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АНОТАЦІЯ 

Крикун В.Б Адміністративно-правове регулювання економіки України 

в кризових умовах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право (Юридичні науки). – Одеський державний університет 

внутрішніх справ. – Одеса, 2019. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

дослідженню механізму адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах. У ній проаналізовано теоретико-правові основи 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах, 

зокрема досліджено характерні особливості антикризового адміністративно-

правового регулювання економіки, співставлено його з похідними та 

суміжними поняттями, порівняно дефініції даного поняття, запропоновані 

вітчизняними і зарубіжними науковцями, а також обґрунтувано та наведено 

відповідне авторське визначення.  

Показано, що за своєю сутністю антикризове адміністративно-правове 

регулювання економіки полягає в скоординованій та систематичній діяльності 

органів публічної влади, яка спрямована на аналіз причин виникнення кризи, 

послаблення негативного впливу кризових явищ на економіку, усунення 

першопричин даних явищ, а також недопущення їх прояву в майбутньому. 

Простежено розвиток сучасних наукових поглядів щодо адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах. При цьому, 

визначено теоретичні та практичні питання, що залишилися поза увагою вчених 

та потребують теоретичного й практичного вирішення з метою удосконалення 

діяльності органів публічної адміністрації у зазначеній сфері. Констатовано, що 

існуючі навчальні та наукові дослідження із проблем адміністративно-

правового регулювання економіки можна об’єднати у декілька груп, кожна з 

яких детально проаналізована. 
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Досліджуючи кризову економіку, встановлено, що за умов функціонування 

кризових явищ процес адміністративно-правового регулювання економіки 

повинен набувати специфічних рис, що дозволить уповноваженим суб’єктам 

здійснювати ефективну протидію негативним тенденціям у народному 

господарстві. Показано, що виведення країни зі стану економічної кризи 

передбачає застосування цілого комплексу регулятивних заходів як 

організаційного, так і правового характеру. 

На основі аналізу характерних особливостей економічної кризи, її причин 

та наслідків, співставлення позицій науковців у даній сфері, а також 

дослідження ґенези світових економічних криз, сформульовано авторське 

визначення, відповідно до якого економічна криза – це окремий етап розвитку 

національної чи світової економіки, що викликаний загостренням внутрішніх 

чи зовнішніх суперечностей і який характеризується скороченням обсягів 

виробництва, зростанням рівня безробіття, зниженням реальних доходів 

населення, зростанням інфляції та загальною макроекономічною 

нестабільністю. 

Аналізуючи сутність інформаційної (постіндустріальної) економіки, 

показано, що формування саме такого типу економічних відносин є 

домінуючою тенденцією світового розвитку, що зумовлює кардинальні зміни в 

різних сферах і секторах економіки. У цьому звязку наголошено, що створення 

якісної інфраструктури для формування інформаційного суспільства в Україні 

виступає важливим завданням при здійсненні антикризового адміністративно-

правового регулювання. У цьому зв’язку констатується необхідність прийняття 

Державної програми розвитку телекомунікацій в Україні, яка зведе в єдину 

узгоджену систему діяльність усіх органів публічної влади, компетенція яких 

поширюється на дану сферу суспільних відносин. 

Аналізуючи принципи адміністративно-правового регулювання економіки 

України, зазначено, що практично всі вони притаманні процесу 

функціонування антикризового адміністративно-правового регулювання 

економіки. Попри це, вказуючи на основоположні ідеї здійснення такого 
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регулювання, наголошено, що вони характеризуються значними 

особливостями, адже закладають фундаментальні положення, що мають своє 

відображення у процесі такого регулювання та його результатах. Доведено, що 

поряд із загальними фундаментальними ідеями адміністративно-правового 

регулювання, необхідним є врахування також спеціальних принципів, кожен з 

яких в роботі детально проаналізовано. 

На основі аналізу наукові підходи вчених щодо визначення поняття 

«функція», обґрунтовано висновок, що функція адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах це зовнішній прояв 

напрямків управлінської діяльності суб’єкту регулювання, який 

характеризується самостійністю, здійснюється специфічними методами 

залежно від об’єкту регулювання (певної сфери суспільних відносин) з метою 

досягнення певних результатів. Окрему увагу приділено характеристиці 

функцій адміністративно-правового регулювання у сфері економіки в кризових 

умовах, зокрема: запобіганню, зниженню та ліквідації негативних наслідків 

економічної кризи, забезпечення сталого функціонування фінансово-

кредитного сектору економіки, забезпечення інвестиційної привабливості 

економіки України; забезпечення реалізації процедур ліцензування тощо). 

Визначено перелік й співвідношення методів адміністративно-правового 

регулювання, які слід застосовувати при здійсненні державного впливу на 

економічну систему для досягнення найбільш позитивного ефекту в умовах 

функціонування кризових явищ та післякризового відновлення економіки. 

Констатовано на необхідності розробки сучасних методів регулювання 

економіки з боку держави, що мають бути спрямовані на протидію кризам 

економічного характеру та запобігання їх виникненню в майбутньому. 

З’ясовано систему суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах, зокрема охарактеризовано 

адміністративно-правовий статус органів публічної влади та його реалізацію у 

сфері антикризового регулювання економіки України. Наголошено наголошено 

на важливості діяльності органів державної влади загальної компетенції у 
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процесі антикризового впливу на суспільні відносини в цілому та їх економічну 

сферу зокрема. Зазначено, що в період функціонування кризових явищ 

затребуваність виваженого втручання органів публічної влади спеціальної 

компетенції в економіку суттєво зростає, що пояснюється загостренням 

недосконалостей ринкового середовища, посиленням їх негативного впливу на 

розвиток національного господарства.  

На основі дослідження теоретичних та практичних аспектів діяльності 

органів судової влади в системі адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах, встановлено їх правовий та 

організаційний вплив на економічні відносини, що формуються, в тому числі й 

між органами публічної влади та субєктами господарювання. Так зокрема 

аналіз судової практики свідчить, що саме рішення судів господарської 

юрисдикції безпосередньо впливають на функціонування економічного базису 

нашої держави.  

Показано, що наразі однією із серйозних проблем діяльності суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах 

є невизначеність та незбалансованість окремих складових частин правового 

регулювання даної сфери, а зокрема їх взаємодії. У звязку з цим, автором 

сформульовано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового 

забезпечення взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки в кризових умовах. 

Детально проаналізовано систему чинників, які впливають на ефективність 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах 

та наголошено, що таке регулювання здійснюється в межах реалізації 

державної економічної політики, яка залишається в «руках» держави основним 

інструментом регулювання відтворювального процесу і створення матеріальної 

бази розвитку країни. 

Встановлено, що наразі одним із основних напрямів реформування 

економіки є удосконалення законодавства в сфері іноземного інвестування. У 

цьому зв’язку, важливим питанням удосконалення досліджуваних правових 
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актів, є питання визначення державних гарантій захисту іноземних інвестицій в 

будь-яких умовах, зокрема: звичайних та кризових. 

Наголошено на проблемах вдосконалення організаційних засад 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах, 

які наразі залишаються не тільки не розв’язаними, але й окремі з них навіть не 

сформульовані, що породжує, і без того, складність економічних відносин в 

країні. Зазначається, що жоден нормативно-правовий акт не закріплює переліку 

спеціальних завдань суб’єктів антикризового регулювання економіки, а відтак 

такі акти повинні містити відповідні положення щодо реалізації спеціальних 

завдань саме в умовах економічної кризи, 

На основі аналізу зарубіжного досвіду адміністративно-правового 

регулювання економіки в кризових умовах, встановлено, що воно 

реалізовувалося через вдосконалення законодавства в частині: зайнятості 

населення, розробки та впровадження економічної політики, посилення 

державного втручання в кредитно-фінансову діяльність банків.  

Стосовно можливості використання зазначеного практичного досвіду в 

Україні зазначено, що подолання економічної та фінансової кризи вимагає 

чітких послідовних дій, перш за все, на урядовому рівні країни, оскільки саме 

уряд повинен визначити систему антикризових заходів, з урахуванням 

економічної, політичної і соціальної ситуації в країні. 

Результати дисертаційної роботи становлять науково-теоретичний та 

практичний інтерес і можуть бути використані в науково-дослідній сфері, у 

правотворчій та правозастосовній діяльності, а також в освітньому процесі.  

Сформульовані за наслідками наукового дослідження положення наукової 

новизни та всі результати роботи отримані на підставі особистого вивчення та 

аналізу нормативно-правових актів, теоретичних положень та правозастосовної 

та судової практики. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання; економічні кризи; 

суб’єкти публічної адміністрації; принципи, функції та методи регулювання 
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економіки в кризових умовах; суб’єкти загальної та спеціальної компетенції, 

органи судової влади; взаємодія субєктів регулювання, зарубіжний досвід. 

 

ABSTRACT 

Krykun V.B. Administrative and Legal Regulation of the economy of Ukraine in 

crisis. - Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor of Law Degree in Specialty 12.00.07 – administrative law and 

process; finance law; information law (jurisprudence). - Odessa State University of 

Internal Affairs. - Odessa, 2019. 

The thesis is an independent completed scientific work, devoted to the study of the 

mechanism of administrative and legal regulation of the Ukrainian economy in crisis 

conditions. It analyzes the theoretical and legal bases of the administrative and legal 

regulation of the Ukrainian economy in crisis conditions, in particular, researches the 

characteristic features of the crisis management administrative and legal regulation of the 

economy, compared it with derivative and related concepts, compared with the definitions 

of this concept, suggested by domestic and foreign scientists, and the corresponding 

author’s definition has been justified and presented.  

 It is shown that by its nature anti-crisis administrative and legal regulation of the 

economy is a coordinated and systematic activity of public authorities aimed at analyzing 

the causes of the crisis, mitigating the negative impact of crisis phenomena on the 

economy, eliminating the root causes of these phenomena, as well as preventing their 

occurrence in the future.  

The development of modern scientific views on the administrative and legal 

regulation of the Ukrainian economy in crisis conditions has been also traced. At the same 

time, the theoretical and practical issues that were left out of the scientists' attention and in 

need of theoretical and practical solution to improve the activity of public administration 

bodies in the specified field were identified. It has been stated that the existing educational 

and scientific studies on problems of administrative regulation of economy can be unified 

into several groups, each of which is analyzed in detail. 



8 

Researching the crisis economy, it was found that under the conditions of crisis 

phenomena, the process of administrative and legal regulation of the economy should 

acquire specific features that will allow authorized entities to effectively counteract 

negative trends in the national economy. It has been shown that the country's withdrawal 

from the state of economic crisis implies the application of a whole set of regulatory 

measures, both organizational and legal. 

Based on the analysis of the peculiarities of the economic crisis, its causes and 

consequences, comparison of the scientists’ positions in this field, as well as the study of 

the genesis of the world economic crises, has been formed the author’s definition and 

according to it the economic crisis is a separate stage of development of the national or 

world economy, which is caused by accentuation of internal or external contradictions and 

characterized by declining production volumes, rising unemployment, declining of real 

incomes, rising inflation, and general macroeconomic instability. 

Analyzing the essence of informational (post-industrial) economy, it is shown that the 

formation of this type of economic relations is the dominant tendency of world 

development, which causes fundamental changes in different spheres and sectors of the 

economy. In this regard, it is emphasized that the creation of a quality infrastructure for 

the formation of the information society in Ukraine is an important task in the 

implementation of anti-crisis administrative and legal regulation. In this connection, it is 

stated the necessity of adopting the State Program for the Development of 

Telecommunications in Ukraine which will bring together in a single coherent system the 

activities of all public authorities whose competence extends to this sphere of public 

relations. 

Analyzing the principles of administrative and legal regulation of the economy of 

Ukraine, it is noted that practically all of them are inherent in the process of functioning of 

anti-crisis administrative and legal regulation of the economy. Nevertheless, pointing to 

the fundamental ideas of implementing such regulation, it is emphasized that they are 

characterized by significant features, since they lay down fundamental provisions that are 

reflected in the process of such regulation and its results. It is proved that along with 
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general fundamental ideas of administrative and legal regulation, it is necessary to take 

into account special principles, each of which is analyzed in detail in the work. 

Based on the analysis of scientific approaches to the definition of the concept of 

"function", the next conclusion is substantiated that function of administrative and legal 

regulation of the economy of Ukraine in crisis conditions is an external manifestation of 

the directions of management activity of the regulated entity, which is characterized by 

autonomy, is carried out by specific methods depending on the regulation object (of a 

certain sphere of public relations) in order to achieve certain results. Particular attention is 

paid to the characteristics of the functions of administrative and legal regulation in the 

sphere of economy in crisis conditions, in particular: prevention, reduction and elimination 

of the negative consequences of the economic crisis, ensuring the stable functioning of the 

financial and credit sector of the economy, ensuring the investment attractiveness of the 

Ukrainian economy; ensuring the implementation of licensing procedures, etc.). 

There have been determined the list and correlation of the methods of administrative 

and legal regulation that should be applied in performing of state influence on the 

economic system to achieve the most positive effect in the conditions of functioning of 

crisis phenomena and post-crisis economic recovery. It has been stated on the necessity of 

development of modern methods of economy regulation by the state which should be 

aimed at counteracting economic crises and preventing their occurrence in future. 

The system of subjects of administrative regulation of the economy of Ukraine in 

crisis conditions has been clarified; in particular, the administrative and legal status of 

public authorities and its implementation in the sphere of crisis management of the 

economy of Ukraine has been characterized. The importance of the activity of public 

authorities of general competence in the process of anti-crisis influence on public relations 

in general and their economic sphere, in particular, has been emphasized. It has been noted 

that during the period of crisis, the demand for the prudent intervention of public 

authorities of special competence in the economy increases significantly which is 

explained by the aggravation of imperfections of the market environment, strengthening of 

their negative impact on the development of the national economy. 
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Based on the study of theoretical and practical aspects of the activity of judicial 

authorities in the system of administrative and legal regulation of Ukrainian economy in 

crisis conditions, there has been found their legal and organizational influence on the 

economic relations that are also formed between public authorities and economic entities. 

In particular, the analysis of the case law shows that the decisions of economic courts 

directly affect the functioning of the economic basis of our country. 

It has been shown that at present one of the serious problems of activity of the 

subjects of administrative and legal regulation of Ukrainian economy in crisis conditions is 

the uncertainty and imbalance of some components of legal regulation of this sphere and 

in particular their interaction. In this connection, the author has formulated proposals for 

improving the regulatory and legal support for the interaction of subjects of administrative 

and legal regulation of the economy in crisis. 

The system of factors influencing the efficiency of administrative and legal regulation 

of Ukrainian economy in crisis conditions has been analyzed in detail and it is emphasized 

that such regulation is carried out within the framework of realization of the state 

economic policy which remains in the “hands” of the state as the main instrument for 

regulating the reproduction process and creating the material base for the country's 

development. 

It has been established that one of the main directions of economic reform is 

improvement of legislation in the sphere of foreign investment. In this regard, an 

important issue for improving the legal acts under study is the issue of defining state 

guarantees for the protection of foreign investments in all conditions, including ordinary 

and crisis ones. 

There have been emphasized the problems of improvement of organizational 

principles of administrative and legal regulation of Ukrainian economy in crisis 

conditions. These problems are not only unsolved but some of them are not even 

formulated, which gives rise to the complexity of economic relations in the country. It is 

noted that no normative legal act specifies the list of special tasks of subjects of anti-crisis 

regulation of the economy, and therefore such acts should contain appropriate provisions 

for the implementation of special tasks in the conditions of economic crisis. 
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On the basis of the analysis of foreign experience of administrative and legal 

regulation of the economy in crisis conditions, it has been established that it was 

implemented through the improvement of legislation in terms of employment of the 

population, development and implementation of economic policy, strengthening of state 

interference in the credit and financial activities of banks. 

Regarding the possibility of using the above mentioned practical experience in 

Ukraine, it has been stated that overcoming the economic and financial crisis requires clear 

consistent actions, first of all, at the governmental level of the country, since it is the 

government that must determine the system of anti-crisis measures, taking into account the 

economic, political and social situation in the country. 

The results of the thesis are of scientific, theoretical and practical interest and can be 

used in research, law-making and law-enforcement activities, as well as in the educational 

process. 

The provisions of scientific novelty and all the results of the work are obtained on the 

basis of personal study and analysis of normative legal acts, theoretical provisions and law 

and judicial practice, and formulated according to the results of scientific research. 

Keywords: administrative and legal regulation; economic crises; subjects of public 

administration; principles, functions and methods of regulation of economy in crisis 

conditions; subjects of general and special competence, judicial authorities; interaction of 

subjects of regulation, foreign experience. 
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ВСТУП 

Обґрунтування обрання теми дослідження. З переходом України до 

функціонування її економіки в умовах ринкових відносин постала необхідність 

реформування економічної системи, зважаючи на появу нових соціальних 

явищ. Одними з найбільш проблемних виступають національні та міжнародні 

економічні кризи. 

Глобальна фінансово-економічна криза, що проявила себе у 2008 р., 

негативним чином вплинула на розвиток соціально-економічних відносин в 

Україні, спричинивши скорочення таких показників як ВВП (скоротився на 

59,2 %), обсяг промислового та сільськогосподарського виробництва 

(скоротились на 48,9 % та 51,5 % відповідно), реальна заробітна плата (в 3,82 

рази) тощо. 

Все це свідчить про необхідність дослідження шляхів формування 

активної державної політики щодо стимулювання позитивних сторін ринкової 

системи, а також протидії негативним її характеристикам, зокрема 

періодичному виникненню економічних криз. 

Поступове зростання економіки та відносна фінансова стабільність, що 

мали місце протягом 2011-2013 рр., не дали змоги створити в економічному 

середовищі відчуття надійності післякризового відновлення. Головна причина 

такої невпевненості – анексія Криму та військова агресія Російської Федерації 

на сході країни, збереження глобальної нестабільності у післякризовий період, 

високий рівень кризових очікувань у світі при значній відкритості національної 

економіки України «вітрам» глобальних економічних негараздів. Тому 

подолання ризиків відновлення кризових тенденцій і забезпечення 

довгострокової макроекономічної стабільності залишається одним із провідних 

завдань економічної політики України. 

Для визначення способів ефективного подолання наведених вище 

несприятливих тенденцій у народному господарстві нашої держави видається 

за необхідне ґрунтовно дослідити теоретичні та практичні основи 

антикризового адміністративно-правового регулювання економіки України у 
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кризових умовах. Більше того, усунення цих проблем та реалізація концепції 

зростання економіки на основі високотехнологічних галузей потребує від 

держави переходу до нової стратегії розвитку, яка б передбачала стимулювання 

поширення новітніх високоефективних і енергозберігаючих технологій, 

збалансування інвестицій між галузями економіки, а також сприяла здійсненню 

науково-технологічного прогресу як основного рушія розвитку національного 

господарства на середньо- та довгострокову перспективу. Визначення 

теоретико-правових основ та розробка ефективного механізму антикризового 

регулювання економіки як способу досягнення такої мети стало основним 

змістом даного монографічного дослідження. 

Незважаючи на важливість та дієвість сформульованих вітчизняними 

вченими й практиками концептуальних підходів у регламентації та 

удосконаленні механізму антикризового регулювання економіки, можна 

констатувати, що цій проблематиці не достатньо приділено уваги вченими-

адміністративістами. Це пояснюється тим, що сучасні дослідження у сфері 

адміністративно-правового регулювання економіки спрямовані, переважно, на 

вивчення окремих сегментів регулювання економічних відносин за сталих 

умов. Разом з тим, окреслена сфера наукового дослідження має 

багатоаспектний комплексний характер і не обмежується лише змістом 

наукових пошуків у царині адміністративного права.  

Теоретичну базу дослідження становлять праці відомих науковців як 

адміністративного права так й інших галузей правових наук, а саме: 

В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, В.М. Бевзенка, А.І. Берлача, Ю.В. Ващенко, 

Л.К. Воронової, О.П. Гетманець, В.Л. Грохольського, В. Г. Гриценка, 

Т.О. Гуржія, П.В. Діхтієвського, І. Б. Заверухи, Д.П. Калаянова, 

Н.П. Каменської, В.В. Ковальської, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, 

С.О. Кузніченка, О.В. Кузьменко, М.П. Кучерявенка, Р.С. Мельника, 

О.І. Миколенка, О.А. Музики-Стефанчук, А.А. Нечай, П.С. Пацурківського, 

Д.В. Приймаченка, Н.Ю. Пришви, В.В. Прокопенка, О.П. Рябченко, 

Л.А. Савченко, Х.П. Ярмакі та багатьох інших. 
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Дослідженням окремих аспектів економічної системи, а загалом й 

економічної політики, займались, зокрема, такі науковці як: О.О. Бандурка, В.Т. 

Білоус, Д.О. Гетманцев, О.О. Головашевич, В.В. Галунько, О.В. Дьомін, 

М.В. Жернаков, О.Є. Користін, Б.А. Кормич, О.О. Кравчук, І.Є. Криницький, 

Т.О. Мацелик, А.О. Монаєнко, О.А. Музика-Стефанчук, А.А. Нечай, 

А.М. Новицький, О.П. Орлюк, П.С. Пацурківського, Н.Ю. Пришва, Т.О. 

Проценко, І.В. Скороход та інші, що забезпечило їх вагомий внесок в юридичну 

та економічну науку, передусім завдяки формуванню вагомого підґрунтя для 

подальших наукових досліджень. Однак, незважаючи на значну кількість 

наукових праць, системного, комплексного дослідження, яке б розкривало 

особливості адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах, в адміністративній науці наразі не існує. 

Крім того, майже недослідженими залишаються питання про сутність і 

правову природу адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах, його принципи, функції та методи. Дискусійними 

залишаються питання про основні принципи, форми та методи діяльності 

суб’єктів такого регулювання, необхідність та обсяг їх нормативно-правового 

закріплення. Відтак недостатня наукова розробка зазначених проблем 

негативно позначається на нормотворчій, правозастосовній та правозахисній 

діяльності досліджуваних нами суб’єктів, сприяє поглибленню кризових 

проявів у системі вітчизняних економічних відносин. 

Зазначене зумовило вибір теми й обумовило необхідність комплексного 

дослідження проблем адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах. Вивчення цієї проблематики дало змогу 

сформувати концептуальні основи механізму адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах, що, у свою чергу, може 

стати підґрунтям для подальшого вдосконалення положень законодавства та 

практики правозастосування, відповідно до сучасних потреб суспільства й 

держави. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
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Дослідження спрямоване на реалізацію основних положень Стратегії сталого 

розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 р. № 5/2015; Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом 

Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015; Стратегії державної 

кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 

01 лютого 2012 р. № 45; Стратегії реформування державного управління 

України на 2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 24 червня 2016 р.; Плану дій Ради Європи для України на 2018-

2021 рр., ухваленого Комітетом міністрів Ради Європи від 21 лютого 2018 р. 

Наукова робота є складовою частиною теми наукових досліджень 

Одеського державного університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрямки 

розвитку та реформування правоохоронних органів в умовах розгортання 

демократичних процесів у державі» (державний реєстраційний номер 

0116U006773) та складовою частиною науково-дослідної теми кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу «Забезпечення прав і 

свобод людини в сучасних умовах адміністративно-правовими засобами» 

(державний реєстраційний номер 0114U004012). 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Науково-дослідного 

інституту фінансового права Державної податкової служби України, протокол 

№ 4 від 14 вересня 2010 р. 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, щоб на основі 

аналізу теоретичних розробок, положень галузевого законодавства, 

узагальнення правозастосовної та судової практики, відповідного вітчизняного 

та зарубіжного досвіду запропонувати концептуальний підхід до вирішення 

проблеми вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах як одного з основоположних чинників 

зміцнення економічної безпеки української держави. 
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Мета дисертаційної роботи зумовила необхідність розв’язання таких 

теоретичних та науково-практичних завдань: 

– охарактеризувати ґенезу наукових поглядів вітчизняних та зарубіжних 

вчених щодо становлення та розвитку адміністративно-правового регулювання 

економіки; 

– з’ясувати економіко-правову природу кризової економіки як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання; 

– охарактеризувати елементи механізму адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах, зокрема проаналізувати й 

виявити особливості принципів, функцій та методів, які застосовують суб’єкти 

досліджуваної сфери; 

– визначити та охарактеризувати зміст владних повноважень суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах; 

– розкрити особливості правового статусу органів державної влади та 

управління загальної компетенції як суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах; 

– розкрити особливості правового статусу органів державної влади та 

управління  спеціальної компетенції у досліджуваній сфері; 

– охарактеризувати діяльність органів судової влади, зокрема судів 

адміністративної та господарської юрисдикції щодо забезпечення ефективного 

правосуддя в системі вітчизняних економічних зав’язків;   

– розкрити зміст заходів взаємодії суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах як умову стабілізації 

соціально-економічних відносин в країні; 

– розробити концептуальні основи удосконалення механізму 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах, 

що передбачає формування та реалізацію системи правових й організаційних 

заходів, здійснюваних повноважними суб’єктами;  
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– вивчити зарубіжний досвід правової регламентації та змісту 

адміністративно-правового регулювання економіки в кризових умовах та 

з’ясувати можливості його використання в Україні.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах. 

Предмет дослідження становить адміністративно-правове регулювання 

економіки України в кризових умовах. 

Методи дослідження. У дисертації використано загальні положення 

гносеології, здобутки адміністративно-правової доктрини, застосовано 

комплекс сучасних загальних та спеціальних методів наукового пізнання 

відповідно до особливостей предмета, об’єкта, мети та завдань наукової роботи. 

Так, у процесі дослідження було використано діалектичний метод, 

завдяки якому процеси (явища) висвітлено у їх взаємозв´язках та 

взаємозумовленостях. Історико-правовий метод використано при вивченні та 

здійсненні історико-правового огляду становлення та розвитку 

адміністративно-правового регулювання економіки (підрозділ 1.1). Системно-

структурний метод допоміг надати характеристику процесам адаптації 

національного регуляторного законодавства до законодавства Європейського 

Союзу, означити структуру економічної системи України (підрозділи 2.1, 3.14). 

Порівняльно-правовий метод застосовувався для дослідження 

адміністративного права України як основного регулятора економіки України в 

кризових умовах, визначення системи галузевого законодавства (підрозділи 2.1, 

2.2, 2,3). Метод системного аналізу використовувався для з’ясування мети, 

принципів, завдань, функцій адміністративно-правового регулювання 

економіки в кризових умовах (підрозділ 2.1.– 2.3). Методи класифікації та 

групування були застосовані під час характеристики методів адміністративно-

правового регулювання економіки (підрозділи 2.3). Логіко-семантичний метод 

сприяв визначенню та уточненню понятійного апарату адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах, вивченню та 

узагальненню зарубіжного досвіду в досліджуваній нами сфері, з’ясуванню 
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можливостей його використання в Україні (розділи 1–4, підрозділ 4.4). 

Формально-догматичний метод уможливив виявлення недоліків 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах 

(підрозділи розділів 2–3). Формально-логічний метод використано для 

формулювання висновків, завдань і напрямів удосконалення адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах (розділ 4). 

Герменевтичний метод застосовувався під час інтерпретації нормативних 

положень та наукових текстів (розділи 1–5). Для виявлення ймовірності, 

об’єктивності, достовірності, невідповідності адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах застосовувалися методи 

статистичного і документального аналізу. Завдяки використанню спеціальних 

методів дослідження, а саме порівняння, аналізу та синтезу, простежено ґенезу 

адміністративно-правового регулювання економіки в Україні та зарубіжних 

країнах, зокрема в кризових умовах (розділ 1 та підрозділ 4.4).  

Науково-теоретичну основу дисертації становлять концептуальні 

положення, що містяться в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених 

у сфері адміністративного права, державного управління та економіки та 

стосуються адміністративно-правового регулювання економіки, зокрема в 

кризових умовах.  

Нормативну основу дисертаційної роботи склали Конституція України, 

акти адміністративного та економічного законодавства України, міжнародно-

правові акти та галузеві акти зарубіжних країн. 

Емпіричну основу дослідження склали довідкові та статистичні матеріали 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

матеріали судової практики Конституційного Суду України, судів 

адміністративної та господарської юрисдикції, а також інших органів 

публічного управління й контролю щодо регулювання економіки України, в 

тому числі й у кризових умовах. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим комплексним дослідженням адміністративно-правового регулювання 
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економіки України в кризових умовах. На основі проведеного дослідження 

сформульовано низку положень та висновків, які відображають його наукову 

цінність та практичну значущість, зокрема: 

уперше: 

– запропоновано концептуальні основи механізму адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах, що передбачає 

формування його правового забезпечення, визначення оптимальної моделі 

суб’єктів регулювання, а також розробки відповідного регуляторного 

інструментарію; 

 сформульовано авторське визначення поняття «економічна криз», 

під яким слід розуміти окремий етап розвитку національної чи світової 

економіки, що викликаний загостренням внутрішніх чи зовнішніх 

суперечностей і який характеризується скороченням обсягів виробництва, 

зростанням рівня безробіття, зниженням реальних доходів населення, 

зростанням інфляції та загальною макроекономічною нестабільністю; 

 визначено поняття адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах як скоординовану діяльність 

уповноважених суб’єктів публічної влади й управління, яка спрямована на 

аналіз причин виникнення кризи, послаблення негативного впливу кризових 

явищ на економіку, усунення першопричин даних явищ, а також недопущення 

їх прояву в майбутньому, і при якій для досягнення поставлених цілей 

застосовується спеціальний комплекс методів впливу на суспільні відносини;  

 обґрунтовано необхідність прийняття Державної програми 

розвитку телекомунікацій в Україні, якою передбачено об’єднання в єдину 

інтегральну систему діяльність усіх суб’єктів публічної влади й управління, 

компетенція яких поширюється на дану сферу суспільних відносин, яка при 

належному застосуванні забезпечить позитивний ефект для всього процесу 

антикризового адміністративно-правового регулювання; 

 сформульовано низку пропозицій стосовно удосконалення норм 

галузевого законодавства щодо регулювання відносин в досліджуваній сфері;  
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удосконалено: 

 положення, що за умов існування кризових явищ в економіці країни 

процес її адміністративно-правового регулювання повинен набувати 

особливого змісту, що дозволить уповноваженим суб’єктам публічної влади й 

управління застосувати комплекс регулятивних заходів як організаційного так і 

правового характеру; 

 підходи щодо збалансованого поєднання адміністративних та 

економічних методів у процесі державного антикризового регулювання 

економіки, зокрема адміністративні методи найбільш доцільно застосовувати 

лише на первинних етапах здійснення антикризової політики, тоді як 

економічні – упродовж періодів стабілізації, пожвавлення й піднесення 

економіки; 

 положення, що поряд із загальними принципами адміністративно-

правового регулювання, необхідним є врахування також спеціальних, зокрема: 

принципу постійної готовності до можливого порушення економічної 

рівноваги, принципу раннього виявлення кризових явищ, принципу 

диференціації індикаторів кризи, принципу терміновості реагування на окремі 

кризові явища, принципу адекватності реагування на кризові явища, принципу 

вибору ефективних форм протидії кризам, принципу попередньої підготовки до 

можливих криз, принципу здійснення політики активних дій щодо протидії 

кризовим явищам;  

дістали подальшого розвитку: 

 положення про необхідність розробки комплексних заходів щодо 

усунення наслідків економічної кризи та реалізація концепції зростання 

економіки на основі високотехнологічних галузей потребує від органів 

державної влади загальної компетенції прийняття окремої антикризової 

програми та переходу до нової стратегії розвитку, яка б передбачала 

стимулювання поширення новітніх високоефективних та енергозберігаючих 

технологій, збалансування інвестицій між галузями економіки, а також сприяла 
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б здійсненню науково-технологічного прогресу як основного рушія розвитку 

національного господарства на середньо- та довгострокову перспективу; 

 висновки, що неупереджене, справедливе, своєчасне, на засадах 

верховенства права, а не політичної доцільності, вирішення адміністративними 

та господарськими судами відповідних спорів є одним з найважливіших 

елементів розвитку економіки країни, зокрема і завдяки формуванню 

інвестиційно привабливого середовища; 

 положення щодо необхідності закріплення на законодавчому рівні 

інституту взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки в кризових умовах як визначеної та регламентованої законом 

діяльності органів публічної влади й управління, що спрямована на подолання 

її причин та  наслідків;  

 висновки, що стан ефективності адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах залежить від чинників 

нормативного, організаційного, економічного, політико-правового, соціально-

психологічного, морально-ідеологічного та інформаційного характеру, а відтак 

потребує від повноважних суб’єктів врахування їх  змісту та особливостей;  

 положення щодо вдосконалення законодавства у сфері іноземного 

інвестування, що стосується законодавчого закріплення змісту й механізму 

реалізації державних гарантій захисту іноземних інвестицій в будь-яких 

умовах: звичайних, кризових тощо; 

 положення щодо необхідності вдосконалення організаційних засад 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах, 

що передбачає формування скоординованої системи уповноважених суб’єктів 

публічної влади й управління та нормативного закріплення змісту та обсягу їх 

повноважень у сфері антикризового регулювання економіки; 

 положення стосовно можливості використання зарубіжного досвіду в 

Україні та зазначено, що подолання економічної та фінансової кризи вимагає 

скоординованих і послідовних дій, перш за все, на урядовому рівні країни, 
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оскільки саме уряд повинен визначити систему антикризових заходів з 

подальшим затвердженням їх на рівні парламенту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

використовуються та можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшого наукового дослідження 

проблем адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах (акт про впровадження результатів дисертаційної роботи у 

науково-дослідну роботу Одеського державного університету внутрішніх справ 

від 16.05.19 р.; Полтавського університету економіки і торгівлі № 45-15/84 від 

11. 09. 2019 р.); 

– у правотворчості – під час внесення змін та доповнень до норм чинного 

законодавства, розробки нового законодавства стосовно регламентації 

діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки (лист 

Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики № 04-

12/7-858 від 23.10.2019 р.); 

– у правозастосовній діяльності – під час здійснення регуляторної 

діяльності в Україні уповноваженими на те суб’єктами публічної влади й 

управління; 

– у навчальному процесі – для підготовки підручників, навчальних 

посібників, курсів лекцій з дисциплін «Адміністративне право України», 

«Фінансове право України» (акти впровадження результатів дисертаційної 

роботи в навчальний процес Одеського державного університету внутрішніх 

справ від 25.05.2019 р.; Полтавського університету економіки і торгівлі № 28 

від 16.09. 2019 р.)  

