихідні засади витрачання коштів бюджету держави 
та місцевого самоврядування, але говорити про те, що принципи 
«підкоряють» витрачання  коштів бюджету відповідного рівня ми не 
можемо. У цій ситуації ми знову звертаємося до нагальної 
необхідності пам’ятати про важливість використання одностайного 
підходу та точності при визначенні понять та термінів. 

До першої групи принципів учена пропонує відносити такі 
принципи: 1) розмежування видатків між рівнями бюджетної 
системи; 2) адресний та цільовий характер бюджетних коштів; 3) 
ефективність та економність використання бюджетних коштів; 4) 
збалансованість бюджету; 5) повнота відображення доходів і 
витрат бюджетів; 6) достовірність бюджету; 7) гласність та інші 
принципи, які знаходять свій вираз у чинному бюджетному 
законодавстві. Зокрема, у Російській Федерації вказані принципи 
знайшли свій вираз у статті 28 Бюджетного кодексу Російської 
Федерації, щодо законодавства України, то такі принципи 
передбачені  статтею  7 Бюджетного кодексу України. 

Погоджуючись з Х.В. Пешковою, зазначимо, що принципи 
бюджетної системи мають лягти в основу основних положень щодо 
здійснення бюджетних видатків, оскільки, як вже зазначалося, 
останні виступають складовою структурного елементу бюджетної  
системи – бюджету.  

До другої групи,за словами Х.В. Пешкової, належать: а) 
принцип «додатковості»; б) результативність видатків бюджетів; в) 
своєчасність фінансування видатків бюджетів. В українському 
бюджетному законодавстві принцип результативності належить до 
принципів бюджетної системи і закріплений у статті 7 Бюджетного 
кодексу України. Пєшкова Х.В., виокремлюючи принцип 
«додатковості», не розкриває змісту останнього, а отже погодитись 
або заперечити важливість існування такого принципу для видатків 
бюджету ми не можемо.  

Третя група поєднує у собі сукупність таких принципів, як: 1) 
законність видатків бюджетів; 2) публічність; 3) обов'язковість 
видатків бюджетів; 4) раціональність видатків бюджетів. 

Навряд чи можна погодитись з твердженням Х.В. Пєшкової 
щодо того, що остання група принципів не має безпосереднього 
закріплення в праві. Так, наприклад, принцип законності  знаходить 
своє відображення, насамперед у ст. 68, а також у ч.2 ст.6, ст.8, 19 
Конституції України. Що стосується принципу публічності, то він 
закріплений у статті 7 Бюджетного кодексу України і, імовірно, 
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доцільно його відносити до принципів бюджетної системи, при 
цьому враховувати, що у разі, коли зазначені принципи мають 
вагоме значення для побудови та функціонування бюджетної 
системи, то дія таких принципів буде розповсюджена й на видатки 
бюджетів.  

Пропонуємо закріпити у чинному Бюджетному кодексі України 
принципи здійснення бюджетних видатків, зокрема: 1) принцип 
законності – здійснення видатків бюджету відповідно до приписів 
чинного законодавства фінансового України; 2)  принцип цільового 
використання бюджетних ресурсів – використання бюджетних 
ресурсів відповідно до цільового призначення; 3) принцип 
ефективності видатків бюджету – досягнення поставлених цілей 
при мінімальному використанні бюджетних коштів; 4) принцип 
збалансованості -  відповідність бюджетних видатків обсягу доходів 
бюджетів; 5) принцип відповідальності за нецільове використання 
бюджетних коштів. 

 
Чемсак Ю.В., 

науковий співробітник, 
Науково-дослідний інститут державного будівництва 

та місцевого самоврядування 
 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 
Виходячи з конституційної основи місцевого самоврядування 

головним суб'єктом, який визначає вектори державної політики у 
сфері місцевого самоврядування, є Верховна Рада України. Адже 
муніципальна політика є важливим елементом внутрішньої політики 
країни. Парламент формує муніципальну політику шляхом 
створення комітетів, комісій, парламентських слухань, депутатських 
запитів та інших форм парламентської діяльності. Відповідно до п. 
5 ст. 85 Конституції України, визначення засад внутрішньої політики 
(у тому числі й муніципальної), належить до повноважень 
Верховної Ради України.  

В Україні закладено конституційні засади місцевого 
самоврядування, натомість існуючі базові нормативно-правові акти, 
які створюють територіальні, правові та фінансові основи діяльності 
органів місцевого самоврядування, потребують конституційного та 
законодавчого переосмислення відповідно до вектору розвитку 
суспільних відносин. 

Необхідність удосконалення системи органів місцевого 
самоврядування на конституційному рівні обумовлена нагальною 
потребою вирішення задач щодо: оптимізації фінансово-
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матеріальних зв’язків між органами місцевої та органами державної 
влади; способу та шляхів ефективного здійснення делегованих 
повноважень місцевими органами влади в інтересах членів 
територіальної громади; підвищення рівня доступності у сфері 
отримання адміністративних, соціальних та інших послуг на 
відповідних територіях; децентралізації повноважень органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування, їх збалансованості; 
зміцнення матеріальної бази органів місцевого самоврядування та 
підвищення рівня їх ресурсного забезпечення; посилення 
відповідальності представників органів місцевого самоврядування, 
сільських, селищних, міських голів перед територіальними 
громадами, що їх обрали та ін. 

Становлення та розвиток громадянського суспільства 
базується на системності здійснення державної влади та місцевого 
самоврядування, насамперед визначення функцій та компетенції 
відповідних інституцій. 

Децентралізація функцій органів державної влади, 
гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих 
інтересів можлива за умови кардинальних поступових змін у ряді 
напрямків. 

Так, з часів прийняття Конституції України та базових законів 
щодо регулювання суспільних відносин у сфері місцевого 
самоврядування, спостерігалася надмірна концентрація влади 
власне на обласному рівні. На сьогоднішній день задля розвитку 
регіонів актуальним є розбудова механізмів фінансової, 
матеріальної, ресурсної спроможності територіальних громад 
забезпечувати належний рівень її членів як на рівні області, так і на 
рівні міста, села, селища. 

При цьому реформуванню підлягає власне структура та 
будова органів місцевої влади, їх виконавчих органів  у певних 
адміністративно-територіальних межах.  

Доцільним є й законодавче закріплення чіткого переліку 
повноважень як  виконавчого комітету ради, так і допоміжних, 
галузевих органів. Адже ефективні управлінські відносини за умови 
широкого переліку повноважень голови місцевої ради та одночасній 
недосконалості законодавчого закріплення останніх є неможливими 
й такими, що створюють грунт для прийняття спірних питань та 
зловживань владою. 

На сьогоднішній день місцеві державні адміністрації за своєю 
суттю є органами загальної компетенції. Натомість, реалії 
сьогодення вимагають надання їм статусу контрольно-наглядових 
органів у системі виконавчої влади з функцією координації 
діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої 
влади на відповідній території. 
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На нижчому рівні адміністративно-територіального устрою – 
місті, селищі, селі – державні органи виконавчої влади не 
утворюються. Управління на зазначених територіях здійснюють 
органи місцевого самоврядування. Проте, згідно з Конституцією 
(ст.143) та законодавством їм можуть надаватися окремі 
повноваження органів виконавчої влади. У такому випадку органи 
місцевого самоврядування є підконтрольні відповідним органам 
виконавчої влади в частині делегованих повноважень. 

Актуальним питанням на сьогодні є розбудова та утворення 
виконавчих органів обласних і районних рад та закріплення 
ефективного розподілу повноважень між ними. Адже власне 
виконавчі комітети повинні безпосередньо забезпечувати 
реалізацію поставлених завдань та функцій, здійснення 
повноважень відповідної ради кожної адміністративно-
територіальної одиниці.  

Зміна концепції регулювання територіального устрою 
передбачає значних змін як базового законодавства, так і положень 
Конституції України. 

Основи територіальної організації влади потребують 
модернізації з метою підвищення ефективності управління 
суспільним розвитком на відповідній території, підвищення рівня її 
інвестиційної привабливості, розвитку міст та селищ. 

Диспропорційність адміністративно-територіального устрою 
(відсутність цілісної території адміністративно-територіальної 
одиниці базового рівня, перебування територіальної громади села, 
селища, міста у складі іншої територіальної громади або на 
території іншої адміністративно-територіальної одиниці, 
територіальної громади району в місті) створює конфлікт 
компетенції, дублювання повноважень як між органами місцевого 
самоврядування, так і між органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади. 