Особистий внесок здобувача. Положення дисертації, що складають її 

наукову новизну, розроблені автором особисто. Наукові ідеї та розробки 

опубліковано у наукових фахових та інших виданнях без співавторів.   

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження обговорено 

на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

Одеського державного університету внутрішніх справ. 
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Основні ідеї, положення й висновки дисертації було оприлюднено здобувачем 

на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також на 

науково-практичному семінарі, зокрема: «Адміністративна реформа та проблеми 

вдосконалення діяльності правоохоронних органів» (Сімферополь, 10 грудня 2009 

р.), «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави” (Одеса, 23 

квітня 2010 р.), «Теорія і практика адміністративного права, стан та перспективи», 

(Херсон, 22 травня 2010 р.), «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні 

аспекти» (Донецьк, 15 жовтня 2010 р.), «Реформування податкової служби України 

відповідно до європейських стандартів», (Ірпінь, 22 жовтня 2010 р.), «Фінансово-

економічна безпека в Україні: стан та перспективи розвитку» (Одеса, 24 грудня 

2010 р.), «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: 

тенденції та перспективи розвитку» (Київ, 24 лютого 2011 р.), «Правове 

регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» 

(Запоріжжя, 31 березня 2011 р.), «Актуальні питання реалізації чинних 

національних та міжнародних нормативно-правових актів» (Одеса, 16-17 квітня 

2011 р.), «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави” (Одеса, 

21 квітня 2011 р.), “Актуальні питання державотворення в Україні”, (Київ, 21-22 

квітня 2011 р.), «Податкові регулятори соціально-економічного розвитку України» 

(Ірпінь, 21 квітня 2011 р.), «Законодавство України: недоліки, проблеми 

систематизації та перспективи розвитку» (Херсон, 1–2 березня 2013 р.), «Роль та 

місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави», 

(Одеса, 25 березня 2016 р.), «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові 

демократичної правової держави», (Одеса, 30 березня 2017 р., «Роль та місце 

правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави», (Одеса, 

30 березня 2018 р.), «Форум прямої демократії», (4 грудня 2018 р.), «Роль та 

місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави», 

(Одеса, 25 березня 2019 р.).  

Публікації. Теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи 

висвітлено в одноосібній монографії «Антикризове адміністративно-правове 

регулювання економіки України (теоретичні основи, методи та суб’єкти)» (2014 
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р.), підручнику «Адміністративне право України. Повний курс» (у 

співавторстві) (2019), 35-ти наукових статтях, опублікованих у фахових 

виданнях, з них 6 – у міжнародних наукових журналах та виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз, а також у 17-ти тезах доповідей, 

оприлюднених на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях і круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

чотирьох розділів, що логічно об’єднують п’ятнадцять підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

463 сторінки, з них основного тексту – 370 сторінок, список використаних 

джерел нараховує 479 найменувань.  
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ 

 

1.1. Поняття та характеристика антикризового адміністративно-

правового регулювання в сфері економіки 

З переходом до функціонування в умовах ринкових відносин наша держава 

постала перед необхідністю реформування економічної системи внаслідок 

виникнення та функціонування нових явищ. Одним з найбільш проблемних 

виступають національні та міжнародні економічні кризи. Виникнення таких 

несприятливих чинників пов’язане з трансформаційними процесами в 

економіці – роздержавлення значної кількості майна, лібералізація цінової 

політики, відхід від принципів планової економіки, запровадження 

багатоманітності форм власності, а також суттєве посиленням конкуренції з 

боку більш розвинених країн та виробників.  

Зазначені фактори призводять до періодичного виникнення економічних 

криз в Україні, що зумовлює необхідність здійснення державою антикризового 

адміністративно-правового регулювання в економіці. Необхідно підкреслити, 

що серед цілей держави при здійсненні регулювання економічних відносин 

виділяють забезпечення раціонального використання ресурсів і досягнення 

макроекономічної ефективності; забезпечення стабільного розвитку 

національної економіки; забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 

товарів на світовому ринку; реалізацію соціальних цілей розвитку суспільства 

[24, с. 287]. 

Попри це, наведений перелік відповідає процесу здійсненню регулювання 

при стабільному розвитку економіки, коли в органів державної влади не 

виникає необхідності вирішувати завдання по протидії кризовим явищам. У 

моменти криз суспільне виробництво піддається впливу дестабілізуючих 

факторів внутрішнього чи зовнішнього характеру і внаслідок цього виникають 

такі явища як масове безробіття, падіння рівня виробництва, скорочення обсягу 

інвестицій, інфляція. Відповідно, під кризою слід розуміти – це переломний 
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етап у функціонуванні будь-якої системи, на якому вона піддається впливу 

зовні або з середини, що вимагає від неї якісно нового реагування [445, с. 3].  

Ведучи мову про необхідність дослідження сутності антикризового 

адміністративно-правового регулювання та потребу пошуку шляхів 

вдосконалення відповідних механізмів впливу держави на суспільні відносини, 

наведемо аргументи щодо об’єктивності існування фінансово-економічної 

кризи в Україні. Отже, професор Базилевич В.Д. до ознак економічної кризи 

відносить:  

• перевиробництво товарів порівняно з платоспроможним попитом на них; 

• падіння обсягів виробництва і, як наслідок, падіння норми прибутковості; 

• збільшення кількості банкрутств; 

• зростання рівня безробіття; 

• падіння рівня доходів;  

• потрясіння кредитної системи (різке зростання норми процента у зв’язку 

з тим, що попит на гроші зростає, а пропозиція зменшується внаслідок відпливу 

грошових капіталів із банків, різке скорочення комерційних і банківських 

кредитів, падіння курсу акцій і облігацій) т. ін. [18, с. 346-347].  

Кожен із зазначених пунктів мав місце в Україні протягом 2008-2010 рр., 

причому деякі негативні прояви кризи досі продовжують здійснювати 

негативний вплив на національну економіку. Наприклад, за даними Державної 

служби статистики Індекс промислової продукції (економічний показник, що 

характеризує динаміку фізичного обсягу виробництва добувної, обробної 

промисловості та ЖКГ [200]) в промисловості в цілому становив у 2008 р. – 

94,8% (до попереднього року), у 2009 р. – 78,1 % (до попереднього року), в 

2010 та 2011 рр. відбулася певна стабілізація, але в 2012 р. аналізований 

показник знову виявився негативним – 98,2% (до попереднього року) [100]. Не 

кращими виявилися цей показник й подальших роках. Так у 2017 він становив 

97,1 % (до попереднього року), у 2018 р. - 95,3%, і за перше півріччя 2019 р. - 

92,6% (до попереднього року [99  ].  
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Про наявність ознак кризи свідчить також дані Державної служби 

статистики України по обсягам виробництва основних видів промислової 

продукції за 2008–2011 роки, де по більшості товарних позицій так і не вдалося 

досягнути передкризового рівня в натуральному вимірі. При цьому по деяким 

групам відбувається подальше скорочення обсягів виробництва [40].  

Додатковим аргументом стосовно об’єктивного характеру функціонування 

кризових явищ в економіці виступає розмір ставок за банківськими кредитами, 

середньозважене значення яких з кінця 2008 р. не опускається нижче 20-25% 

річних (для домогосподарств) та 15-20% річних у загальному вимірі по 

економіці [353]. Ведучи мову про скорочення доходів населення, маємо 

зазначити на певній суперечності. З одного боку, згідно статистичних даних, 

індекс реальної середньомісячної заробітної плати працівників (до відповідного 

періоду попереднього року) в 2009 р. складав 90,8%, в 2010 р. – 110%, в 2011 р. 

– 108,7%, а в 2012 р. – 114%. З одного боку, очевидним є зростання реальної 

заробітної плати (наростаючим підсумком з 2008 р. – на 23,7%) [70], однак не 

слід забувати, що в 2008 році в нашій державі відбулася суттєва девальвація 

національної валюти, коли тільки офіційний курс долара США зріс на з 5,05 

грн. до 7,99 грн. за 1 дол. США (+58%), а Євро – з 7,41 грн. до 10,82 грн. за 1 

євро (+46%) [244]. В результаті такого суттєвого знецінення гривні реальна 

купівельна спроможність доходів населення в Україні була суттєво знижена, 

адже основними імпортними товарами для нашої держави виступають паливно-

енергетичні матеріали, транспортні засоби, електроніка [404], за які вітчизняні 

імпортери розплачуються іноземною валютою, як наслідок – вітчизняні 

споживачі також повинні сплачувати курсову різницю за імпортовані товари.  

Нарешті, в Україні внаслідок негативного впливу кризи особливого 

значення набуло питання скорочення кількості економічно-активних 

підприємств. Якщо всього по Україні станом на кінець 2012 р. налічувалося 1 

млн. 345 тис. 477 суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України [36], то кількість економічно-активних серед них складала 

лише 622 тис. [117]. І хоча в даній ситуації не йдеться про банкрутство (визнана 
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судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і погасити 

грошові вимоги кредиторів [288, 59, с. 74]), втім для економічного розвитку 

наслідки такої ситуації є спільними – скорочення кількості робочих місць, 

зростання прихованого та явного безробіття, а також уповільнення подолання 

наслідків фінансово-економічної кризи.  

Разом з тим, що стосується останніх років, то як зазначають експерти, 

ключові регіони світу демонструють все більше ознак послаблення 

економічного зростання. Так у США індикатор поточної ділової активності 

показав зниження зростання у 2018 р. до 1,5% у січні з 4% у вересні, інфляція 

залишається нижче цільового рівня 2% ФРС, а очікування бізнесу і споживачів 

також далекі від оптимістичних. У Китаї майже кожен значущий економічний 

індикатор в останні місяці виявився нижчим, ніж очікувалось, обсяги торгівлі 

зменшуються, зростання реального ВВП в четвертому кварталі 2018 року 

зменшилося до 6,4% (вперше з 2010 року – нижче 6,5%), а індекс очікувань 

менеджерів із закупівель показує скорочення економічної активності вперше за 

два роки. ВВП єврозони в четвертому кварталі минулого року зріс лише на 

0,2% порівняно з попереднім кварталом – це найнижчий показник за останні 

чотири роки. Посилення негативних сигналів стривожило фінансові ринки ще 

минулого року, і з кінця вересня ключові фондові індекси покотилися донизу: 

до кінця 2018 року S&P500 упав на 14%, FTSE100 – на 9%, Nasdaq – на 17%. 

Все ж переважна більшість аналітиків вважають, що ще рано говорити про 

економічну рецесію. За даними агенції Bloomberg, в 2019 році очікується 

уповільнення зростання світового ВВП лише до 3,5%, після 3,7% в 2018-м [ 430  

]. 

У підтвердження вище зазначеного, варто навести й позицію 

Національного банку України, про те, що головними зовнішніми ризиками для 

української економіки цього року можуть бути "зовнішня військова агресія" і 

уповільнення світової економіки [ 39 ]. 

Як наслідок, при виникненні зазначених вище несприятливих явищ та 

тенденцій в економічному житті суспільства система державного регулювання 
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також має зазнавати відповідних змін щоб ефективно протидіяти проявам та 

першопричинам кризи. Виходячи з цього, для ефективнішого визначення 

шляхів участі держави в процесі функціонування економіки в кризових умовах, 

необхідним є ґрунтовне визначення та характеристика поняття «антикризове 

адміністративно-правове регулювання економіки». 

Відповідно, метою цього підрозділу нашого дослідження виступає 

встановлення характерних особливостей антикризового адміністративно-

правового регулювання економіки, співставлення його з похідними та 

суміжними поняттями, порівняння дефініцій даного поняття, пропонованих 

вітчизняними та зарубіжними науковцями, а також обґрунтування та наведення 

відповідного авторського визначення.  

У даному випадку вважаємо за доцільне охарактеризувати антикризове 

регулювання в рамках держави, оскільки науковці та практики зосереджують 

свою увагу переважно на антикризовому управлінні з боку окремо-взятого 

підприємства. Більш ефективним, на нашу думку, буде здійснення такого 

впливу на рівні економіки всієї держави.  

Професор А.І Берлач у навчальному посібнику «Адміністративне право 

України» дотримується позиції, згідно з якою під державним регулюванням 

економіки слід розуміти державне втручання в економіку загалом, а у вузькому 

значенні необхідно ототожнювати з адміністративно-правовою регламентацією 

діяльності бізнесу з метою її впорядкування та підвищення результативності.  

На нашу думку, реформування адміністративно-правового регулювання в 

умовах кризи повинно бути спрямоване не лише на домогосподарства чи 

підприємства, але й має стосуватися органів державної влади, компетенція яких 

повинна певним чином бути скоригована з урахуванням необхідності 

виконання спеціальних функцій щодо протидії кризовим явищам в економічній 

системі.  

У свою чергу, професор Колпаков В.К. зазначає, що регулювання 

економіки є найважливішою функцією держави за умов ринкового 

господарювання, а тим більше за умов переходу до нього. Саме держава 
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встановлює правові основи для прийняття управлінських рішень, захищає 

інтереси національної економіки, формує її інфраструктуру, контролює процеси 

грошового обігу, встановлює і розвиває економічно-вигідні для суспільства і 

держави правовідносини. 

Регулювання цієї сфери становить складний процес цілеспрямованого впливу 

держави на всі компоненти економічної системи з метою її вдосконалення. Його 

основою є своєчасне і правильне врахування об’єктивних економічних законів, 

характеру суспільних відносин у конкретний історичний період, розвитку 

продуктивних сил, ступеня інтегрованості держави у світове економічне 

співтовариство [125, с. 332]. 

На думку Ю.І. Крегула, регулювання економіки – найважливіша функція 

держави в умовах ринкового господарювання, а тим більше в умовах переходу 

до нього. Без державного регулювання помітно знижується ефективність 

виробництва, незатребуваною виявляється фундаментальна наука, через 

подорожчання скорочується інфраструктура соціальної сфери, а рух до 

цивілізованих форм життя здійснюється стихійно, з великими витратами та 

значними втратами. В межах регулювання економіки, держава в інтересах 

суспільства визначає й забезпечує правові основи всіх економічних 

перетворень, захищає економічні інтереси виробників і споживачів, регулює 

грошовий обіг, формує й розвиває економічно і соціально вигідні сфери [139, с. 

5-6].  

Окрім цього наголосимо, що аналізуючи відповідні правові норми, 

вітчизняний дослідник Кравчук О.О. дійшов висновку, що в Україні все ж 

формується адміністративно-правовий інститут управління державною 

власністю, який на сьогодні потребує суттєвого вдосконалення. Окрім цього 

вчений наголошує на тому, що в процесі удосконалення правового регулювання 

управління державною власністю необхідно забезпечити подальший розвиток 

цього адміністративно-правового інституту, його структуризацію, 

удосконалення і подальший розвиток норм загального характеру [ 136 ]. 

Як наголошує О.Тронько, за допомогою адміністративно-правового 
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регулювання сфери економіки держава зможе забезпечити безпеку громадян від 

можливих несприятливих наслідків ведення господарської діяльності, а також 

здійснити захист прав споживачів від неправомірних дій комерційних 

організацій, створити стабільні макроекономічних процеси, що водночас 

сприятиме формуванню державних матеріальних резервів. 

Для досягнення поставленої мети адміністративно-правового регулювання 

економікою потрібно виконати ряд завдань, які допоможуть в організації 

ринку, сприятимуть формуванню конкурентних ринкових відносин. Це 

допоможе досягнути таких політичних, економічних, а також фіскальних цілей, 

що будуть спрямовані на підтримку та забезпечення в країні ринкового 

порядку, а також відкоригує вдалий розподіл ресурсів, що значною мірою 

позитивно вплине на розвиток господарської структури та покращить 

структуру національного продукту [405 , С. 126]. 

Отже, регулювання економіки з боку держави становить собою складний 

процес впливу органів державної влади на економічну систему з метою 

стимулювання позитивних рис ринкової економіки, а також протидії її негативним 

проявам за допомогою використання широкого переліку форм та засобів впливу 

на суспільні відносини в соціально-економічній сфері [178 , 268].  

Вітчизняний дослідник антикризового регулювання Павлов О.В. вказує, 

що соціально-економічні кризи, будучи за своєю природою циклічними, 

обумовлюють дослідницьку увагу саме до сфери вироблення антикризових 

механізмів їх державного регулювання – системи ефективних механізмів 

державного впливу на суспільні відносини, що можуть бути застосовані на всіх 

етапах розвитку кризових ситуацій, зорієнтованих на досягнення стратегічних 

цілей розвитку держави й суспільства [247].  

На нашу думку, антикризове адміністративно-правове регулювання 

економіки повинне орієнтуватися на досягнення стабілізації економічного 

стану держави, та пошуку можливих шляхів виходу з кризи. Пріоритетними 

положеннями мають бути успішне здійснення соціально-економічних реформ, 

що дозволить подолати такі негативні явища як безробіття, висока інфляція, 
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падіння рівня виробництва, скорочення експорту, проблем у фінансово-

кредитній сфері, зменшення доходів населення і т.д.  

У свою чергу, Г. Курошева трактує антикризове управління як сукупність 

зовнішніх та внутрішніх впливів, що забезпечують на всіх стадіях життєвого 

циклу системи відновлення та стабілізацію її роботи чи запобігання 

гальмуванню темпів або обсягів, де існують слабкі ознаки кризового 

становища. Метою антикризового управління на думку автора є розробка та 

реалізація заходів, що направлені на нейтралізацію найбільш небезпечних 

шляхів, які приводять до кризового становища [ 202 ].  

До певної мірі подібною є позиція Л. Лігоненко, яка визначає антикризове 

управління як спеціальне, постійно організоване управління, націлене на 

найбільш оперативне виявлення ознак кризового стану та створення 

відповідних передумов для його своєчасного подолання з метою забезпечення 

відновлення життєздатності системи [  207].  

Загалом, вчені зазначають, що антикризове регулювання можна розглядати 

як на макро- та мезорівнях, так і на мікрорівні. При цьому зміст антикризового 

регулювання як макроекономічної категорії вбачають у заходах державної 

організаційно-економічної і нормативно-правової дії на підприємства та галузі 

на стадіях попередження, реагування і вивчення криз [241 ]. 

Вартою уваги вважаємо позицію Д.В. Хавіна, який пропонує під терміном 

антикризове регулювання розуміти систему заходів організаційно-

економічного й нормативно-правового впливу з боку держави, що спрямована 

на захист підприємств від кризових ситуацій, запобігання банкрутства або їх 

ліквідацію у випадках недоцільності їхнього подальшого функціонування [422, 

с. 2]. 

Позитивно характеризуючи наведене визначення, вважаємо за доцільне 

дещо розширити антикризовий вплив держави не лише на підприємства, але і 

на населення, як один з найважливіших елементів соціально економічної 

системи. В українських умовах антикризове адміністративно-правове 

регулювання повинно бути спрямовано на захист громадян від кризових 
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ситуацій навіть в першу чергу, адже саме для вони в першу чергу страждають 

від безробіття, інфляції, нестабільності банківської системи.  

Серед вітчизняних та зарубіжних науковців часто використовується 

поняття антикризового управління. Вважаємо за доцільне здійснити 

співвідношення цього терміну з антикризовим адміністративно-правовим 

регулюванням. Зокрема, на думку Н.Л Маренкова, сутність антикризового 

управління полягає в діяльності керівництва конкретної організації щодо 

аналізу, планування й розподілу фінансових надходжень. Основним 

проблемним питанням у кризовій ситуації є фінансування [215, с. 93].  

В даному випадку дослідником невиправдано співставляється антикризове 

управління та фінансова політика. Вважаємо, що мобілізація, розподіл та 

використання фінансових ресурсів не в змозі стати єдиною формою виразу 

антикризового управління як на рівні підприємства, так і на рівні держави. 

Адже криза, маючи багатогранний вплив на суспільні відносини, потребує для 

свого вирішення застосування більш широкого переліку засобів, аніж 

вдосконалення фінансової політики та вирішення проблем фінансування 

видатків.  

Дає своє визначення і російський науковець А.П. Градов, наголошуючи, 

що під антикризовим управлінням слід розуміти:  

- аналіз стану макро- і мікросередовища функціонування організації;  

- визначення економічного механізму виникнення кризових ситуацій і 

створення системи сканування зовнішнього й внутрішнього середовищ з метою 

раннього виявлення сигналів про загрозу наближення кризи;  

- стратегічний контроль за функціонуванням організації й вироблення 

стратегії запобігання її неплатоспроможності;  

- оперативна оцінка й аналіз фінансового стану організації, виявлення 

можливості настання неплатоспроможності;  

- розробка кращої політики в умовах функціонуючої кризи й виходу з 

нього фірми;  

- постійний облік ризиків діяльності даної організації й вироблення 
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системи заходів по його зниженню [391].  

Піддаючи аналізу дане визначення, зауважимо, що прагнення автора 

детально охарактеризувати є зрозумілим та позитивним, проте така розширена 

дефініція не дозволяє виділити основні ознаки антикризового управління. На 

передній план виходять окремі етапи здійснення антикризового управління, 

замість характерних його особливостей. Крім того, неврахованим залишилися 

такі ознаки як: здійснення антикризового впливу на економіку уповноваженими 

органами державної влади, комплексний характер, плановість та системність 

здійснення окремих заходів і т.д. 

Як нам видається, при подальшому дослідженні процесу здійснення 

державної впливу на соціально-економічні відносини в кризових умовах, більш 

доречним є застосування поняття регулювання, а не управління. Для 

обґрунтування власної думки наведемо декілька теоретичних положень.  

Почати слід з того, що державне регулювання й державне управління 

спрямовані на досягнення однієї мети управління: впорядкування соціальних 

об’єктів, інституцій та процесів, переведення їх з одного стану в інший. В 

нашому випадку – це виявлення та протидія економічній кризі та окремим її 

проявам, а також запобігання їх виникненню в майбутньому.  

Разом з тим, державне регулювання й державне управління мають суттєві 

відмінності, пов’язані з використанням специфічних засобів (методів) 

управлінського впливу. Державне управління слід розглядати як певний вид 

діяльності органів держави, що має владний характер і передбачає насамперед 

організуючий і розпорядчий вплив на об’єкти управління шляхом використання 

певних повноважень. Застосовуються переважно заходи владно-регулюючого 

та примусового характеру.  

Разом з тим, функціонування виконавчої влади, поряд з використанням 

методів державного управління, передбачає і державне регулювання. Державне 

регулювання створює умови для діяльності суб’єктів та об’єктів управління в 

напрямі, який є бажаним для держави і за яким відбуватиметься розвиток 

системи управління в цілому. Державне регулювання інколи ототожнюють з 
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використанням непрямих (економічних, заохочувальних, стимулюючих) 

методів управлінського впливу. Причому державне регулювання передбачає 

декілька варіантів майбутньої діяльності керованих об’єктів, створюючи 

можливість діяти найбільш ефективно [4, с. 83].  

Підтримує таку позицію і Плотнікова М.В., на думку якої, державне 

регулювання являє собою вплив на суспільні відносини, який від імені держави 

здійснюють уповноважені державні органи, що полягає в здійсненні 

нормативного регулювання основ їх діяльності, забезпеченні можливості їх 

функціонування та реалізації безпосереднього регулювання в цій сфері [260, с. 

73]. 

Не викликає сумніву той факт, що імперативні методи та жорстке 

адміністративне управління економікою може досягнути певних позитивних 

результатів, але лише ціною обмеження економічної свободи і лише на 

нетривалий період. Разом з тим, наразі ж наша країна стоїть перед викликами 

постіндустріальної епохи, коли для економічного зростання необхідна 

децентралізована, вільна економічна система. Централізована ж система може 

провести індустріалізацію, але не здатна створити середовище для творчого 

реформування економіки, що було б засноване на приватній ініціативі, 

людському капіталі та безперешкодному обміні інформацією.  

Занадто сильна централізація та широке застосування імперативних 

методів, недостатній рівень відкритості державного втручання в економіку 

може привести не тільки до уповільнення економічного зростання, але й до 

різноманітних форм прояву невдоволення населення. Щоб запобігти цим 

загрозам слід, перш за все, обмежити пряме втручання держави в економіку та 

зробити його максимально прозорим та відкритим [62, с. 200]. 

Отже, використання імперативних методів при здійсненні державного 

впливу на економіку має дозволяє стимулювати зростання лише до певної межі, 

яка полягає в неможливості ефективного стимулювання постіндустріальної 

економіки. Таким чином, в подальшому дослідженні основна увага буде 

приділена антикризовому адміністративно-правовому регулюванню, як 
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найбільш оптимальній формі впливу держави на економіку за умов 

функціонування кризових явищ в сучасних умовах.   

Досить цікавою є позиція О.Б. Афанасьєвої щодо розмежування 

антикризового регулювання та управління. Зокрема, в процесі функціонування 

кризових явищ в Україні важливим завданням є формування системи 

антикризового регулювання на макрорівні – на загальнодержавному рівні, а 

також системи антикризового управління – на рівні окремих підприємств [17, с. 

324-325].  

Вважаємо дану позицію достатньо слушною, адже вплив керівництва 

підприємства в умовах кризи цілком виправдано характеризується 

використанням імперативних методів щодо форм, термінів та змісту 

антикризового управління, адже підприємства діють на основі принципу 

економічної самостійності, відокремленості майна та максимізації прибутку. 

Зовсім інші вимоги висуваються до держави, зміст і спрямованість якої 

становлять права, свободи людини, їх гарантії (ст. 3 Конституції України). В 

таких умовах доцільним є використання регулювання соціально-економічних 

відносин в умовах кризових явищ, застосування диспозитивних, стимулюючих 

методів, що дозволятимуть подолати кризові явища та запобігти їх виникненню 

в майбутньому.   

Враховуючи зазначені вище теоретичні положення та аргументи, слід 

зауважити, що в час виникнення та загострення кризових явищ в економіці від 

держави вимагається оперативність у досягненні поставлених завдань і 

застосування методів державного управління імперативного характеру, адже 

зволікання з окремими заходами може призвести до посилення негативних 

процесів у економіці та ускладнення їх подальшої нейтралізації. У той же час, 

після подолання первинних економічних складнощів, викликаних кризою, 

необхідним є використання методів регулювання протягом всього періоду 

посткризового відновлення.  

Таким чином, саме збалансоване поєднання адміністративних та 

економічних методів у процесі державного антикризового управління багато в 
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чому зумовлює ефективність та результативність даного процесу. На нашу 

думку, адміністративні методи найбільш доцільно застосовувати лише на 

первинних етапах здійснення антикризової політики, а економічні – упродовж 

періодів стабілізації, пожвавлення та піднесення економіки. 

На наше переконання, найбільше особливостей антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки проявляється впродовж 

подолання кризових явищ та посткризового відновлення. Адже на первинних 

етапах боротьби з кризою протидіяти негативним явищам можна і з існуючою 

системою державних органів та з вже наявною економічною політикою. А вже 

після первинного подолання найгостріших економічних суперечностей, 

викликаних кризою, необхідним є реорганізація всієї системи здійснення влади 

і внесення до неї нових елементів, які будуть спрямовані на відновлення 

економіки та запобігання виникненню подібних криз у майбутньому. Впродовж 

найбільш тривалого етапу боротьби з кризою (виявлення та нейтралізація 

причин кризових явищ, стабілізація економіки та її відновлення) більшою 

мірою мають застосовуватися методи диспозитивного та стимулюючого 

характеру, що дозволятимуть подолати кризові явища, запобігти їх виникненню 

в майбутньому та побудувати якісно-нову систему економічних відносин, яка б 

містила менше ризиків повторення подібних криз. Виходячи з цього, для 

характеристики впливу держави на економіку в умовах економічних криз 

обґрунтованим видається вважати саме термін «антикризове адміністративно-

правове регулювання», а не «антикризове управління».  

Як бачимо, дефініції, пропоновані науковцями, є досить різноманітними. В 

них акцентується увага на певних особливостях антикризове адміністративно-

правового регулювання економіки, одним елементам надається більше уваги, 

іншим – менше. Саме тому, найбільш повне визначення антикризового 

регулювання економіки може бути встановлене при врахуванні всіх авторських 

позицій наведених вище.  

Для більш ґрунтованого аналізу, вважаємо за доцільне виокремити ознаки 

антикризового регулювання, які, на нашу думку, характеризують його як 
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спеціальний вид діяльності держави:  

 суб’єкти – органи державної влади; 

 об’єкт – суспільні відносини у сфері функціонування економіки, що 

знаходяться в стані кризи;  

 зміст – перелік функцій органів державної влади щодо протидії 

кризовим явищам, а також відповідна компетенція для здійснення такої 

діяльності;  

 здійснення відповідно до територіального характеру кризи: 

районний, регіональний, національний. 

 мета полягає у послабленні впливу кризових явищ на економіку, їх 

цілковите усунення, а також недопущення їх прояву в майбутньому; 

 первинний етап – вивчення причин, передумов та факторів, які 

сприяли або можуть сприяти виникненню кризи; 

 координація та комплексний характер діяльності органів державної 

влади (оскільки криза має системний характер і навіть вжиття необхідних, але 

неузгоджених заходів, може звести їхню результативність нанівець);  

 комбінування адміністративних та економічних методів державного 

впливу на економіку залежно від етапу кризи (оперативне досягнення 

поставлених завдань на первинних етапах протидії кризовим явищам і 

застосування диспозитивних і стимулюючих методів після подолання найбільш 

складного первинного періоду);  

 спрямування ресурсів на реорганізацію галузей, які стали причиною 

виникнення кризи; 

 реформування економіки з метою недопущення виникнення 

подібних кризових явищ у майбутньому. 

Таким чином, виходячи з аналізу наукових праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених у сфері адміністративного права та антикризового 

управління, статистичних даних та теоретичних положень, можемо 

стверджувати, що антикризове адміністративно-правове регулювання 

економіки – це скоординована та систематична діяльність органів державної 
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влади, яка спрямована на аналіз причин виникнення кризи, послаблення 

негативного впливу кризових явищ на економіку, усунення першопричин даних 

явищ, а також недопущення їх прояву в майбутньому, і при якій для досягнення 

поставлених цілей застосовується спеціальний комплекс методів впливу на 

суспільні відносини. 

 

1.2. Генезис дослідження адміністративно-правового регулювання 

економіки у кризових умовах 

Конституція України визначає, що найважливішими функціями держави є 

захист суверенітету й територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки [130]. 

Саме тому, на сучасному етапі, в період переходу до функціонування 

країни в умовах ринкових відносин, забезпечення захисту прав усіх суб'єктів 

економічних відносин, забезпечення соціальної спрямованості економіки слід 

вважати одними з найважливіших напрямів діяльності держави. Особливого 

значення це набуває в умовах необхідності забезпечення сталого економічного 

зростання, підвищення життєвого рівня населення, створення дієвого 

механізму, який би забезпечив мінімізацію внутрішніх і зовнішніх загроз для 

економіки країни. 

Варто зазначити, що проблеми адміністративно-правового регулювання 

економіки, ефективної діяльності органів публічної адміністрації в даній сфері 

є актуальними не лише для України, а й для будь-якої країни світу. В 

підтвердження наведеного зазначимо, що внаслідок світової економічної кризи 

2008-2009 рр. в деяких країнах Європейського Союзу, зокрема Великобританії, 

Ірландії, Іспанії постраждали сектори нерухомості та фінансів [30, с. 77-80]. 

Боргова криза, що охопила країни Європейського Союзу, негативно 

позначалась на їхніх національних економіках і функціонуванні банківського 

сектору, та зокрема макроекономічних показниках Центрально-Східної Європи. 

Під загрозою першого в історії Єврозони дефолту опинилася Греція в 2009-

2011 роках, кризові прояви все більше набирали проявів у таких країнах, як: 
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Іспанія, Португалія, Італія, Кіпр. Економіка Італії напередодні пройшла так 

звану точку неповернення - прибутковість її 10-річних держоблігацій на ринку 

перевищила 7%, що робить практично неможливим обслуговування 

зовнішнього боргу без зовнішньої підтримки. Тепер Італія стрімко котиться за 

«грецьким сценарієм». Отже, економіки більшості європейських країн в період 

боргової кризи підлягають негативним явищам: падіння ВВП, проблеми у 

банківській та бюджетній сферах, що суттєво виокремлюють рецесійні настрої 

в Центральній та Східній Європі в даний період [229]. 

Цілком зрозуміло, що світова економічна криза призвела до зниження 

темпів економічного розвитку України, збільшення її зовнішнього валютного 

боргу, що у свою чергу викликало «серйозну занепокоєність» як з боку держави 

так і суспільства. Показово, що за даними Державної служби статистики, Індекс 

промислової продукції (економічний показник, що характеризує динаміку 

фізичного обсягу виробництва добувної, обробної промисловості та ЖКГ [200]) 

в промисловості в цілому становив у 2008 р. – 94,8% (до попереднього року), у 

2009 р. – 78,1 % (до попереднього року), в 2010 та 2011 рр. відбулася певна 

стабілізація, але в 2012 р. аналізований показник знову виявився негативним – 

98,2% (до попереднього року) [100].  

Про наявність ознак кризи свідчать також дані Державної служби 

статистики про обсяги виробництва основних видів промислової продукції за 

2008– 2011 роки, де із більшості товарних позицій так і не вдалося досягнути 

передкризового рівня в натуральному вимірі. При цьому в деяких групах 

відбувається подальше скорочення обсягів виробництва [40]. 

Але, якщо порівнювати з тим же 2008 роком, то в поточному (2019 р.) наші 

міжнародні резерви трохи перевищують $18 млрд, а тоді вони становили $32,5 

млрд. До того ж, чисті резерви – 6,7 млрд доларів. Зовсім тривожна ситуація з 

державним боргом. Якщо станом на 31 грудня 2008 року держборг України 

становив $25,6 млрд або 14,3% ВВП (який в 2008 році склав $180 млрд.), то 

станом на 31 грудня 2017 року держборг дорівнював $76,31 млрд або 73% ВВП. 

При цьому пікові виплати за держборгом припадають на 2019-2020 роки [63 ]. 



53 

Додатковим аргументом стосовно об’єктивного характеру функціонування 

кризових явищ в економіці виступає розмір ставок за банківськими кредитами, 

середньозважене значення яких з кінця 2008 р. не опускається нижче 20-25% 

річних (для домогосподарств ) та 15 -20% річних у загальному вимірі з 

економіки [353].  

Ведучи мову про скорочення доходів населення, маємо зазначити певну 

суперечність. З одного боку, згідно із статистичними даними, індекс реальної 

середньомісячної заробітної плати працівників (до відповідного періоду 

попереднього року) в 2009 р. становив 90,8%, в 2010 р. – 110%, в 2011 р. – 

108,7%, а в 2012 р. – 114%. З одного боку, очевидним стало зростання реальної 

заробітної плати (наростаючим підсумком з 2008 р. – на 23,7%) [70], однак не 

слід забувати, що в 2008 році в нашій державі відбулася суттєва девальвація 

національної валюти, коли тільки офіційний курс долара США зріс із 5,05 грн. 

до 7,99 грн. за 1 дол. США (+58%), а євро – з 7,41 грн. до 10,82 грн. за 1 євро 

(+46%) [244]. Разом з тим, девальвація національної валюти в 2015-2016 рр. 

продовжилася, й офіційний курс гривні зріз до 27 грн. за 1 дол. США (+350%), 

євро – до 32 грн. за 1 євро (+300%). 

У результаті такого суттєвого знецінення гривні реальна купівельна 

спроможність доходів населення в Україні була суттєво знижена, адже 

основними імпортними товарами для нашої держави виступають паливно-

енергетичні матеріали, транспортні засоби, електроніка [404], за які вітчизняні 

імпортери розплачуються іноземною валютою, як наслідок – вітчизняні 

споживачі також повинні сплачувати курсову різницю за імпортовані товари. 

Варто наголосити, що наразі застереження про чергову економічну кризу 

лунають вже більше півтора року. Її причинами називають перегрів економіки - 

довге зростання за чим неминуче йде обвал, а також торгове протистояння між 

Китаєм і США. Невтішні прогнози прозвучали й на недавньому саміті Великої 

двадцятки. Так зокрема, на думку міністра фінансів Франції Брюно Ле Мер, 

сьогодні через торгові конфліктів такого роду існує реальна загроза, що 

уповільнення зростання світової економіки виллється в глобальну економічну 
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кризу. Такої ж позиції дотримується й директорка-розпорядниця МВФ Крістін 

Лагард, яка на зустрічі голів центробанків під час G20 також назвала головною 

економічною загрозою торгову напруженість. В іншому, за її словами, світова 

економіка показує ознаки стабілізації й сама Лагард прогнозує зростання. Якщо 

тільки не продовжиться "війна тарифів". Так зокрема, у травні поточного (2019 

р.) США підвищили імпортні мита на товари з Китаю з 10 до 25%. У червні 

КНР здійснила хід у відповідь - підвищення мит на 5 тис. найменувань 

американських товарів [141  ].  

Стабілізація світової економіки після світової фінансової економічної 

кризи 2008-2009 рр. себе вичерпала. Сьогодні наявні ознаки нових кризових 

явищ, а саме: 

- поновлення зростання бюджетних дефіцитів; 

- незбалансованість платіжного балансу світових експортерів та 

імпортерів; 

- висока концентрація фінансових потоків і проблеми здійснення 

ефективних капіталовкладень. 

При цьому доволі очевидними стають проблеми у сфері міжнародної 

торгівлі, зокрема щодо: 

- поглиблення диспаритету обсягів торгівельних операцій світових 

експортерів та імпортерів; 

- посилення ознак протекціонізму; 

- звуження традиційних ринків. 

Загострюються суперечності у сфері енергетики, комунікацій, включаючи 

транспортування та цифрові мережі. Зростання ознак наростання світових 

економічних кризових явищ відображається на поглибленні сучасних 

політичних суперечностей та зростанні напруги у сфері безпеки, включаючи 

появу потенційних точок масштабних військових дій [399 ].  

З метою реагування та вжиття необхідних заходів для мінімізації та 

нормалізації ситуації в економіці України існує відповідна система органів 

публічної адміністрації. При цьому, як уже нами зазначалося, різні суб’єкти 



55 

публічного адміністрування наділені різними повноваженнями, добір яких 

зумовлений їх метою, завданнями, предметом відання та іншими чинниками 

[144 , с. 90].  

Проте, варто зазначити, що нині в Україні чітко простежується відсутність 

належної наукової розробки питань адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах. За таких умов дуже стає актуальним 

питання щодо визначення наукових досліджень, що були присвячені даній 

проблематиці. 

Державне регулювання економіки розглядалося у працях таких учених як: 

В.Б. Авер’янов, А.І. Берлач, І.П. Голосніченко, Т.О. Гуржій, В.К. Колпаков, 

Н.П. каменська, О.В. Кузьменко, О.П. Рябченко та ін. Разом з тим, урахування 

згаданими науковцями особливостей регулювання в умовах кризи вважаємо 

недостатнім і таким, що вимагає більш детального висвітлення. У той же час, 

антикризове регулювання досліджується такими вітчизняним та зарубіжними 

вченими, як В.А. Богомолов, А.В. Богомолова, Е.П. Жарковська, В .В . 

Кась’янов, Н.Л. Маренков, Е.А. Татарніков, Д. Чернявський та ін. 

Аналіз теоретичних поглядів вказаних вчених дав змогу оцінити стан 

проблем, що досліджуються, визначити коло питань, які в загалі не були 

предметом наукового пошуку. У той же час, відсутність досліджень із вказанної 

проблематики негативно позначається на розвитку теоретичних та практичних 

аспектів спрямованих на вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах. 

Відтак метою нашого дослідження є аналіз наукових поглядів вчених щодо 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах 

та визначення теоретичних та практичних питань, що залишилися поза увагою 

вчених та потребують теоретичного та практичного осмислення та вирішення. 

Переходячи до аналізу предмету дослідження зазначимо, що проведення 

теоретичного аналізу будь-якої проблеми повинно передувати огляду наукових 

праць, що були проведені раніше, адже лише такий підхід дозволить перш за 

все унеможливити збіг її предмета з проблематикою попередніх досліджень.  
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Варто зауважити, що в сучасних наукових працях звернуто певну увагу на 

теоретичні та практичні аспекти адміністративно-правового регулювання 

економіки України. Однак, проведені наукові дослідження торкаються лише 

окремих аспектів вказаної проблематики, тоді як наразі існує значна кількість 

теоретичних та практичних аспектів адміністративно-правового регулювання 

економіки України, які ще не досліджувалися. До них можна віднести питання 

щодо адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових 

умовах. 

Зауважимо, що переважна частина наукових праць дисертаційного та 

монографічного характеру, що присвячені проблемам адміністративно-

правового регулювання економіки виконана у межах наукової спеціальності 

12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право» (Р.В. Мамочка Адміністративно-правові основи забезпечення 

економічної безпеки України органами внутрішніх справ [314], А. В. 

Омельченко Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності 

в Україні) [236]. 

Різні аспекти  державного регулювання економіки було досліджено в 

межах спеціальності 25.00.02. – механізми державного управління 

(О.О. Єрошкіна Державне регулювання соціально-економічного розвитку 

депресивних територій) [77], а також 25.00.04 – місцеве самоврядування 

(Ковтун І.Б. Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному 

рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи [122]). У той же 

час, переважна більшість досліджень стосується аналізу державного 

регулювання економіки у звичайних умовах. 

Переходячи до аналізу змісту наукових досліджень варто зазначити, що 

розробці методологічних аспектів даної проблематики вагоме місце займають 

дисертаційні та монографічні дослідження українських вчених-

адміністративістів, дослідження яких присвячені визначенню загально-

правових аспектів адміністративно-правового регулювання економіки України. 

Так, професор А.І Берлач визначає поняття «державне регулювання 
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економікою», як державне втручання в економіку загалом, а у вузькому 

значенні його необхідно ототожнювати з адміністративно-правовою 

регламентацією діяльності бізнесу з метою її впорядкування та підвищення 

результативності. В свою чергу, професор Колпаков В.К. зазначає, що 

регулювання економіки є найважливішою функцією держави за умов 

ринкового господарювання, а тим більше за умов переходу до нього. Саме 

держава встановлює правові основи для прийняття управлінських рішень, 

захищає інтереси національної економіки, формує її інфраструктуру, 

контролює процеси грошового обігу, встановлює і розвиває економічно вигідні 

для суспільства і держави правовідносини [125, с. 332]. 

Значну роль у розбудову теоретичних та практичних засад діяльності 

органів внутрішніх справ в зазначених умовах зроблено О.П. Рябченко, яка 

присвятила даній проблематиці значну кількість наукових праць, зокрема: 

«Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин 

[37112]; Проблеми тінізації економіки в період формування ринкових відносин 

[373]; Економічні методи державного управління в період реформування 

економіки [372] та ін. У своїх дослідження автор визначає, що ринкове 

реформування зумовлює перегляд існуючих поглядів на державне управління. 

Проблема державного управління економікою є комплексною. Комплексність 

означає, що, насамперед, повинен бути чітко визначений понятійний апарат, 

всебічно досліджений правовий статус державних органів, уповноважених на 

здійснення державного управління економікою (суб’єкт управління), їх 

повноваження, взаємозв’язки та місце кожного органу в системі державних 

органів, а також об’єкт управління – економіка України. Автор чітко визначає 

поняття «управління», «державне управління», «державне управління 

економікою». Крім того, окрему увагу автор приділяє питанням державного 

управління подоланню тінізації економіки.  

Професор О.П. Рябченко обґрунтовує, що система державного управління 

економікою складається з певних елементів - суб’єкту та об’єкту управління, а 

також відносин між ними. Її можливо структурувати за двох аспектним 
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підходом: організаційно-структурним та функціональним. У організаційно-

структурному та функціональному відношеннях цілісну систему управління 

економікою складає діяльність людей, що має певні організаційні форми 

виразу. З одного боку – це діяльність з функціонування галузей економіки, а з 

іншого – діяльність з функціонування адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Важливе значення для аналізу теоретичних та практичних аспектів 

адміністративно-правового регулювання економіки мають наукові погляди 

професора Ю.І. Крегула. У проведених дослідженнях, зокрема «Правові засади 

державного управління економікою України» [280], Організаційно-правові 

засади управління економікою України [238], Організаційно-правовий механізм 

забезпечення енергетичної безпеки України [237] вчений зазначає, що 

регулювання економіки – найважливіша функція держави в умовах ринкового 

господарювання, а тим більше в умовах переходу до нього. Без державного 

регулювання помітно знижується ефективність виробництва, незатребуваною 

виявляється фундаментальна наука, через подорожчання скорочується 

інфраструктура соціальної сфери, а рух до цивілізованих форм життя 

здійснюється стихійно, з великими витратами та значними втратами. В межах 

регулювання економіки, держава в інтересах суспільства визначає й забезпечує 

правові основи всіх економічних перетворень, захищає економічні інтереси 

виробників і споживачів, регулює грошовий обіг, формує й розвиває 

економічно і соціально вигідні сфери.  

Не менш важливою групою наукових досліджень, є праці, що присвячені 

антикризовому регулюванню в економіці. Так, вітчизняний дослідник 

антикризового регулювання О.В. Павлов у дослідженні «Антикризові 

механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку» 

досліджує різномінітні аспекти антикризового управління економіки. Автор 

робить важливий висновок, що соціально-економічні кризи, будучи за своєю 

природою циклічними, привертають дослідницьку увагу саме до сфери 

вироблення антикризових механізмів їх державного регулювання – системи 
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ефективних механізмів державного впливу на суспільні відносини, що можуть 

бути застосовані на всіх етапах розвитку кризових ситуацій, зорієнтованих на 

досягнення стратегічних цілей розвитку держави й суспільства [247]. 

Цікавим з наукової точки зору є дослідження О.Б. Афанасьєвої на тему 

«Антикризове регулювання діяльності банків в Україні в період світової 

фінансової кризи». На нашу думку, вчений аналізує важливе теоретичне 

питання, а саме здійснює розмежування антикризового регулювання та 

управління. Автор зазначає, що в процесі функціонування кризових явищ в 

Україні важливим завданням є формування системи антикризового 

регулювання на макрорівні – на загальнодержавному рівні, а також системи 

антикризового управління – на рівні окремих підприємств [17, с. 324-325]. 

Разом з тим, аналіз наукових досліджень свідчить, що дане поняття відноситься 

до числа дискусійних та таких, що потребує проведення додаткових наукових 

досліджень. 

Заслуговує уваги навчально-методична праця Д.В. Хавіна, який у 

навчальному посібнику «Антикризове управління». Автор аналізує понятійний 

апарат і наводить власне наукове поняття «антикризове регулювання» під яким 

розуміє систему заходів організаційно-економічного й нормативно-правового 

впливу з боку держави, що спрямована на захист підприємств від кризових 

ситуацій, запобігання банкрутства або їх ліквідацію у випадках недоцільності їх 

подальшого функціонування [422, с. 2].  

У той же час, проблемам визначення понятійного апарату у сфері 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах 

присвячено наукові праці російських вчених, зокрема А.П. Градовова. Вчений 

наголошує, що під антикризовим управлінням слід розуміти: аналіз стану 

макро- та мікросередовища функціонування організації; визначення 

економічного механізму виникнення кризових ситуацій і створення системи 

сканування зовнішнього й внутрішнього середовищ з метою раннього 

виявлення сигналів про загрозу наближення кризи; стратегічний контроль за 

функціонуванням організації та вироблення стратегії запобігання її 
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неплатоспроможності; оперативна оцінка й аналіз фінансового стану 

організації, виявлення можливості настання неплатоспроможності; розробка 

кращої політики в умовах функціонуючої кризи і виходу з нього фірми; 

постійний облік ризиків діяльності даної організації й вироблення системи 

заходів із їх зниження [391]. 

Важливе значення мають дослідження, що присвячені питанням вивчення 

досвіду діяльності органів публічного адміністрації зарубіжних країн щодо 

антикризового державного регулювання. Так зокрема, 

К. А. Фліссак у дослідженні «Німецька модель виходу країни із економічної і 

соціальної кризи»  дослідив вплив фінансово-економічної кризи на провідні 

країни світу, в т. ч. члени Європейського Союзу. Крім того, автором виділено 

особливості прояву кризових явищ в Україні, акцентовано увагу на 

комплексності системи антикризових заходів, розроблених та прийнятих 

Урядом ФРН, критеріях побудови концепції антикризових дій. Проаналізовано 

основні методологічні підходи, логіку і принципи формування німецької моделі 

виходу із економічної та соціальної кризи та зроблено висновки щодо 

можливостей використання в нашій країні апробованих у Німеччині заходів 

антикризового впливу [419]. 

Підсумовуючи вище наведене слід зазначити, що проведене дослідження 

розвитку сучасних наукових поглядів щодо адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах не претендує на повноту та 

вичерпаність, адже дане питання є дуже змістовним та потребує проведення 

додаткового дослідження. Наведені у досліджені роботи є найбільш близькими 

до визначеної проблематики. 

Однак, не дивлячись на таку велику кількість наукових досліджень у даній 

сфері, адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових 

умовах не було предметом окремого дисертаційного або монографічного 

дослідження. Крім того, стрімкий розвиток законодавства у цій сфері, 

прийняття нових нормативно-правових актів, зміною структури органів 

публічної адміністрації, поява нових суспільних відносин, що обумовлені 
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кризовими явищами, зумовлює потребу у проведенні дослідження із зазначеної 

проблематики, аналізу сучасної практики діяльності органів публічної 

адміністрації щодо подолання кризових явищ. У той же час, без відповідного 

наукового аналізу залишаються питання щодо напрямків адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах, змісту методів 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах; 

нормативно-правове забезпечення взаємодії суб’єктів адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах та ін. [156 , с. 

53].  

Проведений аналіз свідчить, що існуючи навчальні та наукові дослідження 

із проблем адміністративно-правового регулювання економіки можна об’єднати 

у декілька груп, зокрема: 

- дослідження, що присвячені аналізу загальнотеоретичних аспектів 

адміністративно-правового регулювання економікою, як у звичайних так і у 

кризових умовах; 

- дослідження, що присвячені аналізу публічного адміністрування у сфері 

забезпечення економічної безпеки; 

- дослідження, що присвячені аналізу антикризового державного 

регулювання економіки; 

- дослідження, що присвячені аналізу діяльності органів публічного 

адміністрації зарубіжних країн щодо антикризового державного регулювання. 

 

1.3.Кризова економіка як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання 

Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки становить собою 

один з найбільш важливих напрямів участі держави у житті суспільства, адже 

значною мірою визначає ступінь добробуту всього населення. За умов 

функціонування кризових явищ, даний процес повинен набувати специфічних 

рис, що дозволить уповноваженим органам державної влади здійснювати 

ефективну протидію негативним тенденціям в народному господарстві. 
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Виведення країни зі стану економічної кризи передбачає застосування цілого 

комплексу регулятивних заходів як організаційного, так і правового характеру.  

За своєю сутністю антикризове адміністративно-правове регулювання 

економіки полягає в скоординованій та систематичній діяльності органів 

державної влади, яка спрямована на аналіз причин виникнення кризи, 

послаблення негативного впливу кризових явищ на економіку, усунення 

першопричин даних явищ, а також недопущення їх прояву в майбутньому, і 

при якій для досягнення поставлених цілей застосовується спеціальний 

комплекс методів впливу на суспільні відносини.  

Невід’ємним елементом всієї системи здійснення антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки є його об’єкт, тобто те, на 

що спрямовано керуючий вплив суб’єкта (уповноважених органів) або те, що 

функціонує під даним впливом [125, с. 6]. 

Об’єктом же антикризового регулювання виступають суспільні відносини 

в сфері економіки, що перебувають під впливом кризових явищ. Дослідження 

характерних особливостей, причин та передумов виникнення кризових явищ 

значно полегшить пошук шляхів запровадження антикризового управління 

економіко. Саме тому, вважаємо достатньо обґрунтованим в межах даного 

дослідження розгляд сутності економічних криз як особливих умов здійснення 

адміністративно-правового регулювання економіки.  

Зважаючи на це, метою цього структурного підрозділу є характеристика 

кризових явищ в економіці як об’єкта антикризового адміністративно-

правового регулювання у даній сфері, проведення їх класифікації, а також 

визначення спеціальних вимог, які ставляться до діяльності органів державної 

влади у зв’язку з виникненням криз.  

Здійснення адміністративно-правового регулювання в економіці 

досліджувалося такими вітчизняними вченими як: А.І. Берлач, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпаков, Ю.І. Крегул, О.П. Рябченко, Ю.А. Тихомиров та ін. Разом з тим, 

особливості здійснення регулювання у даній сфері за умови функціонування 

кризових явищ належним чином досліджені не були. Не отримали також 
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належного висвітлення економічні кризи, як спеціальні об’єкти державного 

регулятивного впливу.  

Зазначимо, що курс на формування ринкової економіки призвів до різкого 

ослаблення механізму державного управління економікою. Здійснення акценту 

на зміні форм власності, підвищенні ролі фінансових (включаючи бюджетні, 

податкові, інвестиційні, банківські) важелів супроводжувався зниженням ролі 

функціонального й галузевого державного управління. До того ж, виникненню 

кризових явищ в економіці сприяли не завжди узгоджені управлінські 

структури та їхні дії в центрі та на місцях. 

Тому з впевненістю можна стверджувати, що однією із причин виникнення 

криз в економіці є помилки в реструктуризації та діяльності державних органів 

і ослаблення їхньої нормативно-регулюючої ролі. Під час здійснення реформ 

значного впливу набула невірна аксіома, що впровадження ринкових відносин 

саме по собі створює умови для економічного підйому [403, с. 467]. 

Справа в тому, що функціонування ринкових відносин має як позитивні, 

так і негативні прояви. Застосування принципів ринкової економіки більш 

ефективно забезпечує стимулювання підприємництва, забезпечення потреб 

споживачів, впровадженням новітніх технологій та запровадження 

ефективніших способів виробництва. У той же час, ринкова модель 

господарювання приносить такі негативні явища як періодична 

незбалансованість рівня виробництва й споживання, систематичне виникнення 

кризових явищ; невідповідність росту рівня цін і доходів населення, оминання 

підприємцями увагою соціальних потреб, відсутність інтересу до виробництва 

суспільно-необхідних, але нерентабельних товарів, а також дисбаланс у 

розвитку окремих галузей економіки.  

Все це свідчить про необхідність активної державної політики щодо 

стимулювання позитивних сторін ринкової системи, а також протидії 

негативним її характеристикам, зокрема періодичному виникненню 

економічних криз.  
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Формулюючи авторське бачення поняття економічна криза, звернемося до 

позицій вітчизняних та зарубіжних вчених у даній сфері. Зокрема, на 

переконання Жарковської О.П., криза – це крайнє загострення внутрішньо-

організаційних та соціально-економічних відносин, а також відносин певної 

організації (в нашому випадку – це держава) із зовнішньоекономічним 

середовищем. Світова ринкова економіка не знає прикладів ринкових 

організацій, яких коли-небудь не торкнулися кризові ситуації тією чи іншою 

мірою [80, с. 9].  

У свою чергу, Грязнова А.Г. переконана, що економічна криза – це фаза 

ділового циклу, найнижча нижча точка економічного розвитку. 

Характеризується різким падінням ринкової кон'юнктури, дестабілізацією 

національної економіки, посиленням диспропорцій у суспільному відтворенні 

[416].   

Наведене визначення є дещо спірним в аспекті визначення економічної 

кризи як найнижчої точки економічного розвитку. Це твердження є вірним 

лише з певним уточненням – економічна криза характеризується найнижчим 

рівнем економічного розвитку лише в межах конкретного циклу. Адже стан 

розвитку кризової економіки може бути навіть вищим за періоди економічної 

стабільності 30-40 років тому.  

На думку І. Фамінського, економічна криза – це стан економіки, що 

характеризується падінням виробництва в основних галузях промисловості і 

загальної ділової активності, падінням цін на товари та акції, зростанням 

безробіття, зниженням заробітної плати та інших показників, що визначають 

життєвий рівень населення [45].  

До пропонованої дефініції слід додати таку характеристику як 

періодичність, адже однією з ознак ринкової економіки виступає циклічна 

повторюваність економічних криз. Крім цього, для економічної кризи є 

притаманним падінням обсягів виробництва не лише в промисловості, але і в 

сільському господарстві, сфері послуг.  
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Як зазначає В.С. Мочерний, економічна криза – це основна фаза 

економічного циклу (поруч з депресією, пожвавленням і підйомом), яка носить 

багатоаспектний характер (криза надвиробництва, платіжна, фінансова, 

валютна тощо) і зумовлюється певним комплексом внутрішніх суперечностей в 

економічній системі. Найбільш глибинною з них є економічна суперечність між 

суспільним характером виробництва та приватною формою привласнення його 

результатів [74, с. 93].  

Вважаємо за доцільне при розгляді кризи розширити перелік 

суперечностей економічної системи, що призводять до виникнення кризи. 

Серед ним можна виділити наступні: не виваженість бюджетної політики, 

дисбаланс у розвитку галузей економіки, залежність експортних поставок від 

декількох товарів, технологічна відсталість від економічно-розвинених держав, 

невідповідність очікувань та реальної вартості активів тощо.  

Американські економісти  К.Р. Макконнелл та С.Л. Брю в своїй праці 

«Економікс» також розглядають наведені вище складові елементи економічних 

циклів. І особливо виділяють в їх переліку кризу (спад) — період скорочення 

загального обсягу виробництва, доходів, зайнятості та торгівлі, який триває 

шість і більше місяців. Така криза (спад) характеризується масовим зниженням 

ділової активності в багатьох секторах економіки. Але ціни на багато товарів в 

цій фазі не виявляють тенденції до зниження, їх рівень падає тільки в тому 

випадку, якщо спад носить серйозний і затяжний характер, тобто якщо виникає 

депресія [211, с. 158].  

Дещо спірним в наведеній дефініції видається однозначна вказівка на 

тривалість кризи. Адже умови, що викликали економічну кризу, можуть 

зникнути чи змінитися на більш сприятливі протягом короткого періоду 

(кон’юнктура на світовому ринку природних ресурсів, стабілізація банківської 

системи, нівелювання дисбалансу в розвитку окремих галузей і т.д.). За іншими 

даними економічним спадом або кризою вважається падіння рівня виробництва 

протягом більше трьох місяців підряд. Враховуючи ці особливості, недостатньо 
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обґрунтованим видається встановлення жорстких термінів, за яких зменшення 

рівня виробництва слід називати кризою.  

Більшість дослідників по-своєму розуміють кризу та дають різноманітні 

визначення. Втім, більшість з них сходяться в позиції, що при подоланні 

економічних криз необхідним виступає активна позиція держави. Історичний 

досвід розвитку економіки доводить, що ринок не спроможний самостійно 

подолати суперечності, що спричинили кризу. Дискусія ведеться лише 

стосовно методів, якими держава повинна користуватися для подолання та 

запобігання економічних криз, підтримання високого рівня зайнятості, 

стабільних цін та економічного зростання [467, с. 7].  

Таким чином, можемо попередньо підсумувати, що під економічною 

кризою слід розуміти окремий етап розвитку національної чи світової 

економіки, що викликаний загостренням внутрішніх чи зовнішніх 

суперечностей, і який характеризується скороченням обсягів виробництва 

товарів, виконання робіт, надання послуг, зростанням рівня безробіття, 

зниженням реальних доходів населення, зростанням інфляції та загальною 

макроекономічною нестабільністю.  

Ставлення до кризових явищ в економіці кардинальним чином 

змінювалося протягом двох століть з часу першої кризи, що протікала в кінці 

XVIII ст. у Франції. З того часу переважали твердження про те, що економічні 

кризи або взагалі неможливі при капіталізмі (Ж.-Б. Сей, Д. Рікардо), або вони 

носять випадковий характер (Р. Робертус). 

В середині 30-х рр. XX ст. виникла теорія Дж. М. Кейнса про те, що 

економічні кризи в умовах капіталізму неминучі й випливають із природи 

властивого йому ринку, а негативні наслідки можна згладжувати. При цьому 

Кейнс висунув ідею про державне втручання в економіку з метою 

стимулювання ефективного сукупного попиту. 

Руйнівна фаза розвитку кожної кризи визнається не стільки як суспільне 

зло, скільки як умова, що забезпечує поступальний розвиток економіки. 

Відповідно до хвилеподібного характеру розвитку економіки слідом за 
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прогресом очікується регрес і криза. Отже, як уже нами зазначалося, кризові 

явища є цілком закономірними явищами в економіці [160 ]. 

Як зазначалося вище, кризи мають циклічний характер, тобто 

повторюються з певною періодичністю. Розрізняють наступні різновиди 

циклів: цикли Кондратьева (40-60 років), цикли Кузнєца (20 років), цикли 

Джаглера (7-11 років), цикли Кітчина (3-5 років), а також приватні господарські 

цикли окремих підприємств чи галузей [365, с. 25-26].  

Таке різноманіття економічних циклів викликає необхідність розробки 

відповідних програм антикризових заходів, які повинні також враховувати 

неодночасність виникнення криз на різних рівнях функціонування економіки. 

Причому характерною особливістю таких програм повинно бути застосування 

різноманітних важелів впливу як єдиної взаємоузгодженої системи. 

Необхідним також є підтримання постійної готовності до кризи, яка може 

наступити в будь-який момент, про що свідчить існування значної кількості 

причин внутрішнього чи зовнішнього характеру, які можуть викликати появу 

економічних кризових явищ більшого чи меншого обсягу. 

Причини криз в економічній системі є достатньо різноманітними. Серед 

них виділяють: об’єктивні, пов’язані із циклічними потребами модернізації й 

реструктуризації; суб’єктивні, що відображають помилки й недоліки в процесі 

управління; а також природні, що передбачають виникнення несприятливих 

кліматичних явищ, землетрусів і т.д.  

Причини кризи також можуть бути зовнішніми й внутрішніми: перші 

пов’язані з тенденціями й стратегією розвитку світової економіки, 

конкуренцією, політичною ситуацією в сусідніх країнах; другі – з ризикованою 

стратегією щодо запозичень, внутрішніми конфліктами, недоліками у 

фінансовій політиці, неправильністю фіскальної політики держави, 

недосконалістю управління, недостатньо активним здійсненням інноваційної й 

інвестиційної політики, відсутністю індикативного планування 

макроекономічних показників, незбалансованістю емісійної політики, значною 

ресурсоємністю виробництва і т.д.   
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Особливої уваги заслуговують в даному випадку внутрішні причини 

кризових явищ в економіці, що спричинені недоліками при реалізації органами 

державної влади своїх повноважень. Тобто саме внутрішнім причинам 

виникнення кризових явищ можна протидіяти найбільш ефективно, адже 

запровадження та здійснення антикризового адміністративно-правового 

регулювання дозволить вберегти національну економіку навіть від 

несприятливих факторів, що виникають на глобальному рівні.  

Очевидним виступає суттєвий негативний вплив економічних криз, їх 

руйнівний характер на соціально-економічний розвиток суспільства. Зокрема, 

наслідки виникнення та розвитку економічних криз можна підрозділяти на 

наступні групи за сферою суспільних відносин, де вони виникають:  

1) власне економічні – загальний спад виробництва, інфляція, 

нестабільність фінансової системи, ріст цін на ресурси, зміна кон’юнктури 

ринку, поширення неплатоспроможності і банкрутств, значна монополізація.  

2) соціальні – безробіття, скорочення зарплат працівникам бюджетної 

сфери, збільшення диференціації доходів населення, кадрова криза, скорочення 

мінімального рівня заробітної плати, криза політики соціального й медичного 

страхування, інтелектуальна криза, ріст соціальних конфліктів;  

3) політичні – політична нестабільність суспільства, розриви економічних 

зв’язків, втрата ринків збуту, зміна умов експорту й імпорту, очевидність 

недосконалого характеру антимонопольної політики, підприємницької 

діяльності й інших проявів регулюючої функції держави;  

4) демографічні – структурні зміни чисельності, складу народонаселення, 

рівня добробуту народу, що визначають розмір і структуру потреб і 

платоспроможний попит населення;  

5) посилення міжнародної конкуренції у зв’язку з розвитком науково-

технічного прогресу [398, с.10]. 

Кризи неоднакові не тільки щодо наслідків свого функціонування, але й 

щодо своєї сутності. Саме тому, належна типологія й розуміння характеру 

кризових явищ дозволять знизити їх гостроту та скоротити час функціонування 
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шляхом ефективного антикризового адміністративно-правового регулювання з 

боку державних органів.  

За масштабом прояву існують загальні й локальні кризи. Загальні 

охоплюють всю економічну систему, локальні – тільки її певну частину 

(наприклад – галузь машинобудування, хімічна промисловість і т.д.). Слід 

зауважити, що такий поділ криз носить досить умовний характер, адже 

економічна система є взаємопов’язаною і якщо виникли негаразди, наприклад в 

хімічній промисловості, то важко уникнути певних кризових явищ і в 

машинобудуванні.  

За проблематикою кризи виділяють макро- і мікрокризи. Макрокризі 

властиві значні обсяги економічних відносин, де виникають дестабілізуючі 

явища (рівень держави, міжнародний рівень). Мікрокриза охоплює тільки 

окрему проблему або групу проблем на окремому підприємстві чи групі 

підприємств. Така класифікація видається нам також досить умовною, адже 

тісна взаємопов’язаність проблем економічного характеру спричиняє 

поширення проблем в одній сфері на всі інші, що з нею пов’язані.  