Подальший розвиток конституційного регулювання основ 
місцевого самоврядування повинен відбуватися у напрямку 
спрощення системи органів місцевого самоврядування та 
ефективного розподілу повноважень між їх  виконавчими органами; 
реформування адміністративно-територіальних одиниць (міста, 
села, селища) з метою підвищення рівня їх економічної, фінансової 
спроможності, пошуку власних недатованих з державного бюджету 
резервів для забезпечення потреб інтересів членів територіальної 
громади в цілому.  
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Чернецька О.В., 
к.ю.н., доцент, 

проректор з наукової 
та науково-педагогічної роботи, 

Київський університет права 
Національної академії наук України 

 
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ТА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР 
 
Не претендуючи на наукову доповідь, лише дозвольте 

озвучити окремі тези щодо значення сутності та цінності демократії 
як засадничих ідей для сучасного стану розвитку 
конституціоналізму та місце і значення в цій системі Конституції 
України. 

Перш за все, дозвольте акцентувати увагу на окремих 
аксіоматичні положення щодо сутності та значення 
конституціоналізму, як політико-правової категорії, яка насамперед 
опосередковує місце і роль конституції у національній правовій 
системі, суспільстві та державі, і знаходить свій вияв у її 
верховенстві, а також характеру впливу на суспільні відносини. 
Якщо розвивати наукову тезу про категорію конституціоналізм, то 
слід зосередити увагу на наступних складових, зокрема: 
конституційна правосвідомість, як система конституційних 
цінностей, або більше того, система поглядів на конституційні 
цінності. І саме, з позицій конституційних цінностей, слід звернути 
увагу на те, що положення преамбули Конституції України в 
концентрованому вигляді виражають вихідні політико-правові ідеї, 
які пронизують весь зміст Основного Закону та конституційно 
ідентифікують його як акт виняткової ваги та значення. Більше того, 
зміст преамбули виокремлює базові конституційні цінності та 
принципи, зокрема: констатування того, що конституція 
приймається Верховною Радою України від імені українського 
народу дає змогу визнати Конституцію України як акт установчої 
влади українського народу. Саме така кваліфікаційна ознака 
Конституції України відповідає основоположним принципам 
конституціалізму в цілому. Більше того, ця теза була підтверджена 
Рішенням Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 р. №6-
рп/2005, відповідно до якого «Конституція України, прийнята 
Верховною Радою України 28 червня 1996 року від імені 
Українського народу, є вираженням його суверенної волі». 

В свою чергу, Конституція України виступає нормативно-
правовою основою конституціоналізму. Конституція України 1996 
року – це віха в українському державо та правотворенні. Основний 
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Закон став фундаментальною основою та базою для формування в 
державі власне національної правової системи романо-
германського типу з усіма притаманними їй якісними 
характеристиками.  

Як зазначав Тодика Ю.М., за своєю суттю Конституція 
України є ліберальною, що ґрунтується на ідеології природних і 
невідчужуваних прав людини, проголошених найвищою соціальною 
цінністю. Вона відповідає високим світовим і європейським 
стандартам, втілює у собі основоположні цінності світового 
конституціоналізму. 

Погорілко В.Ф. констатує, що Конституція України 1996 р. 
врахувала досягнення вітчизняної й світової конституційної 
наукової думки і практики конституційного будівництва. Вона стала 
втіленням національної ідеї й ментальності українського народу, 
доказом здатності української нації як політичної й етнічної 
спільності до державотворення і правотворчості. Основний Закон 
став програмою подальшого розвитку України у політичному, 
економічному, соціальному та культурному напрямах і документом 
для входження України до світового і, насамперед, європейського 
співтовариства як рівноправного і повноцінного суб’єкта. 

Наступна теза, щодо форми конституціоналізму, яка в свою 
чергу, опосередковується через державний та суспільний лад, 
форми безпосереднього народовладдя тощо. Чинна Конституція 
України вперше в національній конституційній правотворчості 
закріплює статус нашої держави, як суверенної і незалежної, 
демократичної, соціальної та правової. Поряд з цим, Основний 
Закон визначає і регламентує головні інститути держави та 
суспільства, такі як, інститут президентства, інститут 
парламентаризму, інститут представницьких органів, інститут 
місцевого самоврядування, тобто найголовніші інститути народного 
представництва. При цьому, важливе місце серед інститутів 
народного представництва займає інститут представницьких 
органів. Інститути держави виконують різноманітні функції, зміст 
яких насамперед залежить від рівня розвитку демократії. 