За структурою відносин у соціально-економічній системі виділяють 

наступні групи криз:  

Соціальні кризи – виникають при загостренні протиріч або зіткненні 

інтересів різних соціальних груп або утворень: працівників і роботодавців, 

персоналу й менеджерів і т.д. Один з видів соціальної кризи – це криза в 

політичному устрої суспільства, криза влади, криза реалізації інтересів різних 

соціальних груп, тобто політична криза.  

Технологічна криза виникає як криза нових технологічних ідей в умовах 

явно вираженої потреби в нових технологіях. Це може бути криза технологічної 

несумісності виробів або криза несприйняття нових технологічних рішень.  

Найбільш широкою та впливовою групою є економічні кризи – вони 

відображають гострі протиріччя в економіці країни або економічному стані 

окремого підприємства, фірми. Це кризи виробництва й реалізації товару, 

взаємин економічних агентів, кризи неплатежів, втрати конкурентних переваг, 
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банкрутства та ін. У групі економічних криз окремо виділяють фінансові кризи. 

Вони характеризують протиріччя в стані фінансової системи або фінансові 

можливості фірми. Це кризи грошового вираження економічних процесів.  

Кризи також можуть бути передбачуваними (закономірними) і 

несподіваними (випадковими). Перші наступають як кризи-потреби 

реструктуризації виробництва. Несподівані кризи найчастіше бувають 

результатом грубих помилок управління або в результаті виникненні певних 

природних явищ руйнівного характеру.  

Існують також явні й латентні (приховані) кризи. Явні протікають 

помітно й легко виявляються. Решта є прихованими, протікають непомітно й 

тому найнебезпечніші.  

Вся сукупність можливих криз розділяється також на групи – затяжні й 

короткочасні. Фактор часу в кризових ситуаціях відіграє важливу роль. Затяжні 

кризи, як правило, проходять болісно й складно. Вони часто є наслідком 

невміння керувати кризовими ситуаціями, нерозуміння сутності й характеру 

кризи, її причин і можливих наслідків [422, с.10]. 

Існують різні точки зору на причини економічних криз. Д. Рікардо 

причиною криз вважав несправедливість у розподілі багатства. С. Сісмонді 

(Швейцарія) пояснював кризи недоспоживанням народних мас, 

невідповідністю між виробництвом і споживанням. К. Маркс стверджував, що 

кризи – це суперечність між виробництвом і споживанням (або анархія 

виробництва).   

Представники неокласичної і ліберальної шкіл вважали причиною криз 

недоспоживання населення, що викликає надвиробництво. Більш близькі до 

марксистської позиції економісти вважають причиною криз 

диспропорціональність чи «нерівновагу» ринкових відносин.  

Ф. Хайєк, прихильник ринкової свободи і супротивник державного 

втручання, вважав, що кризи надвиробництва виникають через надлишкове 

фінансування з боку держави.  
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Український економіст Михайло Туган-Барановський причину виникнення 

криз вбачав у диспропорції між рухом заощаджень та інвестицій у галузях, що 

виробляють засоби виробництва. Він вважав, що потрібне раціональне 

регулювання інвестицій. Д. Кейнс пояснював кризи дією закону психології, 

згідно з яким люди, «схильні, як правило, збільшувати споживання із 

зростанням доходів, але не такою мірою, якою зростає дохід».  

Існує і психологічна теорія криз. Так, на думку І. Шумпетера, кожній фазі 

властива своя психологічна картина, що формує відношення до інвестицій. 

Паніка і розбрід кризового стану ведуть до застою капіталовкладень, 

підвищений настрій в умовах підйому стимулює гарячку.  

Сучасні економісти наводять ще багато причин виникнення та розвитку 

кризових явищ в світовій економіці. Але, всі вони сходяться в думці, що 

економічні кризи – це надзвичайно складні суспільні, політичні, економічні, 

фінансові, соціальні та психологічні явища, які виникають завдяки взаємодії 

низки факторів, супроводжуються істотними змінами у структурі економіки і є 

закономірними та об’єктивними процесами, що, у випадку адекватного 

антикризового менеджменту, сприяють загальному оновленню світових 

економічних систем [111, с. 60].  

Історія національних та міжнародних економічних криз налічує понад два 

століття. Перша масштабна економічна криза мала місце у Франції в 1788-1792 

рр., де у попередні десятиліття спостерігався економічний бум. Проте через 

перевиробництво багато мануфактур згорнули виробництво, тисячі людей 

залишилися без роботи. Економічна криза призвела до політичного колапсу, і в 

1792 році почалася Велика французька революція. 

Перша міжнародна фінансова криза 1825 р. виникла внаслідок ажіотажу 

навколо інвестицій в розробку золотих і срібних копалень у Латинській 

Америці. Масові спекуляції із золотом та сріблом виснажили резерви Банку 

Англії, вибухнула фондова криза, що викликала паніку в банківській системі 

Великої Британії та країн-постачальників золота.  
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Перша світова економічна криза 1857 р. почалася в США через масові 

банкрутства залізничних компаній та обвал ринку акцій. Колапс на фондовому 

ринку спровокував кризу американської банківської системи. Того самого року 

криза перекинулася на Великобританію, а потім на всю Європу.  

Міжнародна фінансова криза 1914 р. була викликана початком Першої 

світової війни через розпродаж цінних паперів урядами США, Великобританії, 

Франції та Німеччини для фінансування воєнних дій. 

Світова економічна криза 1920-1922 рр. викликана післявоєнною 

дефляцією і рецесією. Явище було пов’язане з банківськими і валютними 

кризами в Данії, Італії, Фінляндії, Голландії, Норвегії, США та Великій 

Британії. 

Велика депресія 1929-1933 рр. була спричинена ліберальною економічною 

політикою уряду США, махінаціями на фондовому ринку, а також 

перевиробництвом товарів. Наприкінці 1929 року обрушилися всі фондові 

індекси на американських біржах, більшість банків охопила паніка, суттєво 

скоротилося виробництво та зросло безробіття майже у всіх країнах світу. 

Зокрема, міжнародна торгівля скоротилася більш ніж на 50%. Безробіття лише 

в США виросло до 25%, а в деяких країнах і до 33% [454].  

Перша світова енергетична криза 1973 р. почалася через те, що країни 

ОПЕК знизили обсяги видобутку нафти. Таким чином добувачі чорного золота 

намагалися підняти вартість нафти на світовому ринку. 16 жовтня 1973 року 

ціна барелі нафти підвищилася на 67% — з $3 до $5.  

Російська криза 1998 р. була викликана дефолтом з боку Уряду через 

великий державний борг країни, низькі світові ціни на сировину і піраміду 

державних короткострокових облігацій, за якими Уряд РФ не зміг 

розплатитися. Суттєвий негативний вплив цього відчула на собі Україна й інші 

країни СНД.  

Крах інтернет-компаній (доткомів) 2001 р., спричинений невиправдано 

високим рівнем інвестицій у підприємства IT-сектору і низькими фінансовими 
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показниками багатьох із них. Після кризи доткомів у США почалася рецесія 

[103]. 

Як бачимо, характеристика криз є досить широкою. Це ж саме можна 

сказати і про перелік методів протидії, адже здійснюючи антикризове 

адміністративно-правове регулювання в економіці, уповноважені органи влади 

володіють достатнім переліком засобів державного впливу у даній сфері: 

реєстрація, ліцензування, патентування, квотування, дотування, сертифікація, 

надання дозволів, здійснення фіскальної, монетарної, податкової, кредитно-

фінансової політики, реалізація адміністративно-юрисдикційних прав тощо [7, 

с. 264]. В даному переліку наведені як заходи регулювання, так і управління, 

що робить можливим і здійснення завчасної підготовки до кризи, і оперативну 

протидію кризовим явищам.  

Навіть несуттєві порушення функціонування економічного механізму 

країни можуть бути спричинені різними внутрішніми або зовнішніми 

чинниками та здатні викликати низку негативних тенденцій, які мають вплив на 

економіку не тільки у слаборозвинених країнах і тих, що розвиваються, а й у 

розвинених країнах світу. Така ситуація виникає через низку причин, однією з 

яких є недосконалість самого механізму регулювання господарського 

комплексу, нехтування економічними законами розвитку суспільства. Це 

приводить до порушення рівноваги між попитом та пропозицією, збою у 

системі ціноутворення і росту інфляції та безробіття. Доцільно зазначити, що 

розроблення і побудова абсолютно нових механізмів ефективного регулювання 

економіки, які містять у собі техніко-економічні відносини господарського 

механізму, є надзвичайно важливим фактором впливу на соціально-

економічний стан країни. Під час виникнення серйозних загроз національній 

економіці важливим елементом стабілізації є активне втручання держави на 

основі практичної реалізації прогресивної економічної політики [ 43  ]. 

З початку 2019 року світова спільнота акцентує увагу на необхідності 

розробки реакційних заходів щодо нової фінансової кризи. Падіння фондових 

бірж, збільшення об'єму світового боргу за відсутності адекватних стратегій 
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виплат, наростання торговельних воєн, падіння цін на сировинні продукти – ці 

події останніх років є чинниками, що загострюють ситуацію у світовій 

економіці. 

Вважається, що фінансові кризи розвиваються у рамках певних 

економічних циклів і виникають з періодичністю один раз на 7-10 років. 

Остання, і найбільша світова криза відбулась у 2009 році, що підняла на 

поверхню і актуалізувала як фінансові, так і моральні дилеми суспільства. 

Показники останніх десяти років чітко вказують – світова криза близько, і 

безглуздо не помічати її перші ознаки. Що це означає для України – новий 

імпульс для створення змін, чергова можливість або ж загроза втратити шанс 

адаптуватися до невизначеності та визнати результати як наслідок [448  ]. 

А як наголошує відомий вітчизняний економіс О.Устенко, ми як країна 

абсолютно не готові до глобальної кризи й практично нічого не робимо для 

зміни ситуації. Економіка України залишається експортозалежною, і наша 

експортна залежність настільки потужна, що робить країну заручником 

кон’юнктури світових ринків. Якщо висновки Міжнародного валютного фонду 

щодо уповільнення темпів економічного зростання у світі правильні, то 

відбудеться це за рахунок економік, що розвиваються [ 413  ]. 

Таким чином, здійснивши аналіз причин виникнення та форм вияву 

кризових явищ в економіці, можемо стверджувати, що під даним поняттям в 

загальному розумінні слід розуміти загострення недоліків функціонування 

певної системи, що викликане тривалим існуванням стійких протиріч в ній. 

Найбільш значними та багатогранними є саме економічні кризи, що тягнуть за 

собою також виникнення широкого переліку негативних явищ і в інших сферах 

суспільних відносин (політична, економічна, соціальна сфери). 

Економічні кризи не є чимось однозначно-негативним чи позитивним, 

адже при вдалому проведенні державної економічної політики можуть бути 

згладжені їх найбільш негативні наслідки, закладені умови для подальшого 

економічного зростання, а також здійсненне реформування та оновлення 

економіки.  
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В результаті аналізу характерних особливостей економічної кризи, її 

причин та наслідків, співставлення позицій науковців у даній сфері, а також 

дослідження ґенези світових економічних криз, нами було сформульоване 

відповідне авторське визначення, відповідно до якого економічна криза – це 

окремий етап розвитку національної чи світової економіки, що викликаний 

загостренням внутрішніх чи зовнішніх суперечностей, і який характеризується 

скороченням обсягів виробництва, зростанням рівня безробіття, зниженням 

реальних доходів населення, зростанням інфляції та загальною 

макроекономічною нестабільністю. 

Зрозумілим є те, що під час виникнення економічних кризових явищ в 

органів державної влади є значна можливість здійснити коригування системи 

господарювання не лише задля протидії несприятливим факторам, але і для 

реформування на принципово-нових засадах окремих галузей або ж і всієї 

економіки загалом. Для ефективного здійснення антикризового управління 

найбільш ефективним заходом виступає розробка та створення спеціальних 

комплексних програм як для окремих галузей, так і для всієї економічної 

системи. Адже лише скоординована реалізація органами державної влади 

встановлених у зазначених програмах завдань дасть можливість подолати 

широке коле проблем, що виникають внаслідок функціонування економічних 

криз.  

 

1.4. Розвиток постіндустріальної економіки як пріоритетна мета 

антикризового адміністративно-правового регулювання в Україні 

Сучасна глобалізована економіка демонструє швидкі темпи науково-

технічного розвитку. У той же час, цій системі є досить притаманним 

періодичне виникнення кризових явищ економічного характеру, що 

зумовлюють принципову зміну багатьох господарських процесів, зникнення 

одних видів економічної діяльності та запровадження інших. Глобальна 

фінансово-економічна криза негативним чином вплинула на розвиток 

соціально-економічних відносин в Україні, спричинивши скорочення таких 



76 

показників як ВВП, національний дохід, рівень зайнятості населення. Крім 

цього за даними Державної служби статистики, в 2008-2010 рр. рівень інфляції 

в нашій країні вимірювався двозначними числами, а розмір дефіциту 

державного продовжує зростати з кожним роком [175]. Наведені фактори 

свідчать про подальше існування та негативний вплив наслідків світової 

фінансово-економічної кризи в нашій державі.  

У той же час, кризу можна розглядати також як фактор, що зумовлює 

здійснення структурних перетворень в економіці, стимулювання інновацій та 

запровадження новітніх виробничих сфер. Адже при несприятливій 

кон’юнктурі суб’єкти економічних відносин, намагаючись відновити 

прибутковість виробництва, замінюють стару техніку і технологію на нові, 

більш прогресивні [359 , с. 129]. Це створює передумови для зростання 

сукупного попиту на нові інвестиції, тому на цій фазі відбувається масова 

заміна (оновлення) основного капіталу, що дає поштовх до зростання 

виробництва та створює умови для пожвавлення економіки в подальшому [26, 

с. 269]  

На сучасному етапі розвитку наша держава повинна визначитися з курсом 

трансформаційних перетворень своєї економіки. Цей вибір в значній мірі 

визначатиме подальший шлях її розвитку протягом наступних років. Слід 

враховувати, що на сьогоднішній день основним орієнтиром для більшості 

країн світу є розвиток так званого постіндустріального (інформаційного) 

суспільства, що являє собою нову стадію суспільного розвитку, яка приходить 

на зміну індустріальній добі [182 , с. 90].  

Отже, одним з пріоритетних напрямів здійснення адміністративно-

правового регулювання зі сторони органів державної влади повинно виступати 

створення платформи для посткризового розвитку суспільства – формування 

привабливих умов для глобальних інвестицій, створення сприятливого 

підприємницького середовища, розвиток конкуренції. Оскільки економіка XXI 

століття – це економіка людей, то інтелектуальна складова в глобальному 

економічному розвитку повинна зростати [427 с. 125]. 
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Виходячи з цього, здійснення державно-владного впливу на суспільні 

відносини повинно враховувати нові вимоги, що ставляться перед ним в такій 

ситуації. Відповідно, набуває ваги антикризове адміністративно-правове 

регулювання, що полягає у скоординованій та систематичній діяльності органів 

державної влади, яка спрямована на аналіз причин виникнення кризи, 

послаблення негативного впливу кризових явищ на економіку, цілковите 

усунення даних явищ, а також недопущення їх прояву в майбутньому, і при 

якій для досягнення поставлених цілей застосовується спеціальний комплекс 

методів впливу на суспільні відносини. 

Враховуючи зазначене вище, в даному підрозділі необхідними виступає 

аналіз основних особливостей розвитку інформаційної економіки; визначення 

основоположних напрямів державно-владної діяльності в сфері стимулювання 

переходу економіки до постіндустріального етапу свого розвитку, а також 

обґрунтування конкретних заходів органів державної влади щодо подолання 

наслідків глобальної фінансово-економічної кризи одночасно з прискоренням 

переходу України до постіндустріального (інформаційного) етапу розвитку 

економічної системи.  

Як наголошують провідні експерти, антикризовий рецепт країні виписали 

вже давно, він є в програмах усіх кандидатів в президенти і партій: не 

видобуток і продаж сировини, а переробка і експорт продукції з високою 

доданою вартістю. Є він і в прогнозах щодо виходу з кризи: від індустріальної 

економіки потрібно переходити до постіндустріальної, а це переважне 

виробництво послуг, а не товарів [ 141  ]. 

Доречність розгляду наведених вище питань пояснюється необхідністю 

здійснення органами державної влади системи антикризових заходів для 

структурного реформування економіки нашої держави на принципово-нових 

засадах, а саме – коригування існуючого наразі курсу адміністративно-

правового регулювання щодо здійснення соціально-економічного розвитку 

України з врахуванням необхідності створення нового постіндустріального 
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(інформаційного) устрою виробничо-господарських процесів в межах всієї 

економічної системи України.  

Саме тому, вимагають подальшого дослідження шляхи запровадження 

елементів постіндустріального (інформаційного) типу економіки як очікуваного 

результату антикризового адміністративно-правового регулювання в нашій 

державі.  

Аналізуючи сутність інформаційної (постіндустріальної) економіки, слід 

зазначити, що формування саме такого типу економічних відносин є 

домінуючою тенденцією світового розвитку. Вона зумовлює кардинальні зміни 

в різних сферах і секторах економіки. Зокрема, все більша частина ВВП 

забезпечується діяльністю, що пов’язана з виробництвом, обробкою, 

зберіганням і розповсюдженням інформації «знань», і кількість зайнятих в цій 

професії кількісно переважають. 

Отже, насьогодні світ вступає в епоху інформаційної економіки, яка 

кардинально змінює основні пріоритети функціонування господарських 

процесів, найбільш характерними є такі особливості: 

• основним ресурсом стає інформація, яка може бути використана 

нескінченну кількість разів для надання різних послуг і від повторного 

використання не вичерпується;  

• для успішної конкуренції компаніям не потрібно бути великими і 

володіти значними обсягами капіталу;  

• поширення використання торгових майданчиків в Інтернет-середовищі, 

розмір і масштаби яких практично не обмежені; 

• масштаб господарської діяльності обмежений тільки розмірами Інтернету 

та інших інформаційних мереж. 

В таких умовах, підприємства, які мають велику і неефективну 

інфраструктуру, починають поступатися в конкурентній боротьбі новим, не 

обтяженим зайвими активами, компаніям. Однією з принципових ознак 

інформаційної економіки та електронної комерції є також її висока швидкість. 
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Зростання швидкості відбувається скрізь, але особливо це стосується виконання 

замовлень, створення, одержання або відправлення інформації [9, с. 26].  

Відповідно, основними напрямками, за якими слід проводити 

реформування існуючих насьогодні суспільних відносин у сфері соціально-

економічного розвитку для набуття ними ознак постіндустріального типу 

розвитку економіки загалом виступають: формування інфраструктури для 

підтримки нових послуг і технологій в межах всієї економіки; впровадження 

новітніх технологій у процес виробництва і надання послуг; створення 

організаційно-правових передумов для ініціювання становлення основних 

інститутів електронної комерції, посилення позицій держави на світовому 

ринку науково-технічних розробок, підвищення захисту інтелектуальної 

власності, державне стимулювання фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень.  

На нашу думку, постіндустріальна економіка зможе активно розвиватися в 

нашій країні лише у випадку створення інфраструктури для її функціонування. 

Одним з найважливіших елементів такої інфраструктури виступає всесвітня 

мережа Інтернет, що створює нові економічні зв’язки між суб’єктами 

суспільних відносин, надаючи їм від цього нові можливості для динамічного 

розвитку.  

Наразі ситуація в Україні з підключенням до мережі Інтернет є 

багатообіцяючою, адже ще в 2012 р., коли ще відчутними були наслідки 

кризових явищ в економіці, кількість користувачів Інтернету у нашій державі 

збільшилася майже в 4 рази у порівнянні з 2007 р. і становила більше ніж 3,5 

млн. осіб, які користуються всесвітньою мережею хоча б один раз на день [1]. 

Як доводять дослідники, доступ до мережі Інтернет в багатьох формах 

здійснює стимулюючий вплив на розвиток економіки будь-якої країни. 

Найбільше стимулів до економічного зростання забезпечує високошвидкісний 

доступ до всесвітньої мережі. Серед таких стимулів виділяються наступні: 

підвищення ефективності зв’язку між фірмами та їх постачальниками чи 

клієнтами; можливість скорочення організаційних та фінансових витрат на 
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здійснення рекламних компаній; поява у малих суб’єктів господарювання 

можливостей виходу на нові національні або навіть транснаціональні ринки 

збуту товарів, робіт, послуг, адже у випадку використання Інтернет-технологій 

на них більше не буде впливати географічне віддалення їх потенційних 

партнерів. Високошвидкісний доступ до мережі Інтернет також прискорює 

передачу інформації між фірмами, що тягне за собою зниження трансакційних 

витрат. Дослідження свідчать, що фірми і працівники, які використовують 

новітні інформаційні технології, показують підвищення продуктивності своєї 

діяльності, у порівнянні з тими, які таких технологій не застосовують. За 

даними Міжнародного банку реконструкції та розвитку, збільшення доступу до 

мережі Інтернет в країні на 10% стимулює ріст ВВП на 1% щороку [465, с. 2-3]. 

Разом з тим, ця сфера має досить хаотичних характер свого становлення, 

оскільки в Україні не прийнято необхідних державних програм і 

цілеспрямований вплив на суспільні відносини з боку державних органів не 

здійснюється. Єдиним чинним нормативний актом, на який в даному аспекті 

слід звернути увагу виступає Концепція розвитку телекомунікацій в Україні 

(далі – Концепція) [132]. Враховуючи характер даного нормативного акту, 

можемо стверджувати про недостатню ефективність адміністративно-правового 

регулювання в даній сфері, адже Концепція лише визначає найосновніші риси 

повноцінної державної програми розвитку спеціальних суспільних відносин.  

У розділі 2 Концепції «Роль і проблеми розвитку телекомунікацій» 

привертає увагу визначений законодавцем перелік проблем, що виникають у 

процесі розвитку телекомунікацій. Зокрема, необґрунтованим, на нашу думку, 

видається фігурування як проблеми наявності великої кількості операторів 

телекомунікацій, що призвело до нескоординованості їх дій та відсутності 

єдиного підходу до вирішення проблемних питань розвитку телекомунікацій 

(п.4 ч. 2).  

Ми переконані, що значна кількість суб’єктів господарювання на даному 

ринку являє собою додаткову перевагу у процесу його реформування, адже 

таким чином збільшується конкуренція і, як наслідок, підвищується якість 
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телекомунікаційних послуг і ступінь розповсюдження їх серед населення. 

Окрім цього, вирішення проблемних питань розвитку телекомунікацій, на наше 

переконання, повинно бути прерогативою уповноважених органів державної 

влади, які наділені відповідними повноваженнями для спрямування розвитку 

суспільних відносин у необхідному для суспільства напрямі.  

Додатково розглядаючи положення аналізованого розділу Концепції, слід 

зауважити, що наведені вище норми вступають в суперечність з п. 11 ч.2, де 

проблемою також визначається обмеженість вибору альтернативних мереж 

операторів телекомунікацій. Як бачимо, законодавцем одночасно визначено як 

проблеми наявність великої кількості операторів телекомунікацій, а також 

обмеженість вибору альтернативних мереж операторів телекомунікацій. Ці 

проблеми є взаємовиключними, а тому їх формулювання вимагає відповідного 

коригування. Очевидною є наявність колізії нормативних положень, що є 

недопустимим для правового акту такого рівня.  

Варто взяти до уваги, що Концепція була затверджена Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. Це відповідним чином 

пояснює, що серед основних проблем в сфері телекомунікацій було визначено 

недостатній розвиток широкосмугових послуг. Наразі перспективним також є 

розвиток бездротових телекомунікаційних послуг, які вимагають значно 

меншого обсягу капіталовкладень для свого запровадження і забезпечення 

подальшого функціонування.  

Крім того, неактуальною наразі видається визначена в Концепції проблема 

невідповідності системи нумерації телефонної мережі загального користування 

міжнародним та європейським вимогам (п.10 ч. 2). Недоречним також 

вважаємо визначення як проблеми недостатнього регуляторного впливу 

держави на ринок телекомунікацій (п.6 ч. 2). Справа в тому, що державне 

регулювання в такій ситуації повинне бути спрямоване на досягнення 

суспільно-необхідних цілей шляхом застосування визначеного переліку 

демократичних процедур, а не посилення регуляторного впливу. Адже 

досягнення цілей регулювання повинно узгоджуватися з системою вихідних 
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положень, які виражені в конституційних принципах законності, відкритості та 

прозорості, підзвітності та поваги до інтересів фізичних та юридичних осіб. Ці 

принципи повинні розглядатися як стримуючі обмежувачі всього процесу 

регулювання [48, с. 53].  

Окрім наведеного вище, варто зазначити, що проведення Україною 

Адміністративної реформи та взяття курсу на лібералізацію діяльності органів 

державної влади передбачає врахування необхідності застосування 

демократичних методів і стилю роботи, що відтворюють народовладдя в 

державному управлінні й передбачають встановлення глибоких і постійних 

взаємозалежностей між суспільством і державою як передумови формування 

демократичної системи управління, яка б базувалась на демократичних засадах 

її здійснення в інтересах усіх або переважної більшості громадян [135, с. 524]. 

Позиції науковців та положення керівних документів Адміністративної 

реформи дають змогу зробити висновок про недоречні посилення 

адміністративного впливу на наведене коло суспільних відносин. Більш 

доречним вважаємо прийняття досконалішого законодавства та застосування 

диспозитивних методів адміністративно-правового регулювання.  

В Концепції присутній розділ «Розвиток телекомунікацій для потреб 

національної безпеки та оборони держави», де особливо увага приділена 

становленню такого сегменту сфери комунікацій як мережа Інтернет. 

Спеціальні заходи з боку держави перелічені в частині 2 даного підрозділу. 

Безумовно, реалізація наведених в Концепції загальних напрямів 

адміністративно-правового регулювання щодо стимулювання розвитку 

Інтернет технологій буде позитивним чином впливати на загальний стан 

телекомунікаційної сфери, але в умовах кризових явищ держава в особі 

уповноважених органів влади має використовувати новітні інформаційні 

ресурси для досягнення конкретних цілей за допомогою реалізації переліку 

необхідних заходів, серед яких необхідно визначити:  

 сприяння розвитку освіти із застосуванням он-лайн технологій шляхом 

спрощення доступу до електронних версій навчальних матеріалів; 
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стимулювання запровадження сучасних телекомунікаційних технологій до 

навчального процесу у навчальних закладах; запровадження навчальних курсів, 

які засновані на використання Інтернет технологій; прискорення інформатизації 

та підключення широкосмугового доступу до мережі Інтернет середніх та 

вищих навчальних закладах і т.д. 

 створення системи електронного урядування шляхом забезпечення 

виконання принципу гласності діяльності органів державної влади [318] через 

надання доступу не лише до рішень центральних та вищих органів виконавчої 

влади, але і забезпечення можливості ознайомлення громадян з актами 

місцевих органів державної влади. Окрім цього, кожен орган державної влади 

повинен мати свою сторінку у всесвітній мережі Інтернет, яка міститиме не 

лише контактну інформацію, відповідну нормативну базу, але і дозволятиме 

активну взаємодію із зацікавленими фізичними чи юридичними особами з 

приводу виконання такими органами державної влади своїх функцій. Доречним 

також вважаємо: впровадження системи електронного документообігу при 

взаємодії органів державної влади між собою, а також з фізичними та 

юридичними особами; розширення переліку функцій, які можна виконувати 

дистанційно, уникаючи безпосереднього візиту фізичних і юридичних осіб до 

органу державної влади; запровадження елементів електронного урядування до 

виборчого процесу – реєстрація виборців, внесення інформації до Державного 

реєстру виборців і т.д. 

В Україні існує багато позитивних прикладів впровадження систем 

електронного урядування. Сьогодні в роботу більш ніж 70 державних структур 

впроваджені електронні системи документообігу. З 2011 р. в Головному 

управлінні державної служби України, а нині в Національному аенстві України 

з питань державної служби, був організований електронний документообіг між 

усіма його підрозділами. Втім, це лише початок роботи в даному напрямку, а 

тому виникає значна кількість у процесі вдосконалення взаємодії державної 

влади та суспільства шляхом використання сучасних інформаційних 

технологій:  



84 

– фрагментарність електронної політики;  

– відсутність єдиних стандартів електронного документообігу та 

електронного цифрового підпису; 

– відсутність системного аналізу потреб громадян та їх інформування; 

– різні можливості доступу до ІКТ у сільських і міських жителів; 

– низький рівень грамотності населення у сфері комп’ютерних технологій 

тощо [64, с. 127].  

Зразком для вирішення цих та інших проблем може виступати позитивний 

досвід зарубіжних країн. Вимагає уваги, передусім приклад Німеччини, 

особливо в аспекті реалізації її Стратегії комплексного електронного уряду 

Deutschland Online, яка стала логічним розвитком федеральної програми 

BundOnline 2005. Остання програма мала за мету до 2005 року зробити всі 

послуги, що надаються федеральними органами влади, доступними через 

мережу Інтернет, а також зробити їх надання більш швидшим, прозорим та з 

меншими витратами. Безумовно, повною мірою досягнути поставлених завдань 

не вдалося [378, с. 189], але навіть наявні результати були високо оцінені 

міжнародними експертами. Зокрема, згідно рейтингу ООН E-Government 

Survey 2012, дана країна ввійшла в десятку країн Європи (17 місце в 

глобальному рейтингу) за рівнем розвитку технологій електронного урядування 

як на загально державному, так і на місцевому рівнях. В цьому ж рейтингу 

Україна займає лише 68 місце [478, с. 126].  

Такі результати свідчать про відставання нашої держави у процесі 

запровадження електронного урядування як в регіональному, так і в світовому 

масштабі. Не в останню чергу це зумовлено відсутністю комплексного підходу 

до процесу відповідного реформування діяльності органів державної влади. 

Більшість органів влади та місцевого самоврядування здійснюють 

запровадження технологій дистанційної роботи з громадянами розрізнено, без 

їхньої інтеграції в єдину систему. Принагідно слід зазначити, що саме ця 

особливість не дозволила Німеччині досягнути поставлених цілей, про які 

йшлося вище. Беручи до уваги тенденції щодо оптимізації системи органів 
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державної влади [255, 300, 315] та необхідності скорочення витрат на їх 

утримання, електронне урядування набуває особливої актуальності та потребує 

якнайшвидшого впровадження як рівні міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, державних адміністрацій, так і в межах здійснення місцевого 

самоврядування. Перелік послуг, що може надаватися в межах електронного 

урядування є надзвичайно широким. Зважаючи на таку обставину, виділяють 

навіть цілий перелік відповідних груп: 

- послуги інформаційно-консультаційного характеру; 

- послуги з підготовки політичних рішень або законів; 

- послуги по взаємодії між установами та організаціями; 

- послуги з надання допомоги та сприяння; 

- послуги обслуговування державного замовлення; 

- послуги з реалізації функцій нагляду та контролю з боку державних 

відомств. [203, с. 671].  

Як один із реальних кроків щодо запровадження електронного урядування 

стало прийняття Кабінетом Міністрів України Розпорядження «Про 

затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні» від 22 серпня 2018 р. № 617-р, що передбачає 

модернізацію електронних послуг та розвиток взаємодії органів державної 

влади, громадян і суб’єктів господарювання за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій; модернізація державного управління за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій; управління розвитком електронного 

урядування [306  ]. 

Успішне впровадження названого переліку можливостей застосування 

електронного урядування дозволить скоротити витрати на функціонування 

системи адміністративно-правового регулювання, підвищити ефективність 

роботи працівників органів влади, а також спростить доступ громадян до 

послуг, що ними надаються. Таким чином буде досягнуто значну кількість 

цілей всього адміністративно-правового регулювання: чіткіше врахування 

потреб суспільного розвитку при розробці антикризових заходів з регулювання 
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економіки, прискорення процесу впровадженні державної антикризової 

політики в життя, зростання поінформованості об’єктів адміністративно-

правового регулювання щодо основних положень державної політики та 

можливостей, які виникають в процесі її здійснення, зменшення витрат на 

утримання державного апарату, скорочення витрат економічних суб’єктів 

внаслідок зростання швидкості та ефективності процесу взаємодії з органами 

державної влади, покращення внутрішньо організаційних зв’язків між органами 

державної влади та місцевого самоврядування.  

Доповнення також вимагає такий підпункт Концепції як «Державна 

підтримка розвитку телекомунікацій». Зокрема, доречним, на наше 

переконання виступатиме скорочення та спрощення реєстраційно-дозвільних 

процедур для функціонування господарюючих суб’єктів у сфері розвитку 

телекомунікацій; стимулювання технологічного оновлення основних фондів 

операторами телекомунікаційних послуг.  

Підводячи попередній підсумок, слід зауважити, що створення якісної 

інфраструктури для формування інформаційного суспільства в Україні 

виступає важливим завданням при здійсненні антикризового адміністративно-

правового регулювання. Насьогодні необхідним є прийняття Державної 

програми розвитку телекомунікацій в Україні, яка зведе в єдину узгоджену 

систему діяльність усіх органів державної влади, компетенція яких 

поширюється на дану сферу суспільних відносин. При прийнятті даного 

документа необхідно взяти до увагу значну кількість змін та доповнень до 

Концепції розвитку телекомунікацій в Україні, яка при належному 

застосування принесе значний позитивний ефект для всього процесу здійснення 

антикризового адміністративно-правового регулювання в Україні.  