Слід вказати, що не існує і в принципі не може бути 
повноцінної демократії без авторитетного і повноважного 
парламенту, оскільки саме він є унікальним інститутом 
представницької демократії і законодавчої влади, який згідно зі 
своїм статусом повинен виражати і захищати інтереси всіх 
соціальних груп населення. Передусім, варто зазначити, що 
парламент  в будь-якій державі, в тому числі і в Україні, займає 
важливе місце, оскільки це орган народного представництва, в 
руках якого зосереджена найважливіша сфера державної 
діяльності, а саме законодавча діяльність. 
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Наступна складова конституціоналізму – конституційна 
законність. Насамперед дозвольте акцентувати увагу на тому, що 
базою правотворчого та правозастосовного процесу залишається 
припис ст.8 Конституції України, який вказує на те, що «Конституція 
України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 
відповідати їй». Втім, незважаючи на те, що зазначені конституційні 
приписи є аксіоматичними положеннями, проблема реалізації 
конституційно-правових норм на сучасному етапі вийшла за межі 
теоретичної площини. Сучасний законотворчий процес та 
правозастосовна практика в Україні досить часто відбуваються 
всупереч конституційним приписам, що в цілому суперечить 
основам конституціоналізму. 

Адже, як зазначав Тодика Ю.М. в монографічному 
дослідженні «правило про пряму дію конституційних норм 
необхідно застосовувати незалежно від того, чи роз’яснені і 
конкретизовані вони підзаконними нормативно-правовими актами. 
Це є загальновизнаним принципом сучасного конституціалізму». 

Незважаючи на тенденції останнього десятиліття у сфері 
конституційної правотворчості, слід зазначити і наголосити на тому, 
що забезпечення стабільності Конституції України як Основного 
Закону суспільства та держави набуває особливої актуальності та 
значення в сучасних умовах функціонування громадянського 
суспільства та державних інституцій. 

Стабільність конституції як юридична ознака призводить до 
передбачуваного та прогнозованого розвитку суспільства та 
держави. З іншого боку, конституція не може не реагувати на зміни, 
які відбуваються. Тому, до будь-якої конституції рано чи пізно 
вносяться зміни та доповнення. Світовий досвід у цій царині 
свідчить про різні способи внесення таких змін в залежності від 
виду конституції. І при цьому, слід зазначити, що внесення 
поправок до діючої конституції за своєю складністю процедури 
суттєво різниться від порядку прийняття самої конституції. 

В основу конституційно-правової модернізації має бути 
покладений принцип пріоритету прав людини по відношенню до 
держави. Особливої актуальності та значення набуває даний 
принцип в процесі зростання ролі громадянського суспільства, 
однієї з ознак якої є активний вплив політичних партій на сучасний 
процес державо та правотворення в Україні. 

Адже історична практика розвитку людства вказує на те, що 
пріоритет права та прав людини по відношенню до політики існує 
тільки в умовах демократичних режимів, коли правові норми 
базуються на універсальному принципі рівності всіх суб’єктів 
суспільних відносин, включаючи і державу. 



70 

 

Шаптала Н.К., 
к.ю.н., суддя, 

Конституційний Суд України 
 

 
ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ, В КОНТЕКСТІ 

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
В тлумачних словниках, «оподаткування» розуміється як 

законодавчо встановлений порядок стягнення податків та зборів. З 
цього можна зробити висновок, що оподаткування у загальному 
розумінні є своєрідною діяльністю держави в податковій сфері. При 
цьому варто відзначити, що говорячи про значимість тлумачення 
поняття «оподаткування», варто мати на увазі, що досить часто на 
практиці від його тлумачення та співставлення з іншими 
категоріями може залежати правильне вирішення спірного 
правовідношення між сторонами податкового спору. 

Вперше принципи оподаткування були сформульовані в ХVIII 
ст. шотландським дослідником економіки та права Адамом Смітом. 
У його видатній праці «Дослідження о природі та причинах 
багатства народів» першочергова увага звертається на принцип 
справедливості, принцип визначеності оподаткування, зручності 
оподаткування. На сьогодні, згадані засади вважаються 
класичними принципами оподаткування. Вказані принципи були 
доопрацьовані та доповнені німецьким економістом Адольфом 
Вагнером. Науковець провів певну класифікацію принципів 
оподаткування та виділив наступні їх групи. До першої групи 
відносились фінансові принципи організації оподаткування 
(достатність, еластичність). Другу групу складали 
народногосподарські принципи (належний вибір джерела 
оподаткування). В третю групу входили етичні принципи, принципи 
справедливості (рівномірність оподаткування, загальність 
оподаткування). Останню групу складали принципи податкового 
управління (зручність сплати податків, максимальне зниження 
видатків на стягнення податків, визначеність оподаткування).  

Загальновідомим є той факт, що першочергово принципи 
оподаткування формувалися на доктринальному рівні, як складова 
частина податкової ідеології. Наприклад в США, в 1935 році у 
справі «Грегорі проти Халверінга» Верховний суд встановив, що 
угода, яка була спрямована на зменшення податків, може бути 
врахована в податкових цілях, якщо вона має ділову ціль та 
функцію, які не залежать від її структури, законної з точки зору 
права. Для нас, вказані положення є цікавими з огляду на те, що 
цією справою був сформований правовий принцип – доктрина 
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першочерговості змісту над формою. В подальшому, вказаний 
принцип став використовуватися у якості шаблону для інших 
судових доктрин, спрямованих на боротьбу зі зловживаннями та 
податковими правопорушеннями. 

Деякі науковці вважають, що податкові системи держав, 
будуються на вихідних засадах – принципах оподаткування. 
Важливо розуміти те, що для принципів податкового права 
характерна не лише нормативна визначеність та закріпленість. 
Вони також можуть бути виявлені шляхом тлумачення відповідних 
правових норм, шляхом правозастосування. О.В. Дьомін, 
проводячи поділ принципів оподаткування, систематизує їх в 
наступні групи: загальні (ті, які регулюють податкову систему в 
цілому) та спеціальні (ті, які характеризують окремі інститути 
податкового права). До останніх автор відносить принципи 
податкової відповідальності, процесуальні принципи, принципи 
ведення податкового обліку. 

С.Г. Пепеляєв визначає принципи оподаткування, як пошук 
компромісу та балансу між протилежними інтересами держави та 
платника податків. Взагалі, весь комплекс принципових положень 
для системи оподаткування поділяється на дві підсистеми. Так, на 
думку, М.Є. Зайця до першої групи відносяться класичні або 
міжнаціональні принципи. Автор вважає їх ідеальними, а 
побудовану на їх підставі податкову систему – оптимальною. В 
другу групу входять організаційно-економічні або 
внутрішньонаціональні принципи. На їх підставі створюються 
податкові концепції та податково-правові державні механізми. 

Стосовно класифікації принципів оподаткування, серед 
науковців склалося декілька наукових підходів. М.П. Кучерявенко, 
наприклад, виділяє: принципи податкового права, принципи будови 
податкової системи, принципи податку та оподаткування, принципи 
податкового закону. Деякі автори відзначають орієнтованість різних 
сфер податкових правовідносин відповідно на різні системи 
принципів. Так, на думку К.А. Лопатнікової, серед них в більшості 
випадків виділяють три системи принципів: 

1) економічні принципи оподаткування (принцип 
максимального врахування інтересів та можливостей платника 
податків, принцип економічності, принцип справедливості тощо); 

2) юридичні принципи оподаткування (принцип встановлення 
податків законами, принцип рівного податкового тягаря, пріоритет 
податкових законів над неподатковими тощо); 

3) організаційні принципи податкової системи (принцип 
еластичності; принцип єдності податкової системи; принцип 
стабільності, принцип багатоманітності податків тощо). 

Г.А. Гаджиєв та С.Г. Пепеляєв, досліджуючи поняття та 
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правове значення основних принципів оподаткування, звертають 
увагу на ряд особливостей їх функціонування. По-перше, на думку 
вказаних юристів, принципи оподаткування містять найбільш 
узагальнені конституційні начала і в той же час розвивають ці 
начала. По-друге, до загальних принципів оподаткування можуть 
бути віднесені положення, які витікають з Конституції та виступають 
гарантіями основних начал соціального, державного та 
національного строю. Науковці також доходять до висновку, що 
принципи оподаткування можуть і не витікати із Конституції, але в 
той же час, бути прийнятими у відповідності з нею. По-третє, 
основні принципи оподаткування важливі для податкової системи в 
цілому, і окремо для кожного з її елементів. Загальні принципи 
оподаткування не можуть бути порушені незалежно від того, чи 
знайшли вони закріплення в нормах відповідних законів чи ні. 

 
Шорохова Ю.С., 

аспірант кафедри фінансового права, 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
 

ПИТАННЯ ЩОДО ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКУ  
НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 
1 січня 2011 р. набув чинності Податковий кодекс України 

(далі − ПК), який регламентує взаємозв’язки між суб’єктами 
податкових правовідносин. Із прийняттям цього законодавчого акта 
було внесено низку змін, до чинної податкової системи держави. 
Зміни не оминули і сферу оподаткування прибутку підприємств, 
зокрема, об’єкт оподаткування. Саме на них звертається зараз 
увага, оскільки в Україні податок на прибуток є одним з головних 
бюджетоформуючих джерел. 