Змін вимагають і норми Закону України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [336], що визначає 

передумови створення інформаційного суспільства в нашій державі, визначає 

стратегічні цілі розвитку в даному напрямі, результати їх успішного 
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досягнення, а також основні напрями побудови інформаційного суспільства в 

Україні.  

Маймо підкреслити важливе значення цього нормативно-правового акту, 

адже в ньому чітко ідентифіковано вихідні умови для здійснення реформ, 

проблеми, що мають бути вирішені в межах переходу до науково-технічної та 

інноваційної моделі розвитку. Разом з тим, в Основних засадах розвитку 

інформаційного суспільства на 2007-2015 рр. не виділено конкретних напрямів 

реформування державної політики, не вказано конкретних заходів, їх 

виконавців, строків і т.д. Наприклад, пропонується розглянути можливість 

включення вартості засобів ІКТ, придбаних для особистого користування, до 

складу податкового кредиту при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб 

або ж включення витрат, спрямованих підприємствами та організаціями на 

фінансування відповідних навчальних закладів та ІКТ-орієнтованих підрозділів 

з навчання та підвищення кваліфікації працівників сфери ІКТ, до складу 

валових витрат тощо.  

В аналізованому документі наведено й інші позитивні та корисні 

пропозиції, в тому числі і стосовно запровадження електронного урядування, 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки, а також 

забезпечення сталого економічного зростання держави. Втім, конкретних 

обов’язкових заходів з боку органів державної влади щодо реалізації тих чи 

інших напрямів діяльності, в цьому нормативному акті не передбачено.  

З іншого боку, можна пояснити таку ситуації основоположним та 

фундаментальним характером Закону України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» у процесі 

запровадження в нашій державі інформаційного суспільства. Однак навіть у 

цьому випадку доцільним було б у підрозділі «Механізми реалізації Основних 

засад» вказати конкретні напрями розробки державних програм або прийняття 

спеціальних нормативних актів, що б стосувалися реформування окремих сфер 

(державне управління, фінансовий сектор, освіта, конкретні галузі економіки) з 

метою запровадження в них основних принципів інформаційного суспільства.  
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Серед країн, що являють собою яскраві приклади запровадження 

принципів інформаційного суспільства виділяють США, Японію, Німеччину, 

Великобританію та Францію. Разом ці держави формують так зване 

технологічне ядро світу, що означає їхню пріоритетну роль в таких сферах як 

електронна промисловість, обчислювальна техніка, програмне забезпечення, 

авіаційна промисловість, телекомунікації, оптичні волокна, роботобудування, 

інформаційні послуги і т.д. [95, с. 18-19, 60, с. 95].  

Така позиція дозволяє цим країнам набагато швидше виходити з кризових 

станів в економіці, знаходити резерви для зростання внутрішніх ринків, 

використовувати найновіші технології, а також підвищувати 

конкурентоспроможність виробників у світовому вимірі.  

Проте, для досягнення подібних результатів необхідним виступало 

приділення особливої уваги розвитку наукових досліджень протягом тривалого 

часу. Зокрема на середину 2000-х років витрати на науково-дослідницькі цілі в 

країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (всі наведені в 

попередньому параграфі країни є засновниками та провідними учасниками цієї 

міжнародної організації) становили в середньому 4.7% ВВП, а з урахуванням 

всіх рівнів освіти – понад 10% [210, с. 450].  

Між названими показниками та ефективністю наукових досліджень існує 

прямих зв’язок. Якщо держава фінансує фундаментальні чи прикладні 

дослідження на рівні університетів, інститутів, конструкторських бюро, то 

через деякий час результатами таких досліджень зацікавляться економічні 

суб’єкти приватного сектору. Оскільки одним з важливих завдань будь-якого 

підприємства виступає скорочення витрат у процесі виробництва товарів чи 

надання послуг, фірми зацікавлені у вдосконаленні технологій та підвищенні 

свого технологічного рівня. Відповідно, вони готові платити за впровадження 

та подальшу розробку нових технологій, цим самим ще більше стимулюючи 

розвиток наукових досліджень в країні.  

Отже, як бачимо, для інформаційної економіки характерним є значні 

обсяги витрат на проведення науково-технічних досліджень, які в розвинених 
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країнах складають до 15% ВВП. Якщо ж аналізувати аналогічні показники 

нашої держави за 2011 рік, то можна прийти до висновку, що наразі питома 

вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП України 

складає всього 0,8% [233], що свідчить про недостатній кількісний та якісних 

рівень здійснення наукових досліджень, які б сприяли розвитку економіки 

нашої держави.  

Звернемо також увагу на проблему фінансування інноваційної діяльності. 

За 2011 рік в Україні на такі цілі було витрачено 14,3 млрд. грн. Причому лише 

1% від цієї суми (149 млн. грн.) було надано з фондів державного бюджету. Для 

порівняння, іноземні та вітчизняні інвестори вклали в здійснення інноваційної 

діяльності на території нашої держави 7,6 млрд. грн. (53%) [67].  

Невтішні враження й щодо інших статистичних даних. Так відповідно 

даних статистики Україна витрачає менше одного відсотка від внутрішнього 

валового продукту (ВВП) на виконання наукових та науково-технічних робіт, 

тощо. Щорічно з 2009 по 2015 рік цей показник падав. Так, якщо у 2009 році 

витрати сягали 0,99% від ВВП, то за 2015 рік - 0,62%, тобто зменшення сягнуло 

1,6 рази. Щодо іноземних інвестицій, то варто зазначити, що вони теж дуже 

скоротилися порівняно з 2010 роком - 30%, 2015 рік - 0,4%. Серед причин 

відтоку інвестицій можна назвати нестабільну ситуацію на сході країни, 

неефективну боротьбу з корупцією, тощо   [32]. 

Таким чином, можемо стверджувати, що за рівнем капіталовкладень в 

технологічне оновлення економіки Україна явно не може претендувати на 

характеристику держави, де функціонує інформаційне суспільство та 

домінуючим є інформаційний етап розвитку економічної системи. Основний 

тягар у розробці та впровадженні інновацій покладено на приватні 

підприємства, які в умовах функціонування наслідків фінансово-економічної 

кризи, переносять спад попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках і 

відчувають брак обігових коштів. В цьому випадку ситуація має бути 

протилежною і держава на первинних етапах розвитку інформаційної 
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(постіндустріальної економіки ) повинна взяти на себе більшу частину витрат 

щодо первісного стимулювання науково-технологічних досліджень.  

Таким чином, із урахуванням науково-теоретичних, нормативно-правових 

і статистичних матеріалів, можемо прийти до висновку, що в умовах впливу 

наслідків кризових явищ на економіку Україні необхідним є здійснення 

структурних змін економічної стратегії держави. Більшість провідних країн 

світу здійснюють перехід до постіндустріального (інформаційного) суспільства, 

що являє собою нову стадію суспільно-економічного розвитку, яка приходить 

на зміну індустріальній добі. Такі перетворення мають відбуватися в процесі 

антикризового адміністративно-правового регулювання, що повинно 

проявлятися в спрямуванні діяльності уповноважених органів влади на 

створення передумов для формування в нашій країні інформаційного 

(постіндустріального) суспільства з відповідною системою економічних 

інститутів. Наразі вітчизняна економіка перебуває лише на первинних етапах 

становлення інформаційного суспільства, рівень інвестицій в наукові та 

науково-технічні роботи залишається на порядок нижчим за розвинені держави, 

а існуюча організаційно-правова основа для створення інфраструктури 

інформаційної економіки не дозволяє використати весь потенціал нашої 

держави у даному напрямі.  

Відповідно, основними напрямками, за якими слід проводити 

реформування існуючих насьогодні суспільних відносин у сфері соціально-

економічного розвитку для набуття ними ознак постіндустріального типу 

розвитку економіки загалом виступають: формування інфраструктури для 

підтримки нових послуг і технологій в межах всієї економіки; впровадження 

новітніх технологій у процес виробництва, надання послуг, здійснення 

державного управління та освіти; створення передумов для ініціювання 

створення основних інститутів електронної комерції, посилення позицій 

держави на світовому ринку науково-технічних розробок, підвищення захисту 

інтелектуальної власності, державне стимулювання фундаментальних та 

прикладних наукових досліджень. 



91 

За таких умов повинні бути вирішені проблеми створення належної 

нормативно-правової та організаційної основи для формування інфраструктури 

для економічної системи нового типу, а також реформовано фінансово-правове 

забезпечення функціонування фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень. Зокрема, необхідним є прийняття Державної програми розвитку 

телекомунікацій в Україні, яка зведе в єдину узгоджену систему діяльність усіх 

органів державної влади, компетенція яких поширюється на дану сферу 

суспільних відносин. При прийнятті даного документа необхідно взяти до увагу 

перелік пропонованих в роботі змін та доповнень до Концепції розвитку 

телекомунікацій в Україні та Закону України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки, які при належному 

застосування принесуть значний позитивний ефект для всього процесу 

здійснення антикризового адміністративно-правового регулювання в Україні. 

 

 

Висновки до розділу 1 

Дослідження теоретико-правових основ адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах дозволили нам здійснити 

історико-правовий огляд становлення та розвитку адміністративно-правового 

регулювання економіки в Україні, визначити економіко-правову природу 

кризової економіки, з’ясувати її як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання, а також дослідити розвиток постіндустріальної економіки як 

пріоритетну мету адміністративно-правового регулювання економіки в 

кризових умовах.  

1. На нашу думку, реформування адміністративно-правового регулювання 

в умовах кризи повинно бути спрямоване не лише на домогосподарства чи 

підприємства, але й має стосуватися органів державної влади, компетенція яких 

повинна певним чином бути скоригована з урахуванням необхідності 

виконання спеціальних функцій щодо протидії кризовим явищам в економічній 

системі.  
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2. Позитивно характеризуючи регуляторний антикризовий вплив на 

економіку, вважаємо за доцільне дещо розширити антикризовий вплив держави 

не лише на підприємства, але і на населення, як один з найважливіших 

елементів соціально економічної системи. В українських умовах антикризове 

адміністративно-правове регулювання повинно бути спрямовано на захист 

громадян від кризових ситуацій навіть в першу чергу, адже саме вони, в першу 

чергу, й страждають від безробіття, інфляції, нестабільності банківської 

системи. 

3. На наше переконання, найбільше особливостей антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки проявляється впродовж 

подолання кризових явищ та посткризового відновлення. Адже на первинних 

етапах боротьби з кризою протидіяти негативним явищам можна здійснити й з 

існуючою системою державних органів та з вже наявною економічною 

політикою. А вже після первинного подолання найгостріших економічних 

суперечностей, викликаних кризою, необхідним є реорганізація всієї системи 

здійснення влади і внесення до неї нових елементів, які будуть спрямовані на 

відновлення економіки та запобігання виникненню подібних криз у 

майбутньому. Впродовж найбільш тривалого етапу боротьби з кризою 

(виявлення та нейтралізація причин кризових явищ, стабілізація економіки та її 

відновлення) більшою мірою мають застосовуватися методи диспозитивного та 

стимулюючого характеру, що дозволятимуть подолати кризові явища, запобігти 

їх виникненню в майбутньому та побудувати якісно-нову систему економічних 

відносин, яка б містила менше ризиків повторення подібних криз. Виходячи з 

цього, для характеристики впливу держави на економіку в умовах економічних 

криз обґрунтованим видається вважати саме термін «антикризове 

адміністративно-правове регулювання», а не «антикризове управління».  

4. Незважаючи на велику кількість наукових досліджень у досліджуваній 

сфері, адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових 

умовах не було предметом окремого дисертаційного або монографічного 

дослідження. Крім того, стрімкий розвиток законодавства у цій сфері, 
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прийняття нових нормативно-правових актів, зміною структури органів 

публічної адміністрації, поява нових суспільних відносин, що обумовлені 

кризовими явищами, зумовлює потребу у проведенні дослідження із зазначеної 

проблематики, аналізу сучасної практики діяльності органів публічної 

адміністрації щодо подолання кризових явищ.  

5. Доведено, що причини криз в економічній системі є достатньо 

різноманітними. Серед них виділяють: об’єктивні, пов’язані із циклічними 

потребами модернізації й реструктуризації; суб’єктивні, що відображають 

помилки й недоліки в процесі управління; а також природні, що передбачають 

виникнення несприятливих кліматичних явищ, землетрусів і т.д. Окрім 

зазначеного, причини кризи також можуть бути зовнішніми й внутрішніми: 

перші пов’язані з тенденціями й стратегією розвитку світової економіки, 

конкуренцією, політичною ситуацією в сусідніх країнах; другі – з ризикованою 

стратегією щодо запозичень, внутрішніми конфліктами, недоліками у 

фінансовій політиці, неправильністю фіскальної політики держави, 

недосконалістю управління, недостатньо активним здійсненням інноваційної й 

інвестиційної політики, відсутністю індикативного планування 

макроекономічних показників, незбалансованістю емісійної політики, значною 

ресурсоємністю виробництва і т.д.   

6. Для ефективного здійснення антикризового управління найбільш 

ефективним заходом виступає розробка та створення спеціальних комплексних 

програм як для окремих галузей, так і для всієї економічної системи. Адже 

лише скоординована реалізація органами державної влади встановлених у 

зазначених програмах завдань дасть можливість подолати широке коле 

проблем, що виникають внаслідок функціонування економічних криз.  

7. Аналізуючи сутність інформаційної (постіндустріальної) економіки, 

нами обгрунтовано висновок, що формування саме такого типу економічних 

відносин є домінуючою тенденцією світового розвитку. Вона зумовлює 

кардинальні зміни в різних сферах і секторах економіки, зокрема, все більша 

частина ВВП забезпечується діяльністю, що пов’язана з виробництвом, 
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обробкою, зберіганням і розповсюдженням інформації «знань», і кількість 

зайнятих в цій професії кількісно переважають. 
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РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ 

УМОВАХ 

 

2.1. Принципи адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах 

Мінливість та нестабільність розвитку суспільних відносин загалом та 

економічної системи зокрема зумовлюють періодичне виникнення кризових 

явищ. Наша країна наразі знаходиться у процесі активного реформування 

соціально-економічних відносин, а тому кризові явища часто носять 

перманентний характер.  

Виходячи цього, держава, як найбільший регулятор суспільних відносин, 

повинна відповідним чином враховувати необхідність коригування системи 

управління у відповідності до виникаючих та існуючих криз. У такий спосіб 

буде збільшено ефективність самого процесу здійснення адміністративно-

правового регулювання соціально-економічної сфери, що відповідним чином 

позначиться на всій системі суспільних відносин.  

Ведучи мову про антикризове регулювання економіки з боку держави, 

вважаємо достатньо обґрунтованим дослідження основоположних ідей, 

засадничих положень здійснення даного процесу. У свою чергу, від належного 

визначення та характеристики принципів антикризового регулювання, значною 

мірою, залежить ефективність подальшого здійснення такої публічної 

діяльності.  

Саме тому. метою даного підрозділу наукової роботи виступає 

виокремлення спеціальних принципів здійснення антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки з боку держави, а також 

визначення їх місця у системі загальних принципів державного управління.  

Принципи адміністративно-правового регулювання стали предметом 

дослідження багатьох вчених-адміністративістів: В.Б. Авер’янова, А.І. Берлача, 

Ю.П. Битяка, В.К. Колпакова, О.В. Кузьменко, А.А. Пухтецької, С.Г. Стеценка 
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та ін., які розглядали в своїх працях питання пов’язані з цим правовим 

інститутом. Разом з тим, антикризове адміністративно-правове регулювання 

економіки з боку держави, а тим більше – система спеціальних принципів його 

здійснення, залишаються недостатньо дослідженими. 

За своєю сутністю антикризове адміністративно-правове регулювання 

економіки полягає у скоординованій та систематичній діяльність органів 

державної влади, яка спрямована на аналіз причин виникнення кризи, 

послаблення негативного впливу кризових явищ на економіку, усунення 

першопричин даних явищ, а також недопущення їх прояву в майбутньому, і 

при якій для досягнення поставлених цілей застосовується спеціальний 

комплекс методів впливу на суспільні відносини.  

Вказуючи на дефініцію принципів, підтримаємо позицію професора 

В.Б. Авер’янова, на думку якого, принципи слід розуміти як засадничі (основні) 

ідеї, положення, вимоги, що характеризують зміст адміністративно-правового 

регулювання, відображають закономірності його розвитку, визначають напрями 

і механізми його здійснення [5, с. 80]. 

Існує й більш лаконічне визначення: принципи державного управління – це 

основоположні ідеї, наукові положення даного виду діяльності [116, с. 29]. 

На переконання Теремецького В.І., принципами адміністративно-

правового регулювання необхідно називати основоположні правила і 

положення, закріплені в конституційних, органічних законах та відповідних 

нормативних актах, що: виступають основою нормотворчості у конкретній 

сфері суспільних відносин, гарантують його логічність, послідовність, 

безперервність та збалансованість; відображають найістотніші особливості й 

цілеспрямованість діяльності держави; відіграють роль головних орієнтирів у 

формуванні системи права; забезпечують взаємозв'язок системи права, 

законодавства і державної політики, сприяють відміні застарілих та прийняттю 

нових юридичних норм тощо [402, с. 92]. 

Окремо варто згадати монографію О.В. Кузьменко «Теоретичні засади 

адміністративного процесу», в якій автор вказує на те, що принципи утворюють 
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структурний конгломерат, що становить ідейну основу діяльності публічної 

адміністрації та її посадових осіб щодо задоволення публічних інтересів. 

Дослідниця системно проаналізувала принципи різноманітних 

адміністративних проваджень і говорила про них як про адміністративно-

процесуальні принципи [198, с. 147–155]. 

На думку професора А.І. Берлача, державне регулювання економіки 

базується на відповідних принципах, якими є основоположні правила і вимоги, 

які відображають її найістотніші особливості і цілеспрямованість, а основний 

зміст її визначається Конституцією України та нормами права, що 

безпосередньо регламентують цю діяльність [24, с. 171].  

Принципи є провідною категорією в адміністративному праві всіх 

континентальних європейських країн. У принципах зміст права розкривається 

поглиблено, у них безпосередньо виявляється сутність права, його основи, 

закономірності суспільного життя, тенденції та потреби.[355] У теорії права під 

принципами права розуміють найбільш загальні й стабільні вимоги, що 

сприяють утвердженню та захисту суспільних цінностей, визначають характер 

права і напрямки його подальшого розвитку [400].  

Як зазначає А.А. Пухтецька, етимологічний аспект розуміння поняття 

«принцип» дозволяє розкрити зміст цієї категорії, що усталено вживається з 

часів Середньовіччя, беручи своє коріння від давньофранцузького слова 

«principe» та латинського «principium», які, в свою чергу, походять від лат. 

«princeps» - лідер, імператор [355 , с. 26]. 

Професор Мельник Р.С. акцентуючи свою увагу на принципи 

адміністративного права, наголошує, що вони  становлять собою певне 

поєднання норм, ідей та теорій, які покладаються в основу адміністративного 

права. Принципи адміністративного права, продовжує автор, не є константою, 

вонирозвиваються одночасно з розвитком адміністративного права. Хоча іноді 

принципи адміністративного права можуть випереджати розвиток 

адміністративного права. Принципи адміністративного права займають щодо 

норм адміністративного права панівне становище. Вони є свого роду 
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меганормами, на підставі яких мають розвиватися «звичайні» норми 

адміністративного права [217 , С. 65]. 

Більшість вчених погоджуються з розподілом принципів адміністративно-

правового регулювання на загальні (притаманні всій системі здійснення 

державного регулювання) та спеціальні (відбивають характерні особливості 

державного регулювання в окремих сферах).  

До загальносистемних принципів адміністративно-правового регулювання 

можливо віднести: об’єктивність, універсальність, демократизм, законність, 

розподіл влад, делегування повноважень, соціальну спрямованість, принцип 

оптимізації управління, конкуренції, принцип комплексності, керованості, 

контрольованості, публічності [371, с. 31]. Наведені вихідні положення 

відносяться до здійснення адміністративно-правового регулювання у більшості 

сфері суспільних відносин у сфері праці та соціальної політики, освіти та науки, 

охорони здоров’я, правоохоронної діяльності, національної безпеки і т.д.  

Як загальні, виділяють також принципи пріоритету прав та свобод людини 

і громадянина; принцип рівності громадян перед законом; принцип 

демократизму нормотворчості й реалізації права; принцип взаємної 

відповідальності держави і людини; принцип гуманізму і справедливості у 

взаємовідносинах між державою і людиною [5, с. 61].  

У теорії адміністративного права також виділяють й інші групи принципів 

адміністративно-правового регулювання:  

 структурно-цільові (погодженості між собою цілей державного впливу 

на суспільні відносини за основними параметрами; взаємодоповнювання цілей, 

при якому одна ціль сприяє іншій; підпорядкування приватних, локальних 

цілей загальним цілям);  

 структурно-функціональні (диференціації і фіксування функцій 

шляхом видання правових актів і закріплення управлінських функцій в 

компетенції державних органів; концентрації, яка обумовлює необхідність 

надання певному органу таких управлінських функцій, щоб його державно-

розпорядчий вплив дійсно направляв, організовував і регулював об’єкти 



99 

управління; комбінування; різноманітності, що управлінські функції щодо того 

чи іншого об’єкту регулювання, за кількістю і змістом відповідали різним 

управлінським запитам останнього; відповідності регулятивного впливу 

реальним вимогам та запитам об’єктів регулювання); 

 структурно-організаційні (єдності системи державної влади, яка 

забезпечує цілісність, погодженість і дієвість державно-управлінських 

процесів; територіально-галузевий, який обумовлює залежність організаційних 

структур від території, галузі виробництва і послуг, сфери суспільного життя; 

різноманітності організаційних зв’язків, які розкривають вертикальні і 

горизонтальні організаційні взаємовідносини органів державної влади і 

місцевого самоврядування в системі здійснення регулювання суспільних 

відносин; поєднання колегіальності і єдиноначальності, зумовлений 

специфікою організаційної побудови та порядку діяльності органів, що 

здійснюють адміністративно-правове регулювання); 

 структурно-процесуальні (відповідності елементів (методів, форм, 

стадій) регулятивної діяльності органів державної влади їхнім функціям; 

конкретизації регулятивної діяльності і особистої відповідальності за її 

результати; стимулювання раціональної і ефективної діяльності щодо 

здійснення адміністративно-правового регулювання) [116, с. 29]. 

Слід зауважити, що всі без винятку перераховані принципи є, в більшій чи 

меншій мірі, притаманними процесу функціонування антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки. Попри це, вказуючи на 

основоположні ідеї здійснення такого регулювання, зазначимо, що вони 

характеризуються значними особливостями, а як наслідок – потребують більш 

детального дослідження.  

Як вже зазначалося на початку підрозділу, наразі немає окремих 

досліджень щодо спеціальних принципів антикризового адміністративно-

правового регулювання економіки. Саме тому, при їх обґрунтуванні необхідно 

керуватися специфікою та характерними ознаками здійснення такого 

регулювання.  



100 

Отже, серед спеціальних принципів антикризового адміністративно-

правового регулювання економіки з боку держави виділяють наступні:  

Принцип постійної готовності до можливого порушення рівноваги у 

певній сфері суспільних відносин. Рівновага за своєю суттю є тимчасовою та 

мінливою у процесі розвитку суспільства. Порушення рівноваги, як правило, 

стосується погіршення стану розвитку певної сфери або зменшення темпів її 

розвитку. Незважаючи на свій негативний характер, порушення рівноваги є 

об’єктивно-зумовленим явищем, а тому й викликає необхідність постійної 

готовності уповноважених органів до можливого погіршення ситуації у будь-

якій сфері функціонування суспільних відносин.  

Принцип раннього виявлення кризових явищ у процесі функціонування 

суспільних відносин є тісно-пов’язаним з попереднім принципом, адже надає 

змогу належним чином забезпечити готовність до кризи. Реалізація зазначеного 

принципу в процесі адміністративно-правового регулювання економіки 

дозволить після своєчасного виявлення загрози виникнення кризи ефективно 

використати наявні можливості та ресурси щодо її нейтралізації [154 с. 35].  

Принцип диференціації індикаторів кризових явищ за ступенем їх 

небезпеки для стабільного розвитку суспільства дозволить ефективно 

розподіляти та використовувати наявні часові, людські, фінансові та 

інтелектуальні ресурси для здійснення антикризового адміністративно-

правового регулювання економіки у різних випадках. Зазначені індикатори 

фіксують різні аспекти функціонування суспільних відносин, характер яких, з 

позиції створення потенційних небезпек, є неоднозначним. У зв’язку з цим у 

процесі здійснення державного антикризового регулювання необхідно 

відповідним чином враховувати індикатори кризових явищ для підвищення 

результативності здійснюваних заходів щодо відновлення соціально-

економічної рівноваги.  

Принцип терміновості реагування на окремі кризові явища. Справа в тому, 

що кожне кризове явище не тільки має тенденцію до власного розширення, але 

й створює нові, супутні йому кризові явища в суміжних сферах суспільних 
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відносин. Саме тому, чим раніше будуть задіяні відповідні антикризові 

механізми, тим більші можливості щодо відновлення порушеної соціально-

економічної рівноваги матимуть в своєму розпорядженні уповноважені 

державні органи.  

Принцип адекватності реагування на ступінь реальної загрози кризового 

явища полягає у задіянні окремих механізмів нейтралізації загрози кризовому 

явищу у чіткій відповідності до реального рівня цієї загрози і має бути 

адекватним цьому рівню. В іншому випадку або не буде досягнуто очікуваного 

ефекту (у випадку, коли задіяно замало ресурсів) або нестимуться 

невиправдано високі витрати (якщо дія застосовуваного механізму є занадто 

широкою для даного рівня загрози).  

Реалізація принципу ефективних форм протидії кризовим явищам дозволяє 

підвищити оперативність та економічність здійснення усього процесу 

антикризового адміністративно-правового регулювання економіки. Однією з 

важливих вимог для ефективного здійснення антикризового адміністративно-

правового регулювання виступає збалансована реалізація поточного та 

стратегічного курсу економічної політики. Зокрема, стратегічне державне 

регулювання має загальнодержавне значення. Його мета – зберегти 

економічний та соціальний стратегічний курс держави, закладений у програми 

реформ, а також у національні, цільові, комплексні та інші програми. З метою 

дотримання стратегічного курсу, держава формує й контролює перелік 

ресурсів, що мають стратегічно важливе значення.  

Поточне державне регулювання має за мету забезпечити реалізацію 

стратегічного курсу в умовах конкретної економічної та політичної ситуації, що 

зумовлює гнучкість системи державного впливу. Оперативне поточне державне 

регулювання спирається на різні види економічної політики: податкову, 

емісійну, кредитну, бюджетну, соціальну та інші. У межах поточного 

регулювання уряд формує державний бюджет, визначає основні напрямки 

податкової та зовнішньоекономічної політики [389, с. 57].  

Для практичної реалізації зазначеного принципу необхідною є наявність та 
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реалізація як середньострокової програми антикризового регулювання, так і 

щорічних планів здійснення регулятивних заходів. Їх поєднання дозволяє 

визначити основоположні завдання антикризової політики, а також здійснити їх 

планомірне виконання протягом декількох років.  

Про необхідність ґрунтовної антикризової програму йдеться і в 

Аналітичній доповіді «Економіка України на шляху від депресії до зростання», 

представлену Національним інститутом стратегічних досліджень. Зокрема, в 

ній йдеться, що відсутність цілеспрямованих структурних реформ в докризовий 

період і зосередження антикризової політики лише на макроекономічній 

стабілізації і вирішенні «пожежних» проблем не створили умов для якісних 

структурних зрушень. тому спонтанне післякризове відновлення економіки 

може відбуватися лише на підґрунті відновлення колишньої моделі економіки, 

орієнтованої на експорт низькотехнологічних і сировинних ресурсів. Проте вже 

в середньостроковому періоді, здатність України конкурувати з оновленими 

кризами зростаючими економіками видається вельми проблематичною, відтак 

ефект подібного пожвавлення може швидко зійти нанівець.  

Відповідно, постає нагальне завдання формування в Україні «економіки 

зростання» – нової економічної моделі, в основі розвитку якої повинні 

перебувати цілеспрямований розвиток внутрішнього попиту, а також 

модифікація участі України в міжнародному поділі праці та позиціонування на 

світовому ринку з більш технологічною продукцією [72, с.28]. 

Принцип повної реалізації внутрішніх можливостей щодо виходу з 

кризового стану. У протидії загрозам кризових явищ, особливо на ранніх 

стадіях її функціонування, уповноважені органи державної влади повинні 

розраховувати виключно на внутрішні можливості.  

Досвід показує, що при нормальних позиціях та стану ресурсів в 

організації (в тому числі – і організації публічного характеру: міністерства, 

відомства, департаменти і т.д.), загроза кризових явищ цілком може бути 

нейтралізована внутрішніми механізмами управління і в межах фінансових 

можливостей організації. Тільки в цьому випадку організація може уникнути 
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болючих для неї реорганізаційних процедур [80, c. 50-51].  

Виділяють також принцип попередньої підготовки до можливих криз, що 

полягає у мобілізації ресурсів для можливих складних періодів у майбутньому. 

Реалізація даного принципу полягає також у створенні стратегічних резервів 

необхідних ресурсів, за умови сприятливої макроекономічної ситуації і 

централізованого розпорядження ними у випадку настання кризових явищ в 

економіці.  

Застосування принципу здійснення політики активних дій також виступає 

досить значущим серед перерахованих, адже дозволяє навіть в умовах 

недостатності інформації, коштів, інших ресурсів вчиняти певний вплив на 

суспільні відносини, що в кінцевому випадку більш ймовірніше призводить до 

бажаного результату, ніж пасивне вичікування в надії на поліпшення 

обстановки, завдяки ринковим механізмам саморегуляції [428, с. 102]. 

Наведений перелік спеціальних принципів антикризового адміністративно-

правового регулювання економіки, безумовно, не претендує на вичерпність та 

завершеність. Антикризове адміністративно-правове регулювання за своєю 

суттю може здійснюватися не лише в економіці, але й в інших сферах 

державного впливу на суспільні відносини. Перелік принципів державного 

антикризового регулювання може бути конкретизований відповідно до 

конкретних сфер: промисловість, АПК, фінансово-кредитна сфера, валютне 

регулювання, бюджетна, податкова сфера і т.д. [184 ]. 

Таким чином, підводячи підсумок, зауважимо, що принципи відіграють 

важливу роль при здійсненні адміністративно-правового регулювання в 

кризових умовах, адже закладають фундаментальні положення, що мають своє 

відображення у процесі такого регулювання та його результатах.  

Поряд із загальними фундаментальними ідеями адміністративно-правового 

регулювання, необхідним є врахування також і спеціальних принципів, а саме: 

принцип постійної готовності до можливого порушення економічної рівноваги, 

принцип раннього виявлення кризових явищ, принцип диференціації 

індикаторів кризи, принцип терміновості реагування на окремі кризові явища, 
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принцип адекватності реагування на кризові явища, принцип вибору 

ефективних форм протидії кризам, принцип попередньої підготовки до 

можливих криз, принцип здійснення політики активних дій щодо протидії 

кризовим явищам. У своїй системі, зазначені принципи дозволяють органам 

публічної влади найбільш ефективно протидіяти кризовим явищам в нашій 

країні.  

 

2.2. Функції адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах 

Формування основних напрямів реалізації державної економічної політики 

в умовах функціонування наслідків світової фінансово-економічної кризи є 

важливим завданням при реалізації ринкових перетворень на рівні всієї країни. 

Оскільки антикризове адміністративно-правове регулювання за своїм 

призначенням, сутністю, формою, методами та завданнями суттєво 

відрізняється від регулювання в умовах стабільного розвитку економіки, то 

доречним видається дослідження та обґрунтування спеціальних функцій 

держави в умовах антикризового впливу на її економіку.  

Навіть окремі підприємства в кризових умовах повинні здійснювати 

розробку антикризових заходів, а також здійснювати пошук можливих 

варіантів протидії наслідкам кризи. Більше того, це завдання виступає 

невід’ємною умовою ефективного функціонування загальної системи 

менеджменту [242, с. 18]. Якщо для підприємств характерним є коригування 

своєї діяльності в період функціонування кризових явищ, то держава, як більш 

складна організація, тим більше має коригувати свої пріоритетні функції в 

межах економічної політики у таких умовах.  

Саме до функцій держави належить визначити правові основи для 

прийняття управлінських рішень, створити засоби захисту інтересів 

національної економіки, забезпечити підґрунтя для формування 

інфраструктури, розробити дієві способи контролю за процесами грошового 

обігу, а також закріпити, встановити і розвивати такі правовідносини, які 
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будуть вигідні для суспільства і держави в цілому. Адже без адміністративно-

правового регулювання помітно знизиться ефективність виробництва, 

фундаментальна наука також стане незатребуваною, фактором скорочення 

інфраструктури соціальної сфери є значне подорожчання, яке ми зараз 

спостерігаємо. Тому і відбуваються певні втрати і здійснюються великі 

витрати, щоб відбувався рух до цивілізованих форм життя [405 , с. 18]. 