При визначенні об’єкта оподаткування традиційний шлях 
законодавця полягає у відкритому переліку різних його видів, 
припускає обов’язкову наявність зв’язку між нормами Загальної й 
Особливої частини ПК України. Це означає, що, визначивши серед 
різновидів об’єкта оподаткування дохід, майно тощо, законодавець 
при побудові правового механізму окремого податку або збору 
припускає обов’язкову деталізацію конкретного виду об’єкта. Отже, 
загальною нормою встановлюються тільки межі, у яких 
деталізуються особливості окремого виду об’єкта оподаткування в 
спеціальних нормах. 

Розглядаючи об’єкт оподаткування прибутку підприємств  
можна спостерігати тенденцію його частої зміни. Так, у 1991 р. 
податок сплачувався з прибутку, в 1992 р. – з доходу, в 1-му 
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кварталі 1993 р. – теж з прибутку, а починаючи з 2-го кварталу 1993 
р., і в 1994 р. – з доходу, в 1995 і з 1997 р. – з прибутку. 

До прийняття чинного ПК України розраховували 2 види 
прибутку - бухгалтерський і податковий. Із прийняттям ПК України 
відбулися суттєві зміни в оподаткуванні прибутку. Зокрема, 
об’єктом оподаткування податком на прибуток з 2011р. є прибуток, 
що розраховується як різниця між доходами звітного періоду й 
собівартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) та сумою інших 
витрат. 

Виходячи з даного визначення можна стверджувати, що 
прибуток, як об’єкт оподаткування, охоплює 2 складники: доходи і 
витрати. 

Метою визначення об’єкта оподаткування податку на 
прибуток, обчислення доходів і витрат здійснюється методом 
нарахувань та зіставлень, згідно з відповідними положеннями 
бухгалтерського обліку. 

Порядок визнання доходів: 
 дохід від реалізації товару визнається за датою переходу 

покупцеві права власності на нього; 
 дохід від надання послуг і виконання робіт визнається за 

датою складення акта або іншого документа, оформленого 
відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує 
виконання робіт (надання послуг); 

 датою отримання доходів, що враховуються для 
визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, у якому такі 
доходи визнаються незалежно від фактичного надходження коштів 
(метод нарахувань). Новацією ПК є те, що сума поворотної 
фінансової допомоги, отриманої від засновника платника податку й 
повернутої не пізніше 365 календарних днів. 

Варто відмітити, що відповідно до п. 7 підрозділу 4 
«Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розд. 
XX ПК дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, 
послуг), відвантажених (наданих) після 1 квітня 2011 р. в частині їх 
вартості, оплаченій у вигляді авансів (передоплати) до цієї дати, в 
тому числі в період перебування на спрощеній системі 
оподаткування. 

Що стосується розрахунку доходу, то його можна уявити в 
виді такої формули: Доходи звітного періоду = дохід від операційної 
діяльності (від реалізації) + інші доходи. 

Усі доходи й витрати мають бути підтверджені 
документально. Будь-які з них включаються до складу доходів або 
витрат тільки один раз незалежно від того, в якій статті ПК вони 
розглянуті й у який спосіб розраховані. Невід’ємним складником 
дефініції терміна об’єкт оподаткування є витрати, склад і 
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визначення яких, у зв’язку з прийняттям чинного ПК України, (як і 
доходи) зазнали змін.  

У ст. 14 пункті 1 підпункту 27 ПК України, витрати трактуються 
як – сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах, здійснених для 
провадження господарської діяльності платника податку, в 
результаті яких відбувається зменшення економічних вигід у 
вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, унаслідок чого 
відбувається зменшення власного капіталу (крім змін останнього за 
рахунок його вилучення або розподілу власником). Таке ж саме 
визначення наведено й у П(С)БО 3 «Звіт про фінансові 
результати», тобто, маємо абсолютне узгодження. 

Є певна класифікація витрат, які не входять до об’єкта 
оподаткування, але відповідно до ст. 138 ПК України є формула 
розрахунку витрат, яка має такий вигляд: Витрати = витрати 
операційної діяльності (собівартість) + інші витрати. До складу 
інших витрат поряд із загальновиробничими належать 
адміністративні, ст. 138 пункт 10 підпункт 2 ПК України – витрати, 
спрямовані на обслуговування й управління підприємством. 

З огляду на вищезазначене, зауважимо, що, визначивши 
доходи й витрати з метою обчислення об’єкта оподаткування, 
складається Податкова декларація − документ, що подається 
платником контролюючому органу у строки, встановлені законом, 
на підприємстві якого здійснюється нарахування або сплата 
податкового зобов’язання. 

Підводячи підсумок наведеного, відмітимо, що дефініція 
конструкції «об’єкт оподаткування прибутку підприємств» протягом 
значного періоду змінювала й удосконалювалась. Невідповідність 
нормативно-правових актів і методики розрахунку призводила до 
отримання різної величини бухгалтерського й податкового 
прибутку, що унеможливлювало ефективність проведення 
контролю з оподаткування прибутку підприємств. Із прийняттям 
Податкового кодексу України прибуток та його оподаткування 
зазнали значних змін, які дали змогу усунути як нормативні 
неузгодженості так і проблеми методики й підходів обчислення 
бухгалтерського й податкового прибутку. 
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спеціаліст відділу наукових досліджень, 
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РЕФОРМУВАННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ 

 
В надзвичайно важкий час для України проблема 

конституційного реформування стає вкрай актуальною та найбільш 
складною. Слід сказати, що за останнє десятиліття зміни до 
Конституції України вносились неодноразово, створювались комісії 
(в тому числі Конституційна Асамблея) з питань її реформування, 
які, нажаль, не дали очікуваних результатів, хоча була проведена 
велика робота по доопрацюванню та внесенню змін до Основного 
закону. 

Разом з тим, протягом 1998-2013 років було запропоновано 
багато ідей та варіантів реформування та вдосконалення 
територіального устрою України. Так, різні моделі адміністративно-
територіального устрою країни пропонували українські вчені, 
політики Безсмертний Р.П., Дністрянський М.С., Заєць А.П., 
Кресіна І.О. та ін. Наразі для проведення в Україні адміністративно-
територіальної реформи є досить вагомим досвід розвинених 
європейських країн. У європейських країнах органи влади всіх 
рівнів виконують не тільки управлінські функції, але й здійснюють 
управління розвитком територій.  

Однією із умов вступу до Європейського Союзу (далі – ЄС) є 
проведення адміністративно-територіальних реформ у країнах-
кандидатах та формування адміністративно-територіальних 
одиниць відповідно до Номенклатури статистичних територіальних 
одиниць (NUTS), розробленої для надання певним територіям 
фінансової допомоги ЄС. Розвиток ЄС передбачає постійне 
підвищення ролі регіонів, усунення незбалансованості між міськими 
населеними пунктами різного підпорядкування, реформування 
регіональної політики.  

Розподіл території держави на складові частини базується на 
основі адміністративно-територіального поділу. При цьому різні 
держави зараховують до свого складу різну кількість 
адміністративно-територіальних одиниць, як-то: області, штати, 
султанати, провінції, губернаторства, землі, автономні республіки, 
округи, райони та ін. 

Більш ніж 30 років тому агенцією статистики ЄС було 
розроблено класифікацію адміністративно-територіальних одиниць 
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(NUTS) для вироблення гарантійних підходів до розвитку територій. 
З 1 травня 2004 р. регіони 10 нових країн-членів ЄС були додані до 
системи класифікації NUTS. Номенклатура територіальних одиниць 
для статистики ( фр. nomenclature des units territoriales statistiques, 
NUTS ) – стандарт територіального поділу країн для статистичних 
цілей. Стандарт був розроблений Європейським Союзом і детально 
охоплює лише країни ЄС. Територіальні одиниці (NUTS-одиниці), 
які визначаються даним стандартом, можуть відповідати 
адміністративно-територіальним одиницям країн, але в деяких 
випадках така відповідність відсутня. Система NUTS служить базою 
для порівняння рівнів соціально-економічного розвитку. Вона 
дозволяє оцінювати і порівнювати ефективність регіональної 
політики різних територій. NUTS поділяє територіальні одиниці ЄС 
на 5 категорій (рівнів). Три з них – NUTS-1 (суб’єкти федерації, 
автономні утворення, регіони), NUTS-2 (провінції, департаменти, 
урядові округи), NUTS-3 (графства, префектури), а NUTS-4 і NUTS -
5 – місцеві одиниці регіональної статистики ЄС. До кожного рівня 
рекомендована орієнтовна кількість населення: NUTS-1 – від 3 до 7 
млн. жителів; NUTS-2 – від 800 тис. до 3 млн. жителів; NUTS-3 – від 
150 тис. до 800 тис. жителів відповідно. Під NUTS-3, на більш 
деталізованому рівні, знаходяться районні муніципалітети, що 
мають назву «Місцеві адміністративні одиниці» (LAU). Ця 
класифікація створена для статистичних і фінансових цілей, вона 
не «скасовує» адміністративно-територіального розподілу в будь-
яких країнах Євросоюзу. Вона не містить однакового, обов'язкового 
для всіх держав-членів, адміністративно-територіального 
розподілу, а лише стосуються створенню регіональних 
адміністративно-територіальних одиниць, що відповідають 
класифікації NUTS.  