Виходячи з цього, метою нашого дослідження у цьому підрозділу є аналіз 

поняття «функція держави», здійснення його характеристики, а також 

проведення відповідної класифікації. Необхідним також є обґрунтування та 

розгляд спеціальних функцій держави, які підлягають реалізації у випадку 

виникнення та загострення кризових явищ в економічній системі, а також у 

процесі їх подальшого подолання.  

Необхідність розгляду наведених питань пояснюється спеціальним 

переліком проблем, що виникають в економічній системі держави під час 

кризових явищ, враховуючи, що саме держава покликана вирішувати 

стратегічні завдання нетипового характеру, що не є притаманними для процесу 

державного регулювання в умовах стабільного розвитку. Зважаючи на ці 

обставини, розгляд спеціальних функцій держави при здійсненні антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки, на нашу думку, є вкрай 

необхідним.  

Дослідженню проблем, пов’язаних з державним регулювання економіки 

загалом, а також з антикризовим регулюванням зокрема, присвячені роботи 

таких вчених як Алексєєв С.С., Баринов В.А., Берлач А.І., Ківалов С. В., 

Колпаков В. К., Оборська С.В, Рябченко О.П., Скакун О.Ф., Шершньова З.Є., 

Ярмакі Х.П. та ін. Попри це, дослідження в галузі права стосуються переважно 

управління в сфері регулювання економіки в стабільних умовах та в загальному 

плані, без акцентування уваги на характерних особливостях антикризових 

заходів з боку держави.  

Якщо вказувати на спеціальні дослідження в сфері антикризового 

регулювання, то основна увага авторів звернута переважно на рівень 
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управління підприємствами в умовах кризи та посткризового відновлення. При 

цьому у вітчизняній та зарубіжній бібліографії невиправдано оминається 

увагою державний масштаб антикризових заходів. І хоча в підприємства, як 

окремої організації, багато спільних рис з державою, але ототожнювати дані 

поняття є неприпустимим. Отже, наразі, нажаль, недостатньою мірою 

дослідженими є проблеми антикризового управління на рівні економіки 

держави вцілому, а також питання виокремлення спеціальних функцій держави 

при його здійсненні зокрема.  

В загальному розумінні під функцією слід розуміти коло діяльності, 

призначення, роль чого-небудь [33, с. 1552]. Тобто в даному підрозділі нами 

буде розглянуто призначення та роль держави у функціонуванні економічної 

системи в кризових умовах, а також в процесі посткризового відновлення.  

Характеризуючи безпосередньо функції держави, слід зазначити, що під 

даним поняттям слід розуміти основні напрямки діяльності, що виражають її 

сутність і соціальне призначення, мету й завдання держави щодо управління 

суспільними відносинами. Держава тільки тоді функціонує результативно, коли 

її функції повною мірою відповідають об’єктивним потребам суспільства.  

Функції держави є досить різноманітними, порядок їхнього виникнення й 

зміни залежить від черговості завдань, які постають перед суспільством у ході 

його еволюції, а також мети, до якої воно прагне. Завдання – це те, що вимагає 

вирішення, а функція – вид діяльності, спрямованої на вирішення певного 

завдання. Іншими словами, завдання й функції є взаємозалежними, але не 

тотожними поняттями. В окремі історичні періоди пріоритетними стають різні 

завдання й цілі держави, а отже, і різні його функції. Виконання яких-небудь 

завдань веде до зникнення одних функцій, поява нових завдань – до 

виникнення інших функцій [10, с. 121].  

Завдання держави в економічній сфері є загалом однорідними в різних 

умовах функціонування економіки – підтримання сталого економічного 

розвитку, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, 

стимулювання росту доходів населення, стримування інфляції тощо. У той же 
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час, функції суттєво відрізняються залежно від рівня стабільності економічної 

системи. Справа в тому, що функції є напрямами реалізації завдань держави і 

якщо за умов стабільності значна увага може бути приділена культурній, 

екологічній чи правоохоронній функціям, то за умов кризи та функціонування її 

наслідків, основного пріоритету набуває економічна функція держави. Адже за 

умови серйозних проблем у національному господарстві під небезпекою 

опиняється належна реалізація всіх інших функцій.  

На думку Цвіка М.В, функції держави — це основні напрямки її 

діяльності, які виражають її сутність і соціальне призначення в галузі 

управління справами суспільства. У функціях держави виражається її сутність 

— найбільш глибинне і усталене в ній. Відображення у функціях держави її 

соціального призначення означає, що вони є засобом задоволення 

різноманітних суспільних інтересів. На підставі аналізу функцій держави 

можна зробити висновок про те, якою мірою її діяльність спрямована на 

задоволення потреб та інтересів усього суспільства. Відповідні завдання 

держави на певному етапі її розвитку вирішуються через функції згідно з 

об’єктивно зумовленими соціальними потребами [84, с. 89].  

Враховуючи значну поширеність кризових явищ та їх негативних наслідків 

на економічні відносини в Україні, виникає необхідність реалізації державою 

спеціальних напрямів діяльності, які б враховували характерні особливості 

такого управління. Під час стабільного розвитку найважливіші функції держави 

у сфері економіки полягають у забезпеченні стабільного розвитку, захисті 

конкуренції та гарантуванні приватної власності, забезпеченні економічної 

безпеки, підтриманні добробуту, стримуванні інфляціії тощо [407, с. 9].  

При функціонуванні кризових явищ пріоритети в державному 

регулювання економіки дещо зміщуються в бік забезпечення стабілізації 

економічної ситуації, антициклічного впливу та створення передумов для 

післякризового зростання. Відповідно, перелік основних функцій держави 

також зазнає істотних змін.  
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Важливим є те, що функції держави не слід ототожнювати з функціями її 

окремих органів, які є частиною апарату держави і знаходять свій вираз у 

компетенції, у предметі відання, у правах і обов’язках (повноваженнях), 

закріплених за ними. Функції держави є достатньо широкими, а тому і 

деталізуються у функціях її окремих органів [191 , с. 34].  

Також не можна ототожнювати функції держави з формами їх реалізації 

(правотворча, правозастосовна, правоохоронна, установча, контрольно-

наглядова), а також із методами їх реалізації (переконання, заохочення, 

державний примус) [383, с. 47]. Наведені поняття становлять собою складові 

елементи механізму реалізації державою своїх функцій.  

Таким чином, поділяючи наведені наукові позиції щодо визначення 

поняття «функція», «функція управління» можна визначити, що функції 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах 

це зовнішній прояв напрямків управлінської діяльності суб’єкту регулювання, 

який характеризується самостійністю, здійснюється специфічними методами 

залежно від об’єкту регулювання (певної сфери суспільних відносин) з метою 

досягнення певних результатів [192 , с. 81]. 

Кожна держава здійснює, як правило, взаємообумовлену систему функцій. 

Критеріями їх класифікації є суб’єкти, об’єкти, способи, засоби та умови 

діяльності держави. 

За суб’єктами розрізняють, зокрема, такі функції держави: 

загальнодержавні функції, функції суб’єктів федерацій та функції окремих 

типів і форм держав. За об’єктами (сферами) діяльності держави виділяють 

політичну, соціальну, економічну, культурну, екологічну та інші. Ці функції 

також поділяють на зовнішні й внутрішні. 

За способами діяльності держави розрізняють законодавчу, виконавчу та 

судову функції. Їх нерідко називають також «владними» [444, c.304].  

За часом виникнення деякі дослідники виділяють також постійні й 

тимчасові функції держави.  

За соціальним значенням – основні, неосновні.  



109 

За територіальною спрямованістю розрізняють внутрішні, зовнішні 

функції країни. [414, c. 130] 

Як бачимо, класифікація функцій держави є достатньо широкою і дозволяє 

детально розкрити дане поняття. Попри це, недоліком вважаємо відсутність 

розподілу функцій держави за критерієм наявності кризових явищ в 

економічній системі, які здійснюють значний вплив не лише на сферу 

виробництва, але і вносять суттєві зміни до процесу функціонування всієї 

системи суспільних відносин. Як наслідок, перелік основних завдань, які 

потрібно виконувати державі значним чином змінюється. Акцент з одних сфер 

зміщується на інші, з’являються нові напрями діяльності, заміщуючи при цьому 

попередні.  

Економічна сфера (в юридичній літературі її часто називають «сфера 

господарської діяльності», «сфера народного господарства») є однією з 

найскладніших і найважливіших у всій системі суспільних відносин, оскільки 

ефективна національна економіка виступає гарантією незалежності держави. 

Необхідно мати на увазі, що основними напрямами, що охоплюються 

адміністративно-правовим регулюванням в економічній сфері, є: фінансова 

політика; грошово-кредитна політика; банківська система; інноваційно-

інвестиційна діяльність; прискорення приватизаційних процесів; вдосконалення 

управління державним сектором економіки; зовнішньоекономічна політика і 

залучення іноземних інвестицій; подолання платіжної кризи; стимулювання 

малого бізнесу; запровадження єдиної державної регуляторної політики та ін. 

[116 с. 80].  

Отже, достатньо обґрунтованим вважаємо розподіл функцій держави 

також за критерієм наявності кризових явищ в економіці. На нашу думку, це 

сприятиме не лише глибшому теоретичному осмисленню процесу здійснення 

державного управління, але і дозволить вдосконалити сам процес державного 

управління, виявивши ті напрями діяльності, що повинні в першу чергу бути 

реалізовані з боку держави у випадку настання кризових явищ в економіці.  
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Варто зауважити, що криза є чи не найскладнішим та найсуперечливішим 

етапом економічного розвитку держави. Будь-яку кризу, з одного боку, 

характеризують симптоми руйнівного характеру (скорочення виробництва, 

масові банкрутства, безробіття, зниження життєвого рівня, політична напруга), 

а з іншого – криза виконує «оздоровчі» функції (циклічні коливання ділової 

активності є однією з умов стабільного економічного зростання). Криза 

водночас прискорює «відмирання» застарілих та недієздатних економічних 

об’єктів (елементів), що позитивно впливає на технічне та технологічне 

оновлення виробництва, структурну перебудову економіки [435, c.47]. 

Саме тому кризові явища в економіці є надзвичайно відповідальним 

моментом у всьому процесі державного управління, адже від належного 

здійснення даного процесу значною мірою залежатиме результативність 

вирішення суперечностей, які викликали кризу, а також запобіганням їх 

подальшому прояву в майбутньому [174 , с. 98].  

На нашу думку, слід виділяти окремий перелік функцій, що є 

притаманними для держави в кризові періоди розвитку економіки, а також 

протягом посткризового відновлення. Зважаючи на це, при здійсненні 

класифікації функцій держави, на нашу думку, необхідно виділяти також 

функції адміністративно-правового регулювання в умовах стабільного розвитку 

економіки, а також адміністративно-правового регулювання за умови 

функціонування кризових явищ та посткризового відновлення економіки.  

Антикризовому регулювання економіки притаманні ті ж функції, що і 

звичайному, але кожна з них зазнає істотних змін: 

- планування – зростає роль оперативного планування і при зняття рішень з 

урахуванням поточної ситуації; 

- організація – створення своєрідного антикризового штабу підприємства з 

фахівців, що прагнуть зберегти організацію; 

- контроль – прогнозувань відхилень від намічених цілей для своєчасного 

оперативного внесення змін, спрямованих на підвищення ефективності 

антикризових заходів. Окрім наголошеного зазначимо, що антикризове 



111 

регулювання істотно відрізняється від традиційного, воно має свою специфіку, 

що пов’язана зі значними змінами в умовах діяльності підприємства, а також з 

непередбачуваністю ситуації та новими управлінськими проблемами [85].  

Враховуючи мету даного дослідження, основну увагу, вважаємо, необхідно 

приділити характеристиці спеціальних функцій держави, які реалізуються під 

час криз в економічній системі. Адже адміністративно-правове регулювання в 

умовах стабільного розвитку економіки цілком може обмежуватися загальними 

функціями, що наведені вище.  

Серед спеціальних функцій держави, на яких необхідно здійснити 

особливий акцент в умовах антикризового адміністративно-правового 

регулювання економіки виділяють такі:  

1. Здійснення систематичного аналізу стану та перспектив економічного 

розвитку держави. Пошук шляхів щодо оперативної стабілізації та покращення 

показників економічного розвитку. Завчасне визначення передумов виникнення 

та закономірностей розвитку кризових явищ дозволяє вже на первинних етапах 

кризи пом’якшити або навіть не допустити виникнення негативних наслідків 

для економічної системи;  

2. Розробка, обґрунтування та реалізація пакету нормативних актів, 

спрямованих на застосування антикризових заходів у різних сферах 

суспільного виробництва;  

3. Коригування розподілу фінансових ресурсів з урахуванням необхідності 

протидії кризовим явищам;  

4. Розробка та реалізація комплексного документу програмного характеру 

щодо протидії кризовим явищам в економіці, а також здійснення структурного 

реформування системи суспільного виробництва, суперечності в якій призвели 

до кризи; 

5. Координація зусиль органів державної влади, спрямованих на усунення 

причин виникнення кризових явищ. Оскільки лише організаційна 

впорядкованість суб’єктів впливу (система органів державної влади) становить 

собою необхідну ознаку цілеспрямованих систем (у нашому випадку – 
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держава). У рамках такої впорядкованості можна організовувати як процеси 

належного функціонування даної системи, так і процеси досягнення 

відповідних результатів [19, с.11]; 

6. Стабілізація економічного стану держави шляхом здійснення 

реформування найбільш постраждалих від кризи галузей, посилення контролю 

за рівнем інфляції, ростом цін; активної діяльності по боротьбі з безробіттям; 

поліпшення платіжного балансу держави й валютного курсу;  

7. Компенсація недоліків ринкової економіки, загострення яких послужило 

причинами виникнення й розвитку кризових явищ (незбалансованість рівня 

виробництва й споживання; дисбаланс у розвитку окремих галузей економіки; 

невідповідність росту рівня цін і доходів населення й т.д.). 

Таким чином, на основі аналізу спеціальних джерел, присвячених 

адміністративно-правовому регулюванню та антикризовому управлінню, 

можемо зробити висновок, що саме функції держави визначають подальший її 

розвиток, адже їх належне закріплення та реалізація в рамках всієї країни 

матиме значний вплив на розвиток суспільних відносин. Функція є більш 

вузьким поняттям у порівнянні із завданнями. Функції деталізують та 

розкривають завдання держави, виступають напрямами реалізації останніх. 

Завдання держави в економічній сфері є загалом однорідними в різних умовах 

функціонування економіки – підтримання сталого економічного розвитку, 

створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, стимулювання 

росту доходів населення, стримування інфляції тощо. У той же час, функції 

суттєво відрізняються залежно від рівня стабільності економічної системи, 

адже в такому випадку суттєво змінюється комплекс та зовнішній прояв 

проблем суспільства, що потребують належного вирішення.  

Як уже нами наголошувалося, функції держави мають розгалужену 

структуру та класифікуються за багатьма критеріями. Обґрунтованим видається 

розподілити економічні функції держави на ті, що застосовуються у період 

стабільного розвитку, а також під час кризових явищ в економіці. Серед 
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спеціальних функцій держави при здійсненні адміністративно-правового 

регулювання економіки економікою необхідно виділити: 

 завчасне та систематичне визначення передумов виникнення та 

закономірностей розвитку кризових явищ;  

 формування та реалізація пакету нормативних актів, 

спрямованих на застосування антикризових заходів у найбільш постраждалих 

сферах суспільного виробництва, закладення передумов для їх посткризового 

відновлення на засадах недопущення виникнення подібних кризових ситуацій в 

майбутньому;  

 коригування розподілу фінансових ресурсів держави з 

урахуванням кризових явищ;  

 визначення зовнішніх та внутрішніх передумов, що стали 

приводом для виникнення кризових явищ в економіці; 

 стабілізація економічного стану держави шляхом застосування 

як рекомендаційних, так й імперативних методів впливу;  

 компенсація недоліків і суперечностей ринкової економіки, які 

стали причиною кризи;  

 розробка та реалізація комплексного документу програмного 

характеру щодо виходу економіки держави з кризи;  

 координація зусиль органів державної влади та місцевого 

самоврядування, спрямованих на усунення причин виникнення кризових явищ.  

На нашу думку, така деталізація сприятиме більш повному врахуванню 

особливостей впливу держави на економіку в процесі функціонування кризових 

явищ та посткризового відновлення, а як наслідок – дозволить підвищити 

результативність всього процесу антикризового адміністративно-правового 

регулювання економіки.  

2.3. Методи адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах 
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Реформування економіки і системи управління в Україні з початку 90-х 

років XX ст. супроводжується комплексом кризових явищ. Причини та 

характерні особливості кризи першого десятиліття незалежності надзвичайно 

подібні до характерних ознак фінансово-економічної кризи останніх років. 

Зокрема, в обох випадках погіршення економічної ситуації значною мірою було 

викликано відсутністю політики структурної перебудови народного 

господарства, занепадом більшості галузей, що виготовляють товари масового 

вжитку (особливо, високотехнологічні та з високим ступенем обробки), і 

прискореним розвитком окремих енергозатратних галузей (наприклад, 

металургійної, хімічної, добувної тощо), які поглиблюють енергетичну та 

екологічну кризу, сприяють перетворенню України на сировинний придаток 

[163 , с. 203].  

Найбільшою мірою така ситуація зумовлена відсутністю науково 

обґрунтованої стратегії трансформації адміністративно-командної системи в 

більш розвинуте і досконале економічне середовище. Негативного впливу 

завдає і невизначеність моделі такої трансформації (одночасно ставилась мета 

переходу до ринкової та змішаної економіки) [223].  

Як наголошується дослідниками, останні п'ять років активно 

обговорюється питання розробки і подальшої практичної реалізації 

антикризової програми розвитку національної економіки, створення якої є 

ініціативою Українського союзу промисловців та підприємців і Антикризової 

ради громадських організацій України. Результатом цих обговорень стала 

Антикризова програма спільних дій влади і бізнесу, яка спрямована на 

відновлення реального сектору економіки і прискорення промислового 

розвитку країни [13].  

Попри необхідність прийняття і практичної реалізації програми, дане 

питання, наголошує Н.Л. Фролова, допоки не вирішено на законодавчому рівні 

[421].  

Доречно зауважити, що незавершеність реформ щодо галузевої 

реструктуризації, суперечності задекларованої соціальної політики та реальних 
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економічних можливостей, невизначеність стратегічного напряму в 

геополітичному розвитку нашої держави, а також все ще відчутний вплив 

світової фінансово-економічної кризи створюють додаткові загрози для 

стабільного та прогресивного розвитку національного господарства України. 

Все це свідчить про необхідність спеціального регулювання з боку держави, що 

було б спрямоване на протидію кризам економічного характеру та запобігання 

їх виникненню в майбутньому.  

Однією з характерних особливостей становлення нового формату 

економічних відносин в останні десятиліття в нашій державі виступає 

реорганізація економічного середовища, методів державного впливу на систему 

господарювання, зміна форм власності, а також організаційних форми 

управління. Адміністративно-командні методи управління вцілому були 

замінені організаційно-економічними [428, с. 3].  

Зазначені трансформаційні процеси, що відбувалися та продовжують 

відбуваються в економіці України вимагають застосування принципово нової 

моделі адміністративно-правового регулювання економічної сфери суспільних 

відносин в Україні, що підпадають під значний вплив кризових явищ як 

національного, так і міжнародного характеру.  

Саме тому метою цього підрозділу наукового дослідження є визначення, 

обґрунтування переліку та співвідношення методів адміністративно-правового 

регулювання, які слід застосовувати при здійсненні державного впливу на 

економічну систему для досягнення найбільш позитивного ефекту в умовах 

функціонування кризових явищ та післякризового відновлення.  

Дослідженню проблем, що виникають в процесі здійснення державного 

антикризового регулювання присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних 

вчених як Чернявський А.Д., Татарніков Є.А., Жарковська О.П., Бродський Б.Є. 

та ін. Як українські, так й іноземні науковці в основному концентрують власну 

увагу лише на антикризовому управлінні на мікрорівні (рівень окремо взятого 

підприємства), разом з тим, на нашу думку, більшої уваги повинне 

заслуговувати антикризове регулювання макрорівня (вся держава), адже 
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публічний характер впливу на відносини є загалом більш ефективним для 

суспільства вцілому. Саме тому, не применшуючи вкладу зазначених науковців 

у розробку актуальних питань у даній сфері, зауважимо на недостатньому 

дослідженні антикризового впливу держави на економіки з точки зору його 

інтеграції до системи адміністративно-правового регулювання загалом, а також 

системи методів, що застосовуються в даній сфері зокрема.  

Починаючи здійснення розгляду визначеного кола питань, на нашу думку, 

доречним є більш детальне визначення кризи, як одного з ключових понять в 

даній сфері. Як зазначається, економічна криза – це різке погіршення 

економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, 

порушенні усталених виробничих зв’язків, банкрутстві підприємств, зростанні 

безробіття і, внаслідок цього, – зниженні життєвого рівня, добробуту 

населення. Криза (спад) є основною фазою економічного циклу, вона є його 

ключовою характеристикою [114, с. 111]. Оскільки виникнення кризи 

характеризується стрімким погіршенням соціально-економічної обстановки, 

форма та зміст участі держави у економічному житті суспільства також 

потребують значного коригування. Зважаючи на це, антикризове регулювання 

економіки становить комплекс планомірних та узгоджених дій законодавчих і 

виконавчо-розпорядчих органів національного, регіонального та місцевого 

рівнів щодо захисту господарюючих суб’єктів (фірм) від деструктивного 

впливу кризових явищ [193 , с. 55].  

Дослідники виділяють наступні форми державного антикризового 

регулювання економічними процесами:  

1) правова – законотворчість та забезпечення дотримання законодавства,  

2) адміністративна – видання постанов, розпоряджень, нормативних 

документів та інших рішень державних і місцевих органів з адміністративного 

регулювання діяльності господарюючих суб’єктів;  

3) економічна – створення умов для розвитку ділової активності 

комерційних організацій (фірм) в напрямку державних і муніципальних 
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пріоритетів (облікові ставки центрального банку, податки, платежі, позики, 

державні замовлення тощо);  

4) соціальна – видання документів, що регламентують відтворення кадрів, 

участь працівників у господарській діяльності (зарплата, умови праці та 

відпочинку, побутове обслуговування, спеціальне навчання, робота з молоддю 

та пенсіонерами та ін.);  

5) інформаційна – створення постійно поновлюваного інформаційного 

поля для функціонування господарюючих суб’єктів в пріоритетному напрямку.  

Участь державних інститутів в регулюванні діяльності господарюючих 

суб’єктів обумовлено двома основними завданнями:  

 необхідністю запобігання кризових явищ в економічній системі;  

 безупинним розвитком національної економіки, що об’єктивно 

зумовлює наявність кризових періодів у процесі такого розвитку.  

Призначення державного антикризового регулювання зводиться до 

необхідності недопущення негативного впливу кризових явищ на 

функціонуючих суб’єктів господарських відносин, їх державної підтримки, а 

також своєчасної ліквідації стагнуючих суб’єктів з метою недопущення їх 

негативного впливу на процеси господарювання в державі (такий негативний 

вплив може проявлятися у неплатоспроможності, здійсненні недобросовісної 

конкуренції, випуску недоброякісної продукції, ухиленні від охорони 

інтелектуальної власності і т.д.). [398, c. 23-24].  

Отже, шляхи виходу з кризи в більшості випадків передбачають 

можливість розгляду держави як активного економічного агента, здатного не 

лише визначати правила гри у ринкових умовах, але й бути одним із учасників 

економічних процесів. Адже вихід із кризи передусім потребує зміни 

парадигми державного регулювання економіки. У такому випадку держава 

повинна стати економічним інститутом, який наділений соціальними 

функціями, але необтяжений ними.  

Реалізація економічних та політичних стратегічних цілей як в Україні, так 

й в інших країнах світу неминуче буде пов'язана з посиленням ролі держави. 
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Перші кроки урядів більшості країн світу щодо виходу з кризи 

супроводжувалися різного роду діями від націоналізації окремих підприємств 

та викупу контрольних пакетів акцій до стимулювання попиту на товари, які 

посилюють інноваційну активність суб'єктів господарювання [436, с. 6]. 

У даній ситуації суттєво значення набуває система методів здійснення 

антикризового адміністративно-правового регулювання економіки. Адже 

результативність державного втручання істотною мірою буде залежати від того, 

хто, коли та в який спосіб застосував ті чи інші методи державного управління 

(регулювання). Якщо залишити поза увагою компетентність конкретних 

виконавців (працівників відповідних органів державної влади), то на перший 

план виходять методи і способи реалізації відповідної державної політики, 

оскільки саме система методів державного регулювання дозволяє органам 

державної влади впливати на розвиток соціально-економічних процесів шляхом 

створення сприятливих умов для їх розвитку з метою отримання суспільно-

корисних результатів [47, с. 229]. 

Аналізуючи теоретичні аспекти визначення поняття методів 

адміністративно-правового регулювання економічних відносин, зауважимо, що 

під даною категорією слід розуміти взаємопов’язану систему способів, 

прийомів та засобів здійснення уповноваженими органами влади організуючого 

та координуючого впливу на систему суспільних відносин у сфері національної 

економіки, з метою її спрямування в необхідний на даному етапі розвитку 

держави напрям.  

Очевидним є те, що у сфері державного регулювання різні групи 

суспільних відносин потребують неоднакових підходів до їх впорядкування. 

Найбільш доцільним є розподіл методів адміністративно-правового 

регулювання (державного управління) у сфері господарювання на 

адміністративні та економічні. 

Адміністративні методи регулювання виражають прямий вплив на 

керований об’єкт і передбачають, як правило, однозначне вирішення 

відповідної господарської ситуації, що має обов’язкову силу для виконавця. 
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«Адміністративність» методу означає, що приписи держави мають не 

рекомендаційний, а обов’язковий (імперативний) характер.  

Адміністративні методи включають в себе встановлення обов’язковості 

вчинення певних дій; заборону певних дій; видача різноманітних дозволів; 

здійснення реєстраційних дій; проведення контролю і нагляду; застосування 

економічних санкцій; одностороннє вирішення спорів між учасниками 

управлінських відносин; встановлення стандартів; визначення державних 

замовлень тощо. 

Адміністративні методи в певних випадках дають змогу швидко досягти 

результатів. Іноді без них неможливо обійтися, в тому числі і в кризових 

явищах. Крім того, без адміністративних методів практично неможливо 

забезпечити в економічній сфері подолання монополізму, захист прав і 

законних інтересів учасників економічної діяльності, відповідальність суб’єктів 

ринку за порушення законодавства, реальний контроль за законністю 

підприємництва і т.д. [5, с. 302].  

Крім цього, серед інструментів (методів) адміністративного регулювання 

виділяють видання указів, декретів, розпоряджень, здійснення ліцензування, 

квотування, запровадження фіксованих цін, встановлення економічних, 

харчових, фармацевтичних, соціальних, екологічних стандартів або нормативів, 

контроль за дотриманням законів і правил, застосування санкцій за порушення 

[68, с. 36].  

На нашу думку, перелічені вище адміністративні методи є доцільним 

застосовувати лише у найбільш гострі моменти кризи, тобто коли зволікання зі 

здійсненням певних імперативних заходів може призвести до значних 

негативних наслідків у подальшому, як то розгортання кризи, поширення її 

впливу на нові галузі народного господарства і т.д. Разом з тим, занадто широке 

застосування адміністративних методів дуже скоро призводить до втрати 

ефективності їх використання. 

Саме тому, використання адміністративних методів при проведенні 

антикризового адміністративно-правового регулювання має бути чітко-
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лімітованим і здійснюватися лише на первинних етапах такої діяльності у 

кожному конкретному випадку.  

Водночас в процесі регулювання народного господарства велике значення 

мають економічні методи впливу, для яких характерні такі особливості: 

 пов’язані зі створенням органами державного управління фінансових або 

матеріальних стимулів впливу на економічні інтереси суб’єктів 

господарювання та обумовлюють їхню поведінку;  

 зберігають право керованого об’єкта на вільний вибір того чи іншого 

варіанту дій;  

 у країнах з розвиненою ринковою економікою основним економічним 

методом регулювання ринку є грошово-кредитне регулювання [179  ].  

Необхідно наголосити, що грошово-кредитне регулювання в Україні 

здійснює Національний банк, який впливає на формування попиту і 

кон’юнктури позичкового капіталу, здійснення емісії, контроль за грошово-

кредитною системою, концентрацію тимчасово вільних резервів інших банків.  

Основними засобами грошово-кредитного регулювання є: розміри 

банківських резервів, які комерційні банки зберігають у Національному банку; 

облікові ставки; операції на відкритому ринку; регулювання ліквідності 

комерційних банків. 

Оскільки ринок в Україні ще ефективно не працює, то грошово-кредитний 

механізм не налагоджений, й економіка регулюється в основному фінансово-

бюджетними засобами. Суть фінансово-бюджетних засобів регулювання 

полягає у встановленні державного оподаткування і державних витрат з таким 

розрахунком, щоб вони приводили економіку в стан рівноваги. 

Використання засобів фінансово-бюджетного регулювання зводиться до: 

маніпулювання ставками податків, запровадження багатоканального 

формування бюджету (різноманітні податки, збори, платежі, відрахування); 

координації державних витрат; амортизаційної політики та ін. 
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Специфічними засобами державного впливу на економіку виступає також 

економічне прогнозування, програмування, планування, переконання, 

громадськості [432, с. 51-52]. 

Достатньо широку класифікацію засобів та способів державного 

регулювання економіки пропонує Мельник А.Ф., виділяючи прямі, непрямі, 

правові, адміністративні та економічні методи державного регулювання. 

Зокрема, методи прямого регулювання передбачають безпосереднє втручання 

держави в економічні процеси та економічну діяльність суб'єктів. Такий вплив 

передбачає здійснення заходів із застосуванням інструментів адміністративного 

регулювання та використання бюджету в частині державних асигнувань. 

Методи непрямого регулювання спрямовані на формування сприятливого 

економічного середовища, що змушує суб'єктів економіки діяти в потрібному 

для держави напрямі. В даному разі здійснюється вплив держави на економічні 

інтереси інструментами фінансово-бюджетної, грошово-кредитної, цінової, 

інвестиційної та іншої політики. 

Правові методи використовують з метою створення правового середовища 

функціонування суб'єктів ринку через прийняття законодавчих та нормативних 

актів, передбачаючи механізми їх реалізації та контролю за їх виконанням. 

Адміністративні методи ґрунтуються на силі публічної влади і 

поділяються на заходи заборони, дозволу і примусу. У країнах з розвинутою 

ринковою економікою сфера використання адміністративних методів 

обмежується, головним чином, охороною навколишнього середовища, 

підтриманням мінімальних параметрів рівня життя населення, ліквідацією 

негативних наслідків ринкової конкуренції тощо. 

Економічні методи використовують з метою створення економічного 

середовища, що спонукає суб'єктів ринку діяти в необхідному для суспільства 

напрямі та розв'язувати завдання соціально-економічного розвитку країни. 

Система економічних методів включає методи фінансово-бюджетного, 

грошово-кредитного, цінового та валютного регулювання [225]. 
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Наведена класифікація, безумовно, є ґрунтовною та дозволяє детально 

розглянути місце держави в процесі функціонування економіки. Разом з тим, на 

наше переконання, в наведеному переліку методів регулювання має місце певне 

дублювання понять. Зокрема, цілком можливо зіставити прямі методи 

державного регулювання з адміністративними, непрямі – з економічними, а 

правовий метод державного регулювання економіки може бути віднесений до 

обох з наведених груп, залежно від змісту нормативно-правового акту, що 

приймається уповноваженим на це органом.  

Прямі і непрямі методи державного регулювання істотно відрізняються 

один від одного. Хоча мають спільну мету – впорядкування суспільних 

відносин в сфері національної економіки, підвищення їх ефективності та 

стабільності, обмеження суспільно-шкідливих явищ та процесів. Прямі методи 

помітно звужують  свободу економічного вибору, а деколи взагалі зводять її до 

нуля. Таке трапляється там, де пряма дія держави є безмежною, набуває рис 

тотальності, адміністрування, перероджуючись у командно-розподільчу 

систему. У цих умовах державний контроль стає всеосяжним, охоплюючи 

розміри виробництва, його структуру, ціни, споживчі якості продукції, витрати, 

заробітну платню, прибуток і його розподіл.  

Окрім цього, якщо непрямі (економічні) методи створюють додаткові 

умови, мотиви, спонукання та заохочення до здійснення тієї чи іншої діяльності 

економічними суб’єктами, то прямі (адміністративні) методи передбачають 

обов’язок економічних суб’єктів вчинити ті чи інші дії, утриматися від певних 

дій. При цьому, в останньому випадку обов’язок виконати вказівку 

уповноваженого органу влади є безумовним, а за його невиконання чи 

неналежне виконання передбачається застосування заходів відповідальності у 

встановленому законодавством порядку. 

Непрямі методи аніскільки не обмежують свободу вибору, а інколи навіть 

й розширюють її. З’являється додатковий стимул, на який суб’єкт може або 

відреагувати, або не звернути уваги, у будь-якому випадку залишаючи за собою 

право на вільне прийняття ринкового рішення [12, с. 379-380].  
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Отже, при використанні економічних методів адміністративно-правового 

регулювання більш надійно забезпечується виконання поставлених завдань. 

Особиста зацікавленість та задоволення власних інтересів суб’єктами 

господарювання сприяють досягненню державою стабільних та довготривалих 

результатів, на відміну від адміністративних (прямих) методів, що діють лише 

обмежений проміжок часу і часто суперечать інтересам суб’єктів 

господарювання. Імперативні методи зазвичай є неефективними ще й тому, що 

передбачають застосування санкцій за невиконання чи неналежне виконання 

припису чи порушення заборони уповноваженого органу влади.  

Вважаємо, що використання економічних методів повинно бути 

пріоритетним при здійсненні державою антикризового управління, адже в 

такому разі надійність та довготривалий характер здійснюваних у системі 

господарювання перетворень буде забезпечуватися перерахованими вище 

факторами.  

У нашому випадку слід наголосити, що сучасна філософія державного 

управління (регулювання), передбачає в основному вплив на людей та 

суспільство не через примус, а позитивні регулятори, побудовані на врахуванні 

психологічних особливостей людини. Застосування стимулюючої методики 

вимагає неабиякого вміння та розуміння людської природи, здібностей 

спонукати до досягнення оптимальних результатів [213, с. 370].  

Лише поєднання адміністративних та економічних методів у процесі 

державного антикризового управління багато в чому зумовлює ефективність та 

результативність даного процесу. Відповідно, вірне застосування необхідних 

методів адміністративно-правового регулювання у відповідний момент 

дозволить не лише подолати кризові явища у системі народного господарства, 

але й надасть можливість використати нестабільність як поштовх до якісних 

структурних перетворень як в економіці, так і в системі державного впливу на 

національне господарство. 

Таким чином, на основі здійснення аналізу загальнотеоретичних розробок 

вітчизняних вчених у галузі адміністративного права та спеціальних 
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досліджень у сфері антикризового управління, можемо дійти висновку, що під 

методами адміністративно-правового регулювання економічних відносин слід 

розуміти взаємопов’язану систему способів, прийомів та засобів здійснення 

уповноваженими органами влади організуючого та координуючого впливу на 

систему суспільних відносин в сфері національної економіки з метою її 

спрямування в необхідний на даному етапі розвитку держави напрям.  

 

2.3.1. Рефінансування банків як форма реалізації антикризового 

адміністративно-правового регулювання 

Стабільність економічного розвитку кожної держави значною мірою 

зумовлюється належним функціонування банківського сектору, як важливого 

елемента ринкових відносин. Виникнення проблем у банківській системі тягне 

за собою ускладнення нормального процесу функціонування широкого кола 

господарюючих суб’єктів, а також збільшує ймовірність розвитку кризових 

явищ в економічні системі. У даному разі одним із завдань держави виступає 

оперативна стабілізація ситуації. Необхідним також виступає створення умов, 

за яких фінансово-кредитні установи зможуть в короткі строки відновити свою 

ліквідність та продовжити процес обслуговування господарських процесів у 

державі. 

Незважаючи та свій прогресивний характер та динамічні темпи зростання, 

саме банківська система України виступила найуразливішим елементом, що 

першим відчув наслідки світової кризи, 2008-2009 років. Результатом цього 

став відтік банківського капіталу, часті затримки платежів за рахунками, 

підвищення тарифів на розрахунково-касове обслуговування, зменшення 

витрат банків шляхом скорочення персоналу, закриття відділень тощо. 

Кредитування, яке було спрямоване на розвиток економіки та належну роботу 

підприємств, стало майже повністю відсутнім [158 ]. 

Через негативний вплив кризи, банки призупинили виконання своїх 

зобов’язань навіть за видачами раніше затверджених кредитних ліній. Це 

суттєво обмежило обігові кошти підприємств та організацій, ускладнило їх 
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функціонування. Крім цього, комерційні банки зіткнулися із проблемою 

швидкого приросту простроченої кредиторської заборгованості, тобто із 

проблемою неповернення кредитів. Це додатково обмежило планове 

повернення раніше залучених активів і посилило неспроможність банків 

повернути вклади населенню та підприємствам [409, c. 250]. 

Важливе місце в процесі регулювання банківської системи відігравав 

Національний банк України, застосовуючи заходи з рефінансування для 

стабілізації проблемних фінансово-кредитних установ. Доречно наголосити, що 

необхідність особливої уваги держави до подолання кризових явищ в 

аналізованій сфері зумовлюється ще й тим, що банківська система виступає 

одним із найбільш значущих елементів ринкової інфраструктури і робить 

суттєвий внесок у забезпечення сталого розвитку всього національного 

господарства. Водночас постає питання, наскільки держава повинна брати на 

себе вирішення проблем, що значною мірою були зумовлені невідповідальною 

роботою комерційних банків (недооцінка кредитних ризиків, завищені 

відсоткові ставки за вкладами, спекулятивні операції на міжбанківському 

валютному ринку тощо). Загалом, центральна проблема розвитку більшості 

сучасних держав – це взаємодія між урядом і ринком. Це навіть не питання про 

те, втручатися чи не втручатися державі в справи економіки. Світовий досвід 

підтверджує, що ринок конкуруючих продавців є поки що найкращим способом 

ефективної організації виробництва і розподілу товарів і послуг. Однак ринок 

не може розвиватися у вакуумі, він потребує правової та регулюючої основи. 

Наголосимо, що в умовах переформатування фінансової моделі світу 

вплив міжнародної фінансової діяльності українських комерційних банків на 

національну економіку відбувається за такими напрямами: українські банки 

здійснюють міжнародні розрахунки на основі світових вимог до їх 

інформаційного, нормативно-правового та організаційно-технічного 

забезпечення; включаються в систему міжнародних фінансових відносин і 

мають змогу надавати кошти на цільове фінансування пріоритетних 
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народногосподарських проектів; є суб’єктами світових фінансових ринків [140, 

с. 1].  

Як бачимо, цілком закономірним виступає тісний взаємозв’язок 

негативних явищ на глобалізованому банківському ринку та виникненням 

проблем у вітчизняних банківських установ. Це, в свою чергу, зумовлює 

необхідність застосування рефінансування як заходу запобігання виникненню 

більш тяжких наслідків для економічної системи України. 

Важливим принципом у процесі функціонування всієї банківської системи 

виступає принцип централізації. Необхідність централізації викликана 

потребою забезпечення цілісності банківської системи, її здатності протистояти 

внутрішнім і зовнішнім негативним явищам. Саме на такі заходи спрямовує 

свої зусилля Національний банк України (далі – НБУ), реалізуючи основну 

свою функцію забезпечення стабільності грошової одиниці України, на 

виконання якої сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у 

межах своїх повноважень, цінової стабільності. Задля досягнення цієї мети НБУ 

виконує й низку інших важливих функцій, однією з яких і виступає організація 

системи рефінансування [23]. 

Таким чином, однією з таких форм активного впливу держави на суспільні 

відносини виступає рефінансування банків у період економічної кризи. Якщо 

ринкові саморегулятори не спроможні забезпечити стабільний розвиток 

банківської системи, держава для суспільної користі зобов’язана не допустити 

переростання тимчасових розривів ліквідності, короткотермінових складностей 

у виконанні зобов’язань у системну неспроможність банків обслуговувати 

національну економіку [181 , с. 215]. 

Щодо порядку надання кредитів рефінансування, то Національний банк 

України надає банкам кредити рефінансування шляхом проведення кількісного 

або процентного тендера з підтримання ліквідності банків. Повідомлення про 

проведення кількісного або процентного тендера з підтримання ліквідності 

банків надсилається щотижня засобами системи електронної пошти та 

розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва [49 ]. 
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Так за даними НБУ, 7 червня 2019 р. відбувся черговий кількісний тендер з 

рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки трьох банків в 

загальній сумі 6,63 млрд грн за процентною ставкою 17,5% річних. Нагадаємо, 

24 травня НБУ надав для п`яти банків 4,23 млрд грн рефінансування під 17,5% 

на термін до 14 днів. 10 травня НБУ надав трьом банкам 3,13 млрд грн 

рефінансування, а 26 квітня - 1,06 млрд грн для п`яти банків (в обох випадках 

позики були виділені регулятором під 17,5% на термін до 14 днів) [227]. 

Доречно буде також наголосити, що Національний банк України з 11 січня 

2019 року запустив у роботу новий операційний дизайн своєї монетарної 

політики для гнучкого реагування на зміни ліквідності банківської системи 

країни. Основними операціями нового дизайну стали як тендери з розміщення 

депозитних сертифікатів строком на 14 днів, так і рефінансування на цей же 

строк. Вартість таких операцій визначена на рівні облікової ставки 

Національного Банку України.  

Таким чином, регулятор став активним гравцем на ринку міжбанківського 

кредитування. При чому, на сьогодні для банків залучення ресурсів у НБУ є 

привабливішим, ніж на міжбанківському ринку – 17,5% проти 18%-19% на 

ринку на строк 14 днів. Найчастіше – це операція РЕПО (кредит під заставу 

цінних паперів-ОВДП Міністерства Фінансів України), що не являється 

кредитом рефінансування в класичному вигляді. Тобто банки розміщують 

кошти в ОВДП (державі) і при потребі можуть залучати ресурс у НБУ 

(держави) під заставу даних цінних паперів. Даний вид операцій користується 

попитом на ринку, але не всі учасники ним навчились користуватись. Для 

прикладу, в березні 2019 року кредитування від Національного банку 

використовували: Промінвестбанк, Приватбанк, Мегабанк, Укрсиббанк, 

Містобанк, Укргазбанк, ОТП банк, Банк інвестицій та заощаджень. Дані 

операціє є стандартною практикою для банків і не є свідченням наявності 

проблем з ліквідністю у банку, а лише засвідчують гнучкість у підходах та 

адаптації до сучасних інструментів на ринку [126 ]. 
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Як бачимо, рефінансування застосовується Національним банком у 

випадку, коли виникають розриви в часі по ліквідності банку, як то у разі 

одночасного дострокової вимоги великим числом клієнтів своїх вкладів, які 

банк не може повністю перекрити за рахунок інших джерел залучення коштів. 

Аналізуючи спеціальне законодавство у даній сфері, зазначимо, що 

рефінансування виступає однією із форм регулювання банківської діяльності, 

що здійснюється Національним банком України [285, 100]. Даючи визначення 

аналізованому поняттю, звернемося також до Положення про застосування 

Національним банком України стандартних інструментів регулювання 

ліквідності банківської системи, яким наголошено, що Національний банк 

здійснює операції з рефінансування банків відповідно до укладених з банками 

генеральних кредитних договорів та забезпечує проведення їх за допомогою 

програмно-технологічного забезпечення Національного банку [309]. 

Слід зазначити, що, відповідно до світової практики, підтримка банківської 

ліквідності здійснюється лише на короткостроковій основі (14 або 90 днів) й за 

умови, що орган банківського нагляду оцінює фінансову установу як 

платоспроможну і здатну надати під такий кредит Національного банку 

адекватне забезпечення. Підставою для надання короткострокової підтримки 

ліквідності за надзвичайних обставин є проблеми з фінансуванням чи 

ліквідністю на ринку (наприклад, у банках відбувається вилучення депозитів 

або відплив ресурсів із ринку спричинив різке збільшення ставок запозичення).  

Розділ II названого вище Положення НБУ визначає порядок проведення 

операцій з рефінансування банків, установлює перелік загальних вимог 

Національного банку до банків, порядок надання кредиту овернайт, а також 

порядок проведення тендерів із підтримання ліквідності банків. Втім, у 

найскладніший період фінансово-економічної кризи власники банківських 

установ часто спрямовували отримані від НБУ кошти не на підтримання 

ліквідності, а на здійснення валютних спекуляцій, купівлю валюти, що 

створювало додатковий тиск на обмінний курс гривні і суттєво пришвидшило її 

значне знецінення. Це стало наслідком недостатнього контролю з боку НБУ над 
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подальшим використанням банківськими установами отриманого 

рефінансування [437, с. 88]. 

Рефінансування, як одна з форм реалізації компетенції Національного 

банку України, повинна мати допоміжний, стимулюючий характер. Її 

застосування має відбуватися лише щодо тих банків, які відчувають тимчасові 

складнощі та володіють збалансованими активами. 

Як підкреслює з цього приводу Погосова М. Ю., невід’ємним елементом у 

процесі здійснення рефінансування банківських установ є поняття організації 

системи економічної безпеки комерційного банку на міжнародних ринках, що 

дозволяє забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність та 

достатню економічну незалежність банку у довгостроковому періоді; 

забезпечує оптимальне залучення та ефективне використання необхідних 

ресурсів, а також дає змогу ідентифікувати небезпеки та загрози фінансового 

становища банку, розробляти заходи для їх вчасного усунення, розробляти та 

впроваджувати міжнародну фінансову стратегію і т.д. [261].  

Така форма одержання підтримки є альтернативою рефінансування з боку 

НБУ, проте її застосування є суттєво обмеженим в умовах функціонування 

кризових явищ, що зазвичай мають транскордонний характер і створюють 

негативний вплив також на зарубіжні банківські установи. 

Попри це, отримання чи неотримання рефінансування від НБУ прямо 

залежить від політики фінансових установ, які самостійно повинні активно 

проводити курс стосовно підвищення ліквідності та запобігання кризовим 

ситуаціям. Рефінансування не має замінювати власні зусилля банків стосовно 

стабілізації ситуації, а лише доповнювати й підсилювати їх здійснення. 

Ще одним досить важливим елементом у структурі рефінансування 

комерційних банків виступає цільове використання отриманих банками коштів: 

протягом функціонування кризових явищ у вітчизняній економіці 

неодноразового відбувалися випадки нецільового використання коштів 

рефінансування. Безумовно, перше місце в цьому списку посідають операції на 

міжбанківському валютному ринку, під час яких кошти, виділені на 
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стабілізацію банківської системи, йшли на кардинально протилежні цілі. Крім 

того, в чинну правову базу стосовно здійснення аналізованої нами форми 

антикризового регулювання слід додати норми, які б забороняли отримувачам 

коштів рефінансування здійснення спекулятивних операцій на фондовому 

ринку, викуп додаткового випуску власних акцій , а також надання за їх 

рахунок позик. Усі наведені операції являють собою більш чи менш 

замасковані способи нецільового використання стабілізаційних коштів НБУ, а 

тому вимагають суворого контролю та відповідної реакції уповноважених 

органів. 

Оптимальним переліком заходів, який слід ініціювати банкам у 

передкризових ситуаціях, виступає трансформація своєї діяльності в умовах 

глобалізації, що знаходить вираження в: концентрації на оптимальних напрямах 

діяльності, що поєднується з диверсифікацією банківських послуг; застосуванні 

новітніх технологій і прямого банківського обслуговування; поєднанні 

традиційних та онлайнових банківських структур; відносному скороченні 

частки банків в активах фінансової системи при розширенні банківської мережі 

і т.д. [44]. 

Додаткової уваги в аспекті даного дослідження заслуговує також Закон 

України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам 

фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», 

норми якого спрямовані на мінімізацію можливих збитків для економіки і 

фінансової системи України від фінансової кризи, яка охопила більшу частину 

промислово розвинутих країн [338]. 

Одразу зазначимо, що даний закон присвячений не винятково здійсненню 

антикризового адміністративно-правового регулювання у фінансовій сфері, 

поширюючи свій вплив і на значну частину інших галузей економіки України. 

У той же час, саме підтримка та відновлення банківської системи виступає 

первинною метою цього нормативного акту. Зокрема, однією з головних цілей є 

надання кредитів (позик) для погашення, рефінансування та/або 

обслуговування кредитів (позик), одержаних вітчизняними банківськими 
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установами та іншими суб’єктами господарювання в іноземних кредиторів до 

15 вересня 2008 року. 

Вартим уваги виступає те, що для прискорення капіталізації банків 

застосовується спеціальний порядок здійснення відповідних заходів. Але, як 

уже зазначалося вище, більш ефективним заходом регулювання суспільних 

відносин у даній сфері виступає все ж рефінансування, яке дозволяє підтримати 

банківські установи для їх самостійного виходу з кризової ситуації. Додатковим 

аргументом на користь рефінансування виступає й те, що наведений вище 

спеціальний порядок застосовується лише у разі настання істотної загрози 

неплатоспроможності банку. Отже, якщо йдеться саме про першочергові заходи 

щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи, то найбільш 

ефективним було б вести мову саме про рефінансування, а також про 

відповідний спеціальний порядок його застосування. 

Необхідним вважаємо змінити згаданий Закон України і в плані його 

часової дії, адже в статті 1 йдеться про лише активні заходи в 2008-2009 роках. 

Однак, беручи до уваги застереження експертів про ймовірність виникнення 

нової світової економічної кризи, доцільним було б продовжити реалізацію 

законодавчих положень і на подальші роки.  

На думку експертів Міжнародного валютного фонду, банківська система 

України в цілому виступає достатньо ліквідною та адекватно капіталізованою. 

Загалом, процес рекапіталізації банків спрямований у потрібне русло. Однак, 

відновлення економічного зростання та його подальша стабілізація потребує 

додаткових заходів стосовно стабілізації банківської системи, а також 

створення належного правового забезпечення даного процесу [457].  

Як бачимо, про відміну спеціальних заходів стосовно антикризового 

адміністративно-правового регулювання в банківській сфері не йдеться, а тому 

доцільним є існування спеціального режиму здійснення рефінансування 

банківських установ.  

Таким чином, варто наголосити, що в умовах функціонування кризових 

явищ в економіці України для стабілізації банківської системи необхідним є 
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активне застосування рефінансування. Це зумовлено достатньо збалансованою 

природою даної форми регулювання банківської сфери, що дозволяє їй 

одночасно підтримувати банки у складних ситуаціях, а також стимулювати їх 

до подальшого розвитку з метою самостійного виходу з кризових явищ. Втім, 

як засвідчує практика, використання Україною цього стабілізуючого заходу 

було проведено неефективно внаслідок недосконалого правового забезпечення 

даного процесу на законодавчому та підзаконному рівнях, суттєвих 

розбіжностей у позиціях органів державної влади в період найбільшого 

загострення кризових явищ, застосуванням рефінансування лише в межах 

найскладніших етапів кризи, а також відсутністю ефективного механізму 

контролю за використанням коштів рефінансування. 

 

2.3.2. Валютне регулювання у процесі антикризового адміністративно-

правового регулювання економіки України 

Наслідки фінансово-економічної кризи, що розпочалася в 2008 році, наразі 

ще не до кінця подолані більшістю країн світу. Значною мірою несприятливий 

вплив кризових явищ був зумовлений високим ступенем інтеграції вітчизняної 

економіки до міжнародного господарства. Процеси глобалізації суперечливі за 

характером свого впливу як на окремі національні економіки, так і на світовий 

господарський розвиток у цілому. Глобалізація (так само як й інтеграція), з 

одного боку, розширює можливості держав відносно оптимального 

використання комплексів різних ресурсів, поглиблення і розширення участі 

даних країн у міжнародному розподілі праці, з іншого – сприяє загостренню 

конкурентної боротьби, а також маніпулюванню величезними фінансовими й 

інвестиційними ресурсами. 

Такий стан речей являє реальну загрозу для розвитку слаборозвинених 

держав, які виявляються найбільш уразливими внаслідок прояву криз, які 

ініціюються економічними, фінансовими, технологічними й іншими факторами. 

Усе це вимагає розробки і впровадження міжнародних, національних, 
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регіональних програм і механізмів захисту, які б попереджали і пом’якшували 

негативні наслідки глобалізації [106, с. 725-726]. 

Однією з умов функціонування глобалізованого ринку виступає 

використання вільноконвертованої валюти для міжнародних розрахунків у 

торговельно-економічних, банківських, міждержавних відносинах. Значний 

обсяг іноземної валюти необхідний також для формування офіційних валютних 

резервів, які створюються, утримуються і використовуються центральним 

банком для підтримання валютного (обмінного) курсу національної грошової 

одиниці [344]. 

Отже, відповідні міжнародні валютні і кредитні відносини – невід’ємна 

частина світового господарства. Регулювання цих відносин здійснюється через 

ринковий механізм, що припускає вільне формування на валютному ринку 

попиту й пропозиції валют і відповідно до цього встановлення їх курсових 

співвідношень, а також за допомогою впливу держави. Оскільки практики 

такого вільного ринку не існує, держава завжди регламентує валютні відносини 

і проводить політику, що враховує зростаючий вплив зовнішньоекономічних 

зв’язків на національну економіку [396, с. 156]. 

До складу такої валютної політики входить валютний контроль та валютні 

обмеження, що встановлюють умови та правила функціонування правовідносин 

стосовно використання іноземної валюти в обігу, її переміщення та переказу. 

Від характеру та спрямованості складових елементів валютної політики 

значною мірою залежить швидкість подолання державою кризових явищ в 

економіці. 

Саме тому, правильне спрямування валютного контролю та валютних 

обмежень може цілком ефективно запобігти негативному впливу кризових 

явищ. У випадку виникнення та розвитку економічних криз саме наявність чи 

відсутність у межах національної економіки достатнього обсягу іноземної 

валюти визначає можливості стабільного подолання періоду нестабільності. 

У такій та подібних ситуаціях основним завданням центрального банку 

виступає забезпечення необхідного обсягу іноземної валюти на ринку з тим, 
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щоб не допустити ажіотажу, нівелювати дефляційні настрої в економіці, а 

також забезпечити стабільність розрахунків із нерезидентами за виконані 

роботи, поставлені товари, надані послуги. Одним із можливих варіантів 

вирішення даного завдання виступає запровадження такого режиму валютного 

регулювання, за якого б мінімізовувалися обсяги іноземної валюти, що 

вивозиться за кордон. 

Законом України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 р., 

передбачено, що фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за 

межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без 

письмового декларування митному органу. Якщо ж сума перевищує в 

еквіваленті 10 000 євро, необхідне письмове декларування митному органу в 

повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з 

рахунків у банках (фінансових установах). Загалом спільними є вимоги щодо 

фізичних осіб-резидентів та нерезидентів. Однак, для осіб, що не є 

резидентами, валютним законодавством установлюються додаткові умови, а 

саме: фізична особа - нерезидент має право вивозити за межі України готівку в 

сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, якщо сума готівки, що 

вивозиться, не перевищує суми готівки, письмово задекларованої цією особою 

митному органу при ввезенні в Україну. 

Щодо юридичних осіб, умови валютного регулювання в даній сфері є 

найбільш сприятливим – юридична особа ввозить готівку в Україну або 

вивозить її за межі України через повноважного представника без обмеження 

суми на умовах письмового декларування відповідному митному органу в 

повному обсязі [347]. 

В цілому вважаємо наведені положення досить сприятливими для 

забезпечення національної економіки іноземною валютою, хоча більш 

ефективним, на наше переконання, виступатиме здійснення регулятивного 

впливу на комерційні банки, адже запровадження будь-яких обмежень на 

готівковому ринку щодо обігу іноземної валюти потягне за собою наростання 

дефляційних настроїв та спричиняє ажіотаж.  
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Наразі досить непростими є вимоги щодо порядку вивезення іноземної 

валюти за межі держави, зокрема: уповноважений банк, що має генеральну 

ліцензію на здійснення валютних операцій у частині відкриття 

кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та 

здійснення операцій за ними, має право вивозити за межі України готівкову 

іноземну валюту для підкріплення власного кореспондентського рахунка, який 

відкрито в іноземному банку, у тому числі: зношену та пошкоджену готівкову 

іноземну валюту, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але 

підлягають обміну на готівкову іноземну валюту, які перебувають в обігу. 

Вивезення готівкової іноземної валюти за межі України здійснюється з 

дотриманням ліквідності на рівні, установленому Національним банком. 

Уповноважений банк здійснює вивезення готівкової іноземної валюти на 

підставі договору з іноземним банком-кореспондентом про прийняття останнім 

готівкової іноземної валюти і зарахування цієї валюти на кореспондентський 

рахунок уповноваженого банку або договору про кореспондентські відносини з 

іноземним банком, який передбачає можливість здійснення зазначеної операції. 

Після вивезення за межі України готівкової іноземної валюти та 

зарахування цієї валюти на власний кореспондентський рахунок 

уповноважений банк зобов’язаний подати до відповідного територіального 

управління Національного банку в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати 

зарахування на кореспондентський рахунок банку перелік підтверджуючих 

документів (копію вантажної митної декларації, виписку про зарахування 

готівкової іноземної валюти на кореспондентський рахунок), що 

підтверджують зарахування. Уповноважений банк зобов’язаний також 

звітувати перед Національним банком про фактичне вивезення готівкової 

іноземної валюти за формою і в порядку, установленими Національним банком 

[347]. 

Як бачимо, наведена вище процедура є достатньо складною та передбачає 

виконання цілого переліку формальних процедур та умов. Вважаємо цілком 

очевидним законодавче закріплення таких валютних обмежень з боку 
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уповноважених органів, адже держава зацікавлена в тому, щоб іноземна валюта 

не вивозилася за кордон. У зв’язку з цим і встановлюються посилені вимоги 

контролю правомірності такої діяльності з боку банків. Крім цього, правове 

регулювання діяльності банків з валютними цінностями є предметом 

державного регулювання валютних відносин і, отже, є вираженням валютної 

політики держави. Валютна політика – це частина грошово-кредитної політики, 

складовий елемент державної стратегії економічного та соціального розвитку 

країни, спрямована на реалізацію цілей щодо рівня, сфер та механізмів 

інтеграції до системи світових господарських зв’язків [440] 

За таких умов, видається, не до кінця зрозумілою наявність приблизно 

однакових процедур щодо ввезення і вивезення іноземної валюти в державу. 

Здавалося б, правила щодо ввезення іноземної валюти в такому випадку 

повинні бути більш лояльними, адже збільшення обсягу іноземної валюти на 

банківських рахунках загалом відповідає національним інтересам в умовах 

кризових явищ. Втім, спеціальне законодавство у даній сфері передбачає, що 

уповноважений банк, який має генеральну ліцензію на здійснення валютних 

операцій у частині відкриття кореспондентських рахунків у банках 

(нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними, самостійно 

розраховує суму іноземної валюти, що ввозиться для підкріплення каси 

уповноваженого банку, з дотриманням ліквідності на рівні, установленому 

Національним банком. 

Увезення готівкової іноземної валюти здійснюється на підставі договору з 

іноземним банком про доставку готівкової іноземної валюти іноземним банком 

українському банку. Після ввезення готівкової іноземної валюти 

уповноважений банк зобов’язаний подати до відповідного територіального 

управління Національного банку в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати 

оформлення вантажної митної декларації копію вантажної митної декларації, 

опис цієї валюти за її номіналом (додається до вантажної митної декларації). 

Уповноважений банк зобов’язаний звітувати перед Національним банком про 
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фактичне ввезення та використання ввезеної ним готівкової іноземної валюти 

за формою і в порядку, встановленими Національним банком. 

Недоцільним, з нашої точки зору, видається також установлення подібного 

переліку обмежень щодо вивозу за кордон національної валюти. В умовах 

фінансової кризи такі заходи є сприятливими для економіки, адже таким чином 

знижується інфляційний тиск на національну валюту, а також спрощуються 

можливі розрахунки за торговельними операціями. 

На підтвердження цьому, можна вказати, що в останні (кризові) роки 

посилюються національні валюти країн, що розвиваються, – індійська рупія, 

китайський юань, на розрахунки в яких переходить бізнес цих держав у 

традиційних сферах свого експорту (енергоносії, деревина, деякі метали), а 

також все активніше вимагає оформляти торговельні операції в рублях Росія 

[14120, с. 23]. 

Звісно, не йдеться про набрання вітчизняною валютою статусу 

вільноконвертованої в найближчій перспективі, але використання позитивного 

впливу від деякої лібералізації валютних обмежень у даній сфері видається 

цілком можливим. Основний акцент повинен бути зміщений у бік спрощення 

порядку ввезення до країни іноземної валюти, а також скорочення кількості 

обов’язкових процедур та умов щодо вивезення за межі держави національної 

валюти. 

Таким чином, варто зазначити, що однією з причин негативного впливу 

фінансово-економічної кризи на Україну виступає інтегрованість національного 

господарства до системи міжнародних торговельно-економічних відносин. 

Одним з елементів такої інтеграції виступає використання вільноконвертованої 

валюти для міжнародних розрахунків у торговельно-економічних, банківських, 

міждержавних відносинах, для формування золотовалютних резервів.  

Як показав досвід України та більшості країн СНД, у кризових умовах 

суттєво зростає попит на іноземну валюту як на готівковому, так і на 

безготівковому ринку. Щоб не допустити ажіотажу в даній сфері, стримати 

дефляційні очікування, а також забезпечити стабільність міжнародних 
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розрахунків за торговельними операціями, центральні банки повинні 

забезпечувати необхідний обсяг іноземної валюти. Якщо будь-які обмеження 

на готівковому ринку призводять до загострення ситуації та ще гірших 

наслідків, то регулювання безготівкового ринку дозволяє з більшою 

ефективністю впроваджувати в життя ефективну валютну політику. На наше 

переконання, в період функціонування кризових явищ валютна політика 

повинна бути спрямована в бік спрощення порядку ввезення до країни 

іноземної валюти, а також скорочення кількості обов’язкових процедур та умов 

щодо вивезення за межі держави національної валюти.  

 

2.3.3. Ліцензування як елемент системи антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки України 

Як нами наголошувалося, за умов функціонування кризових явищ в 

економіці нашої держави органи державної влади повинні зробити основний 

наголос у своїй діяльності на забезпеченні сприятливих умов для ведення та 

розвитку підприємницької діяльності [161, с. 531]. Крім того, необхідним є 

спрощення адміністративних бар’єрів стосовно отримання документів 

дозвільного характеру, що дасть змогу зробити вітчизняну економіку більш 

відкритою для іноземних інвесторів, оптимізувати діяльність органів державної 

влади та ефективніше протидіяти наслідкам світової фінансово-економічної 

кризи. 

Одним із напрямків такої діяльності повинно стати вдосконалення 

процедури видачі ліцензій – документів державного зразка , що засвідчують 

право ліцензіата на провадження зазначеного в них виду господарської 

діяльності протягом визначеного строку – у разі його встановлення Кабінетом 

Міністрів України, за умови виконання ліцензійних умов [325]. 

Юридичні наслідки ліцензування полягають у виникненні 

адміністративно-правових відносин між ліцензіатом і суб'єктом публічної 

адміністрації, що видав ліцензію (контроль з боку органу, який ліцензує, 
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можливість притягти ліцензіата до адміністративної відповідальності у разі 

порушення умов, що складають зміст ліцензії) [199]. 

Вважаємо, що вдосконалення названого процесу в повному обсязі повинно 

бути включено до структури антикризового адміністративно-правового 

регулювання, адже більшість міжнародних та вітчизняних експертів сходяться 

у думці, що питання ліцензування окремих видів господарської діяльності 

виступає суттєвим стримуючим фактором на шляху відновлення економіки 

нашої держави. Зокрема, у доповіді «Index of Economic Freedom 2013» провідні 

вчені зазначали, що, незважаючи на прогрес у реформі регулювання в Україні, 

складності у процесі реєстраційно-дозвільних процедур часто створюють 

невизначеність у ході здійснення господарської діяльності. Хоча наша держава 

й змогла значно спростити започаткування та первинну реєстрації бізнесу, але 

процес виконання вимог ліцензування, як і раніше, вимагає занадто багато часу, 

а його вартість більш ніж у 10 разів перевищує рівень середнього річного 

доходу в економіці [458, с. 446]. 

Враховуючи зазначене вище, актуальність проведеного нами дослідження 

пояснюється важливим значенням удосконалення процедури ліцензування у 

процесі відновлення економіки нашої держави від негативного впливу кризових 

явищ. Спрощення та пришвидшення ліцензування справлятиме значний 

позитивний вплив на весь процес антикризового адміністративно-правового 

регулювання економіки. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» (далі – Закон «Про ліцензування…»), ліцензування – 

це видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, 

ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням 

ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень 

ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства 

у сфері ліцензування [326]. 

При дослідженні питання про організацію діяльності з видачі ліцензій слід 

виходити з існування сукупності процедур, які треба здійснити для отримання 
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ліцензій незалежно від предмета ліцензування (загальні процедури). Крім того 

у межах зазначених процедур існують певні особливості, зумовлені специфікою 

окремого предмета ліцензування» [198, с. 265]. 

Як бачимо, юридична природа ліцензування полягає в легітимації 

правоздатності (у сфері дії локальних заборон при загальному дозволі) або 

наділенні спеціальною правоздатністю осіб (при загальній забороні) у сфері 

суспільних відносин, які держава визначила об’єктами своїх публічних 

інтересів. Діяльність уповноважених державних органів у рамках 

правовідносин ліцензування полягає в державному підтвердженні законності 

входження суб’єкта правовідносин у господарський оборот, у наділенні 

суб’єктів спеціальною правоздатністю та визначенні її меж у сфері дії загальної 

заборони або легітимації правоздатності у сфері дії локальної заборони при 

загальному дозволі [149]. 

У результаті ліцензування господарської діяльності легітимується 

правоздатність суб’єктів правовідносин у сфері дії локальної заборони при 

загальному дозволі (наприклад, ліцензування туристичної діяльності) або ж 

суб’єкти правовідносин наділяються спеціальною правоздатністю на 

здійснення видів діяльності, що ліцензуються, у сфері дії загальної заборони 

(наприклад, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації 

з каналів зв’язку) [251]. 