Євроінтеграційний чинник активно впливає на хід 
територіальних реформ у країнах-кандидатах. На цьому фоні у 
Польщі наприкінці минулого століття пройшли конституційна та 
адміністративно-територіальна реформи. На нашу думку, концепція 
територіальної реформи Польщі здебільшого формувалася на 
одному з основних європейських принципів – децентралізації 
центральної влади шляхом її зміцнення на рівні місцевого 
самоврядування та запровадження регіонального рівня 
самоврядування. Отже, децентралізація державної влади шляхом 
передачі функцій і відповідальності на новостворені рівні місцевого 
самоврядування дозволила звільнити центральну виконавчу владу 
від обов'язків локального адміністрування, водночас, тим самим 
наділивши її більшим обсягом повноважень для ефективного 
управління країною в цілому. Досить цікавим прикладом для 
запозичення досвіду організації місцевого самоврядування є 

http://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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приклад Франції, де запроваджено централізовану муніципальну 
модель. Адміністративно-територіальний поділ країн ЄС 
формувався під впливом різноманітних факторів, серед яких 
географічний, економічний, демографічний, історичний та ін. 
Адміністративно-територіальний устрій є основною базою для 
організації сучасного державного управління, формування органів 
влади в державі, розбудови місцевого самоврядування.  

Що стосується України, то ми маємо безліч проблем. 
Зокрема є невирішеною проблема матеріально-фінансового 
забезпечення у сфері діяльності місцевого самоврядування. 
Питання розмежування державних та місцевих бюджетів тісно 
пов’язане з розмежуванням повноважень між органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування. Основною причиною 
такої складної ситуації є недосконалість та суперечливість 
нормативно-правової бази України. Удосконалення, а можливо 
навіть створення нової правової бази регулювання відносин у сфері 
адміністративно-територіального устрою та місцевого 
самоврядування є основною задачею на шляху взаємодії 
громадянського суспільства та держави.  

Сьогодні в Україні питання необхідності проведення реформ 
зумовлюються високим рівнем недовіри населення до влади та 
конфліктності в цій сфері. Не є секретом той факт, що у сільських 
населених пунктах ситуація катастрофічно занедбана: зникають 
села із-за їх не перспективності; немає достатньої підтримки з 
державного бюджету; селищам, малим містам та селам необхідно 
боротися за життя кожного дня, по-іншому просто виживати, адже 
потреби простих людей зовсім не враховуються, зокрема у сфері 
охорони здоров’я (ситуація, коли найближча лікарня знаходиться за 
30 км досить реальна), у сфері освіти, житлово-комунальної сфері 
та ін. І, якщо ситуація у містах обласного рівня ще досить 
пристойна, то у містах районного рівня, селищах нагадує часи 
післявоєнних років.  Переважна більшість територіальних громад 
малих міст та селищ не мають належної матеріально-технічної бази 
для забезпечення належного соціального рівня.  

Бюджети місцевого самоврядування більш-менш 
бездефіцитні на рівні міст обласного значення, переважної 
більшості районних. Значною мірою це не стільки їх заслуга, як 
результат чинного в Україні способу формування бюджету. А в 
селах ситуація дуже складна – абсолютна більшість територіальних 
громад не може існувати без дотацій вирівнювання з державного 
бюджету. Як наслідок доволі часто можна почути, що місцевого 
самоврядування в Україні нема, а є  «самоврятування». На думку 
М. Пухтинського, на сьогодні де-факто самоврядування як право 
місцевих громад самостійно вирішувати питання свого життя в 



78 

 

Україні існує лише на рівні середніх і великих міст, його практично 
немає на інших рівнях. 

Україна сьогодні знаходиться на етапі, коли вкрай необхідно 
провести реформування адміністративно-територіального устрою. 
Отже, зарубіжний досвід реформування адміністративно-
територіального устрою буде у нагоді для створення ефективного 
механізму взаємоузгодженої співпраці всіх органів влади та 
виведення країни з політичної кризи. Внесення змін до Конституції 
України, правове забезпечення адміністративно-територіальної 
реформи є важливими складовими на шляху до чіткого розподілу 
компетенцій між різними гілками влади на місцевому рівні, більш 
ефективного використання бюджетних коштів, поліпшення 
соціальних та адміністративних послуг для населення, розвитку 
сучасних форм безпосередньої демократії на місцях тощо.  
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