При здійсненні адміністративно-правового регулювання досліджуваної 

нами сфери суспільних відносин реалізовує свою компетенцію встановлений 

Законом України «Про ліцензування…» перелік органів державної влади. Серед 

цих органів слід виділити Верховну Раду України, що визначає основні 

напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її 

реалізації. Реалізацію ж державної політики у сфері ліцензування здійснює 

Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган із питань 

ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів 

України, уповноважені законом державні колегіальні органи, спеціально 
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уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування 

певних видів господарської діяльності [326]. 

Зупинимося більш детально на аналізі правового статусу основних 

суб’єктів державно-владних повноважень у даній сфері. Спеціально 

уповноваженим органом із питань ліцензування в Україні виступає Державна 

регуляторна служба (далі - ДРС), що є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і 

який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної 

системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської 

діяльності. ДРС є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з 

питань реалізації державної регуляторної політики, дозвільної системи та 

ліцензування у сфері господарської діяльності. Серед основних завдань ДРС 

слід виділити реалізацію державної регуляторної політики, політики з питань 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та 

дозвільної системи у сфері господарської діяльності, а також координацію дій 

органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і 

підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності. 

Для виконання покладених на нього завдань названий орган забезпечує 

реалізацію державної регуляторної політики на засадах економічної доцільності 

та ефективності дії регуляторних актів, зниження рівня втручання держави у 

діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку 

господарської діяльності; здійснює заходи щодо оптимізації кількості функцій 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, які 

виконуються органами виконавчої влади, вносить в установленому порядку 

пропозиції щодо їх скорочення та усунення дублювання; розробляє основні 

напрями розвитку ліцензування, здійснює методичне керівництво та 

інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування; здійснює нагляд за 

дотриманням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та 

надає роз’яснення щодо його застосування; розробляє форми документів у 
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сфері ліцензування та правила їх оформлення; погоджує за поданням органу 

ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської 

діяльності та порядок здійснення контролю за їх дотриманням, крім 

передбачених законом випадків та ін. [267 ]. 

Перелік органів виконавчої влади, уповноважених провадити ліцензування 

певних видів господарської діяльності, встановлено в Постанові Кабінету 

Міністрів України «Про перелік органів ліцензування». До даного переліку 

входять 26 уповноважених у різних сферах органи державної влади (наприклад, 

Мінсоцполітики здійснює ліцензування посередництва у працевлаштуванні за 

кордоном; Мінфін ліцензує випуск та проведення лотерей і т.д.) [311].  

Саме спеціально уповноважений орган з питань ліцензування: розробляє 

основні напрями розвитку сфери ліцензування та вносить на розгляд Кабінету 

Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення; узагальнює практику 

застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування; погоджує 

проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі 

ліцензійні умови), що розробляються та/або приймаються органами виконавчої 

влади, державними колегіальними органами; здійснює методичне керівництво, 

інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування та визначає форму 

ліцензійного звіту; здійснює нагляд за додержанням органами державної влади, 

державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування; 

видає розпорядження про усунення порушення законодавства у сфері 

ліцензування та розпорядження про відхилення або задоволення апеляцій чи 

скарг з урахуванням рішення Експертно-апеляційної ради з питань 

ліцензування; порушує питання щодо відповідальності посадових осіб органів 

ліцензування, які прийняли рішення, скасоване на підставі рішення Експертно-

апеляційної ради з питань ліцензування; забезпечує підвищення кваліфікації 

працівників органу ліцензування, до посадових обов’язків яких належить 

забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування та ін. [356]. 

Ми цілком погоджуємося з думкою вітчизняних науковців, що 

наголошують на невиправдано високій ступені централізації функцій з 
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ліцензування. Це виражається в тому, що місцеві органи виконавчої влади до 

2015 року взагалі не фігурували у переліку органів ліцензування. Якщо до 

цього додати, що значна частина органів ліцензування – центральних органів 

виконавчої влади – не мають власних структурних територіальних підрозділів, 

а значить, не могли делегувати свої повноваження у сфері ліцензування на 

місцевий рівень, то, по-перше, для частини суб’єктів господарювання виникає 

проблема витрат на поїздки до Києва для одержання чи переоформлення 

ліцензії тощо, а для самих органів ліцензування – проблема здійснення в 

повному обсязі контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов. 

Вирішити ці проблеми можна за допомогою введення більшої децентралізації 

системи ліцензування шляхом передачі як окремих, так і всіх функцій із 

ліцензування окремих видів господарської діяльності в регіони [22, с. 59]. 

Обґрунтованість функціонування інституту ліцензування цілком очевидно 

пояснюється потребою забезпечення належного професійного рівня (надання 

послуг із перевезення пасажирів, вантажів транспортом; виробництво 

вибухових матеріалів промислового призначення; виробництво особливо 

небезпечних хімічних речовин; медична практика), необхідністю посиленого 

державного контролю (виготовлення бланків цінних паперів, документів 

суворої звітності; розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні 

випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів), а також 

потребою підвищеного оподаткування особливо прибуткових видів діяльності 

(виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; видобуток 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння). 

Незважаючи на те, що ліцензування повинне сприяти досягненню 

позитивних для суспільства та держави результатів, даний правовий інститут 

досить часто виступає перепоною для належного здійснення підприємницької 

діяльності. Адже, визначаючи перелік документів, що подаються органу 

ліцензування для одержання ліцензії (ч. 3. ст. 11 Закону), законодавець 
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установив необхідність подавати заяву встановленого зразка, а також 

документи відповідно до ліцензійних вимог [161, с. 191]. Зміст цих вимог до 26 

серпня 2015 року визначався Постановою КМ України «Про затвердження 

переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого 

виду господарської діяльності» [304], яка з цієї дати втратила свою чинність. 

Тобто маємо ситуацію, коли норма Закону відсилає на відповідну позицію 

нармативного акта, що втратив свою юридичну силу, що засвідчує нагальну 

потребу у прийнятті такого підзаконного акта.  

Варто зазначити, що окремі питання, які стосуються процедури 

ліцензування господарської діяльності, визначені змістом Постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 363 «Про затвердження Порядку 

подання органу ліцензування документів в електронній формі». Зокрема 

Постановою врегульовано питання змісту вимог до подання органу 

ліцензування документів, передбачених Законом України “Про ліцензування 

видів господарської діяльності”, в електронній формі, що передбачає: порядок 

подання електронних документів та замовлення послуги; отримання та 

реєстрація електронних документів органом ліцензування; розгляд електронних 

документів органом ліцензування; зберігання електронних документів органом 

ліцензування [311].  

Аналізуючи зазначену ситуацію, можемо дійти висновку, що така 

деталізація необхідних документів може спричиняти необґрунтоване 

затягування дозвільних процедур та унеможливлює нормальне функціонування 

підприємств протягом тривалого часу. Адже чим складніщою, а в нашому 

випадку недостатньо врегульованою є процедура подання необхідних для 

ліцензування документів, тим більша вірогідність неправильного їх 

оформлення, що виступає законодавчо-закріпленою причиною залишення без 

розгляду заяви про видачу ліцензії, та звернень до суду. 

Ще одним важливим аспектом реформування інституту ліцензування 

виступає скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню. Для забезпечення ґрунтовності дослідження вважаємо за 
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доцільне навести види діяльності, які в різні роки чинності Закону «Про 

ліцензування…» були виведені з-під обов’язковості ліцензування, зокрема: 

− організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; 

екскурсійна діяльність; 

− оптова торгівля насінням; 

− професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг; 

− розроблення проектів та проведення робіт із консервації, 

реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам’яток; 

− діяльність із перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та 

антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) предметами мистецтва, 

колекціонування та антикваріату. 

З усіх наведених вище видів господарської діяльності Закон «Про 

ліцензування…» сьогодні не встановлює обов’язкового припису щодо 

необхідності їх ліцензування. З іншого боку, отримання ліцензії ще досі 

вимагається для можливості здійснення таких видів діяльності: 

- централізоване водопостачання та водовідведення; 

- перероблення побутових відходів; 

- захоронення побутових відходів; 

- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. 

Вважаємо, що така фактична ситуація порушує принцип запровадження 

ліцензування окремого виду господарської діяльності у разі недостатності 

інших засобів державного регулювання. Крім того, за багатьма видами 

господарської діяльності, де вимагається отримання ліцензії, можна вести 

більш чи менш обґрунтовану дискусію стосовно недоцільності встановлення 

таких вимог (наприклад: виробництво теплової енергії, транспортування її 

магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 

постачання теплової енергії). 

Принагідно слід зазначити, що в умовах кризового стану для організацій 

дуже важливим є скорочення одних витрат (наприклад – ресурсів на 

проведення ліцензування, продовження ліцензії і т.д.) та збільшення інших – 
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тих, які можуть зробити компанію прибутковою (зокрема – капітальні 

інвестиції, модернізація технологій і т.д.). У зв’язку з цим важливо встановити 

оптимальне співвідношення всіх заходів впливу, необхідних для того, щоб 

підприємство могло «утриматися на плаву» в несприятливих умовах 

економічного характеру і як наслідок – почати новий, більш ефективний етап у 

своїй діяльності [2]. 

Як бачимо, щоб створити сприятливі умови для ефективного ведення 

підприємницької діяльності, потрібно значним чином спростити процедуру 

ліцензування, здійснити її децентралізацію, а також скоротити перелік видів 

діяльності, для здійснення яких необхідно її проводити. У той же час, потребує 

свого вдосконалення й сфера відповідальності за порушення порядку 

ліцензування, що також негативним чином впливає на умови для відновлення 

економіки України, адже знижує якість, безпечність та 

конкурентоспроможність вітчизняних товарів, робіт, послуг. 

Відповідно до ст.. 19 Закону «Про ліцензування…» державний нагляд за 

додержанням органами державної влади чи державними колегіальними 

органами вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально 

уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та 

позапланових перевірок у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. 

Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться не 

частіше одного разу на рік. Позапланові перевірки здійснює спеціально 

уповноважений орган із питань ліцензування лише у разі наявності хоча б 

однієї з підстав, що визначені в п. 9 ст.. 19 Закону «Про ліцензування…» [325].  

Позитивною нам видається позиція законодавця, який врахував 

сформульовані нами в опублікованій авторській монографії пропозиції щодо 

удосконалення вище зазначеного Закону в частині підстав для проведення 

позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов, а 

саме надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про 

порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання 
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розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов. У даному аспекті 

зауважимо, що, на нашу думку, доцільно було б за підставу для проведення 

позапланової перевірки брати лише обґрунтовану заяву, адже зловживання 

певної особи своїм правом на подання заяви про порушення ліцензіатом 

ліцензійних умов могло бути суттєвою причиною для ускладнення роботи 

підприємств.  

Окрім вказаного, необхідно звернути увагу й на таке. Згідно п.4.ст. 19 

Закону, Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт 

перевірки у двох примірниках в останній день перевірки. Один примірник акта 

видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий 

- зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування. У разі 

виявлення порушення органом ліцензування законодавства у сфері 

ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом 

п’яти робочих днів з дня складення акта перевірки видає розпорядження про 

усунення порушень законодавства у сфері ліцензування. 

В останньому випадку і виникають певні складнощі, адже ч.2. ст. 16 

Закону «Про ліцензування…» вказує, що підставою для анулювання ліцензії є 

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, 

встановлених для виду господарської діяльності; акт про повторне порушення 

ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних 

умов вважається вчинення ним протягом двох років з дня видання органом 

ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового 

порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке 

розпорядження;  акт про виявлення недостовірності даних у документах, 

поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії; 

У даному разі йдеться про санкції адміністративно-правового, цивільно-

правового, а також кримінально-правового характеру. Проблема полягає в 

тому, що застосування санкцій навіть у найбільш спрощеному варіанті – 

адміністративно-правової відповідальності – є достатньо віддаленим у часі від 

моменту безпосереднього виявлення такого правопорушення [58].  
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Наприклад, стаття 164 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення («Порушення порядку провадження господарської 

діяльності») визначає, що провадження господарської діяльності без одержання 

ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого 

документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом, – 

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої 

продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок 

вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої. [123].  

Слід також ураховувати, що рішення органу ліцензування, який 

здійснював перевірку діяльності ліцензіата, стосовно застосування певних 

санкцій може бути цілком обґрунтовано оскаржено до вищестоящого органу та 

до суду, що може значно віддалити у часі безпосереднє застосування санкцій за 

дане правопорушення. 

Вищевикладені положення дають змогу стверджувати, що процедура 

анулювання ліцензії через порушення ліцензіатом ліцензійних умов є значним 

чином ускладненою та в деяких випадках відтерміновує у часі позбавлення 

ліцензії недобросовісного суб’єкта господарювання, що призводить до цілої 

низки негативних наслідків.  

Виходячи з такої ситуації, вважаємо за доцільне викласти п. 6 статті 16 

Закону України «Про ліцензування…» в такій редакції: «повторне порушення – 

вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення 

певних ліцензійних умов після виявлення аналогічного порушення». 

Особливого значення в період відновлення вітчизняної економіки від 

негативних наслідків кризи набуває рівень забезпеченості української 

промисловості природними ресурсами. Найбільшим чином це стосується 

паливно-енергетичної групи, які нашій державі доводиться купувати за 

світовими цінами (а деякі з них – за цінами, навіть вищими за світові). 
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Звісно, можна стверджувати, що високі ціни на енергоносії 

стимулюватимуть запровадження нових технологій, пришвидшене 

технологічне переоснащення підприємств, підвищення 

конкурентоспроможності українських товарів і т.д. Але потрібно не забувати, 

що даного ефекту можна швидше досягти лише при поступовому зростанні 

вартості енергоресурсів, адже різке збільшення їх ціни призведе до негативних 

наслідків, коли більшість підприємств не встигнуть мобілізувати достатній 

обсяг ресурсів для такого швидкого переоснащення та будуть змушені 

припинити свою діяльність. 

У даному випадку необхідним є створення спеціальних умов для 

господарюючих суб’єктів, діяльність яких пов’язана з використанням 

обмежених ресурсів. Оскільки зазначені ресурси є обмеженими, то і дані умови 

мають стимулювати їх ефективне та найбільш раціональне використання. На 

нашу думку, до ч. 1. статті 16 Закону «Про ліцензування…» слід внести 

відповідні зміни, включивши до видів господарської діяльності, провадження 

яких пов’язане з використанням обмежених ресурсів, таку діяльність, як 

видобування нафти та природного газу. 

Вартим розгляду виступає також і положення ст.. 15 Закону «Про 

ліцензування…», які визначають зміни, що стосуються ліцензіата або назви 

виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, зокрема право органу 

ліцензування на анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності.  

Так якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи 

перетворення або все його майно передається приватному партнеру, 

концесіонеру і його правонаступник або приватний партнер, концесіонер має 

намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат 

мав ліцензію, такий правонаступник або приватний партнер, концесіонер має 

право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з 

отриманням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не 

перевищує шести місяців, такий вид господарської діяльності на підставі 

раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник або 
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приватний партнер, концесіонер зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше 

видана ліцензія підлягає анулюванню. 

Зважаючи на вище зазначене, вважаємо за доцільне зменшити наведений 

строк до 3 місяців, адже, як свідчить практика, для деяких процесів є значно 

коротші строки введення в експлуатацію,  

Таким чином, на основі здійсненого аналізу можемо зробити висновок, що 

ліцензування виступає важливим елементом усієї системи антикризового 

адміністративно-правового регулювання. Воно дозволяє здійснювати 

додатковий державний контроль та забезпечувати належну кваліфікацію при 

виконанні широкого кола господарської діяльності. У той же час, наразі 

ліцензування в значній кількості випадків становить значну перепону у 

розвитку багатьох інноваційних галузей виробництва. Враховуючи 

необхідність запровадження саме інноваційної моделі подальшого розвитку 

нашої держави, вважаємо за доцільне скоротити наведений у підрозділі перелік 

видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.  

Крім того, досить ускладненою є сама процедура ліцензування, зокрема – 

необґрунтовано широким виступає перелік документів, що подаються для 

отримання ліцензії у певних сферах діяльності. В умовах кризових явищ 

вимагає також свого вдосконалення система контролю уповноважених органом 

над господарюючими суб’єктами, що не дотримуються ліцензійних умов. 

Наведені проблеми пропонується вирішити шляхом децентралізації процесу 

ліцензування, а також унесення переліку змін до чинних нормативно-правових 

актів, а саме до Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності». 

 

2.3.4. Податки та збори, як елементи державної антикризової політики 

у сфері економіки України 

Тривале функціонування кризових явищ в економіці нашої держави 

вимагає застосування широкого переліку заходів адміністративно-правового 

характеру. Більшість країн із розвиненою економікою широко застосовують, як 
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ефективний антикризовий захід, такий непрямий метод регулювання, як 

стимулююче оподаткування. Отримані за кордоном позитивні результати в 

даному напрямі дозволяють стверджувати про необхідність включення 

подібних заходів і до антикризової політики України в економічній сфері. 

Функціонування кризових явищ економічного характеру має свій прояв у 

збільшенні рівня безробіття, зниженні ділової активності, підвищенні цін на 

товари першої необхідності, а також цілій низці інших соціально-економічних 

факторів негативного характеру. Даний факт зумовлює збільшення 

актуальності впровадження антикризового адміністративно-правового 

регулювання економіки в Україні. За своєю сутністю дане поняття полягає у 

скоординованій та систематичній діяльності органів державної влади, яка 

спрямована на аналіз причин виникнення кризи, послаблення негативного 

впливу кризових явищ на економіку, цілковите усунення даних явищ, а також 

недопущення їх прояву в майбутньому. Задля досягнення поставлених цілей 

застосовується спеціальний комплекс методів впливу на суспільні відносини. 

Здійснюючи дослідження, ми виходимо з того, що при антикризовому 

адміністративно-правовому регулюванні економіки найбільшу увагу слід 

приділяти характеристиці методів непрямого (опосередкованого) впливу, до 

яких, на думку професора А.І Берлача, належать ті, що не прямо регламентують 

поведінку суб’єктів ринку, а створюють певне середовище для його діяльності, 

тим самим мотивуючи ту чи іншу поведінку. До складу методів непрямого 

впливу, в першу чергу, слід віднести податкове регулювання [24, с. 279]. 

Враховуючи зазначене вище, актуальність даного питання полягає у 

необхідності застосування податкового стимулювання як елементу механізму 

антикризового адміністративно-правового регулювання у сфері економіки, що 

дозволить стабілізувати ситуацію в даній сфері, а також сприяти встановленню 

стабільного економічного росту нашої держави в майбутньому. Саме тому 

метою даного структурного елемента наукової роботи виступає визначення 

місця податків та зборів у системі заходів адміністративно-правового 

характеру, спрямованих на подолання кризових явищ в економічній системі 
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нашої держави. Доцільним є також обґрунтування необхідності застосування 

податкових пільг як основної форми використання стимулюючої функції 

податків. 

Наразі світова економіка стикається з низкою суттєвих і взаємозалежних 

проблем, які перешкоджають економічному зростанню вже впродовж 

десятиліття в більшості країн світу, в тому числі – і в Україні. В умовах такої 

невизначеності щодо перспектив глобального розвитку зростає важливість 

стійких структурних реформ з боку уряду, що були б спрямовані на підвищення 

конкурентоспроможності підприємств всередині країни та на світових ринках. 

Вчасно та правильно проведені економічні реформи закладуть основу для 

стабілізації економічного зростання і забезпечать покращення добробуту 

населення в майбутньому. Більш конкурентоспроможна економіка дозволяє 

здійснювати підвищення продуктивності праці, що підтримує стабільно 

високий рівень доходів домогосподарств, прибутків підприємств та гарантує 

стабільні макроекономічні показники для держави в цілому. 

Принагідно слід зауважити, що саме високі податкові ставки, а також 

недосконале податкове регулювання є найбільш проблемними чинниками для 

ведення бізнесу в Україні та негативно впливають на його 

конкурентоспроможність у національному та міжнародному масштабі [473, с. 

354, 57, с. 80] 

Це додатково підкреслює необхідність розгляду наведених питань у межах 

дослідження шляхів удосконалення антикризового адміністративно-правового 

регулювання в нашій державі. 

Податки, поряд із фіскальною функцією виконують розподільчу (її 

завданням є наповнення дохідної частини бюджетної системи країни з метою 

подальшого розподілу отриманих коштів для здійснення відповідних завдань і 

функцій держави та муніципальних органів) та стимулюючу функцію (ця 

функція визначає орієнтири для розвитку та розгортання виробничої діяльності 

в майбутньому) [240, с. 374]. 
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У свою чергу, розподільча функція, в аспекті антикризового регулювання, 

дозволяє здійснювати ефективне залучення фінансових ресурсів з одних 

галузей до інших, враховуючи їх значимість для подальшої стабілізації 

економічної системи держави. Стимулююча функція тісно пов’язана з 

попередньою і тому також дозволяє здійснювати залучення інвесторів в певні 

галузі виробництва шляхом установлення податкових пільг, спеціальних 

режимів оподаткування і т.д. 

Вважаємо, що під час функціонування кризових явищ в економіці податки 

не лише можуть, але і повинні бути невід’ємним елементом загальнодержавних 

антикризових заходів. Попри це, аналізуючи Розпорядження Кабінету 

Міністрів «Про затвердження плану заходів, спрямованих на подолання 

наслідків світової фінансової кризи в регіонах», на жаль, не знаходимо жодних 

положень, пов’язаних із практичним застосуванням розподільчої та 

стимулюючої функції податків. Навпаки, в плані заходів, зазначеному вище, 

перелічено не загальні, а лише конкретні випадки щодо здійснення 

антикризових заходів. Наприклад, п. 4. Плану заходів передбачає необхідність 

забезпечення проведення, відповідно до законодавства, приватизації 

Бердянського державного заводу скловолокна, Дніпродзержинського 

державного підприємства «Екоантилід», Костянтинівського державного 

хімічного заводу, ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів» і т.д. 

[307]. 

Така модель регулювання, на нашу думку, не в змозі забезпечити 

належний рівень виконання поставлених завдань у кожній галузі з метою 

послаблення впливу світової фінансово-економічної кризи. Податок, у даному 

аспекті, є більш ефективним з огляду на те, що таким чином враховуються 

загальні проблеми певної галузі національної (регіональної) економіки, а не 

акцентується увага на негараздах того чи іншого підприємства [177 , с. 315 

Уваги вартий й інший приклад – в Законі України «Про внесення змін до 

деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової 

кризи» від 15.05.2010 р., де все ж наведено перелік змін до законодавства 
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стосовно оподаткування прибутку юридичних осіб, але дані зміни стосуються 

переважно банків та небанківських фінансових установ (кредитних спілок, 

страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних 

інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів), 

вказуючи таким чином на спрямованість антикризових заходів переважно на 

фінансово-кредитний сектор економіки [289]. 

Вважаємо, що така політика є, безумовно, позитивною, адже фінансово-

кредитна система виступає важливим елементом інфраструктури всієї системи 

господарювання. Але варто взяти до уваги, що система господарювання 

України складається не лише з банків та небанківських установ, як виконують 

тільки обслуговуючу функцію відносно всієї економіки. У процесі здійснення 

антикризового адміністративно-правового регулювання акцент, на нашу думку, 

слід робити на й на застосуванні заходів податкового стимулювання та 

розподілу ресурсів у реальному секторі економіки, результативна робота якого 

в змозі пришвидшити вихід нашої держави з кризи [176 , с. 122]. 

Вартим уваги в аспекті нашого дослідження є також План невідкладних 

заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері, який 

був прийнятий ще в 2006 році, але чинний і по сьогодні. Порівнюючи даний 

нормативний акт з уже проаналізованими, зазначимо, що він має більш 

досконалий характер в аспекті ефективності протидії кризовим явищам в сфері 

економіки. Це пояснюється, перш за все, виокремленням основних завдань, що 

вимагають свого вирішення для стабілізації ситуації у певній сфері, яка зазнає 

впливу кризових явищ (зокрема: Підвищення рівня енергетичної безпеки 

України; Подолання бюджетної розбалансованості; Поліпшення конкурентних 

умов у зовнішній торгівлі та зміна тенденцій формування торговельного 

балансу; Підвищення рівня продовольчої безпеки; Погашення заборгованості із 

заробітної плати і т.д.). Це сприяє ефективнішому підбору комплексу засобів 

адміністративно-правового регулювання у конкретній сфері. 

Крім того, в зазначеному акті наведено, переважно, проблеми загального 

характеру, що вимагають свого вирішення у контексті протидії кризовим 
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явищам (наприклад – зниження конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції; наявність тенденції до погіршення умов торговельно-економічного 

співробітництва та згортання робіт із реалізації спільних із Російською 

Федерацією проектів у виробничій та науково-технологічній сфері; спад обсягу 

експорту металопродукції або ж недостатній рівень узгодженості податково-

бюджетної та грошово-кредитної політики). 

Попри це, розглядаючи розділ «Поліпшення конкурентних умов у 

зовнішній торгівлі та зміна тенденцій формування торговельного балансу», не 

знаходимо жодного положення, що стосувалося б можливості встановлення 

податкових пільг чи спеціальних режимів оподаткування для покращення стану 

торговельного балансу нашої держави [308]. На нашу думку, саме зниження 

податкового навантаження на підприємства змогло б здешевити продукцію, що 

вони випускають, а як наслідок – підвищити її конкурентоспроможність на 

міжнародному ринку. 

Згідно з положеннями господарського законодавства, державна економічна 

політика – це закріплені у відповідних економіко-правових документах 

(прогнозах, програмах, законодавчих актах) цілі і завдання, що ставить 

держава, забезпечуючи комплексне вирішення подвійного завдання: поєднання 

в економічному житті ринкових засад господарювання і соціальної 

спрямованості економіки, що ґрунтується на оптимальному узгодженні 

інтересів суб’єктів господарювання, споживачів, суспільства в цілому та його 

різних верств. При цьому держава застосовує економічну стратегію (курс 

політики держави в економічній сфері, розрахований на тривалу перспективу) й 

економічну тактику (сукупність найближчих цілей, завдань, засобів і способів 

їх досягнення) [55]. 

Враховуючи предмет нашого дослідження, слід зазначити, що державній 

економічній політиці в кризових умовах повинен бути притаманний перелік 

характерних особливостей, який би відбивав мету, завдання, передумови та 

перелік методів, що повинні бути застосовані для досягнення позитивних 

результатів у процесі стабілізації економіки. 
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При здійсненні адміністративно-правового регулювання економічної 

системи в кризових умовах, як уже зазначалося, повинні застосовуватися 

переважно непрямі (економічні) методи. Це, на нашу думку, дає змогу більш 

ефективно та результативно протидіяти кризовим ситуаціям. Звичайно, на 

перший погляд, імперативні методи дають ефект значно оперативніше, але 

тривалість даного ефекту є дуже короткою. Саме тому достатньо виправданим 

при здійсненні адміністративно-правового регулювання даної групи суспільних 

відносин є застосування стимулюючої функції податків і зборів шляхом 

використання податкових пільг, які хоча одразу й не дадуть значних 

позитивних результатів, але у середньостроковій перспективі створять 

сприятливі умови для стабілізації та росту економіки в державі. 

На думку зарубіжних учених, при функціонуванні кризових явищ слід 

застосовувати саме планомірне зниження податків, що сприятиме зростанню 

рівня обсягу додаткових ресурсів, які будуть в наявності у підприємств і 

зможуть бути ефективно використані для подолання несприятливих факторів 

впливу економічного характеру. Збільшення податків та інших обов’язкових 

платежів призводитиме до оберненого процесу стосовно господарюючих 

суб’єктів. Крім того, в умовах кризових явищ доцільним є акцентування уваги 

на поліпшенні інвестиційного клімату, що значним чином залежить і від рівня 

податкового навантаження, а також ступеня застосування податкових пільг 

[398, с. 66]. 

Під податковою пільгою слід розуміти надання державою окремим 

підприємствам або фізичним особам можливості зниження або цілковитого 

звільнення від сплати податку, обов’язкового платежу та збору [381, с. 396]. За 

даними Світового банку, податкові пільги мають низку як позитивних, так і 

негативних властивостей. До позитивних ознак податкових пільг можна 

віднести можливість: 

− заохочення участі приватного сектора в соціальних програмах; 

− прийняття рішень приватним сектором, а не урядом; 
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− зменшення державного контролю за використанням коштів, 

виділених для стимулювання певних галузей чи підприємств; 

− залучення додаткових інвестицій у галузі, що найбільше 

потребують підтримки. 

До негативних ознак належать їх потенційна неефективність та 

необ’єктивність, зокрема – зменшення податкової бази, а отже й можливостей 

для скорочення податкової ставки, а також певною мірою ускладнення 

податкового законодавства [479]. Разом з тим, вважаємо цілком обґрунтованим 

необхідність застосування даного механізму у процесі антикризового 

адміністративно-правового регулювання у сфері економіки. Нівелювання 

можливих негативних наслідків пільгового оподаткування може бути цілком 

успішно здійснене за допомогою чіткого та прозорого їх законодавчого 

визначення. Крім того, як уже відмічалося, у середньостроковій перспективі 

отримані позитивні результати від стимулювання економічної активності 

дозволять компенсувати фіскальні втрати на початкових періодах застосування 

пільг. 

Наразі ж ситуація в Україні дещо іншого характеру – практика 

використання податкових пільг без належного законодавчого та наукового 

тлумачення ускладнює податкову систему і стає на заваді ефективності 

розвитку економічних відносин. Особливої актуальності ця проблема набуває у 

зв’язку з прагненням України побудувати прозорий та ефективний механізм 

протидії економічним кризовим явищам [397, с. 19]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що наразі податкова система 

нашої держави функціонує неналежним чином в аспекті ефективної протидії 

кризовим явищам. Розглянуті нормативні акти антикризового спрямування 

недостатнім чином ураховують вимоги для забезпечення посткризового 

відновлення економіки. Для досягнення позитивних результатів у цьому 

напрямку необхідним є ширше використання розподільчої та стимулюючої 

функції податків шляхом установлення пільгових режимів оподаткування для 

галузей економіки, належна діяльність яких дозволить у найбільш стислі строки 
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стабілізувати стан вітчизняної економіки. Акцентування антикризової політики 

на окремих підприємствах або ж сферах (в першу чергу, фінансово-кредитна) 

не дозволить вивести країну з кризи та забезпечити умови для післякризового 

відновлення національного господарства на інноваційних засадах. 

 

2.3.5. Податкові пільги в системі антикризового адміністративно-

правового регулювання економіки України в умовах світової фінансової 

кризи 

Прояви світової фінансово-економічної кризи здійснюють значний вплив 

на процес розвитку вітчизняної економіки протягом останніх десяти років. 

Несприятливий характер даної кризи проявляється в Україні значно гостріше, у 

порівнянні з іншими державами. Відповідно, процеси відновлення економіки 

займатимуть значно довший проміжок часу. 

У цьому разі доречним виступає активізація антикризового 

адміністративно-правового регулювання, що полягає у скоординованій та 

систематичній діяльності органів державної влади, яка спрямована на аналіз 

причин виникнення кризи, послаблення негативного впливу кризових явищ на 

економіку, усунення першопричин даних явищ, а також недопущення їх прояву 

в майбутньому. Задля досягнення таких цілей застосовується спеціальний 

комплекс методів впливу на суспільні відносини. 

У зазначеному процесі важливе місце посідає держава, компетентні органи 

якої наділені повноваженнями щодо застосування податків до підприємств, 

установ та організацій, що функціонують на її території. Розглядаючи функції 

податків, зупинимо свою увагу на таких: 

− регулююча функція, що виявляється в наданні пільг з 

оподаткування окремим галузям та виробникам, враховуючи їх перспективи, 

діяльність, рівень прибутковості та інше; 

− стимулююча функція, що створює орієнтири для розвитку або 

згортання виробництва, діяльності. Як і регулююча, ця функція може бути 
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пов’язана із застосуванням пільг, зміною об’єкта оподаткування, зменшенням 

бази оподаткування [124, с. 7]. 

Очевидним є те, що виконання обох наведених функцій податків є тісно 

пов’язаним із застосуванням податкових пільг, як особливого механізму 

стимулювання розвитку соціально-економічних відносин в Україні. Виходячи з 

цього, доцільність розгляду проблем, що виникають у наведеній сфері, 

визначається позитивним впливом застосування податкових пільг у процесі 

реалізації антикризового адміністративно-правового регулювання в Україні. 

Відповідно, метою даного підрозділу є аналіз сутності та призначення 

податкових пільг, як стимулюючих чинників виходу нашої держави з кризи; 

розгляд поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців стосовно природи й 

призначення податкових пільг; дослідження положень чинного законодавства, 

що регулює порядок та механізм надання пільг зі сплати податків, а також 

пошук шляхів удосконалення процесу застосування податкових пільг як 

важливого елемента антикризового адміністративно-правового регулювання 

економіки України. 

Сутність та шляхи застосування податкових пільг досліджували такі 

вітчизняні та зарубіжні науковці, як: Антіпов О.М., Берлач А.І., Бурлуцька 

Г.М., Гетменцев Д.О., Калінеску Т.В., Кокшарова С.М., Малініна Т. У той же 

час, проблеми, що виникають при використанні цього податкового механізму в 

процесі реалізації антикризового адміністративно-правового регулювання 

економіки, на жаль, не отримали належного висвітлення у працях зазначених 

вчених. Це додатково зумовлює актуальність проведення спеціального 

дослідження в цьому напрямі. 

Починаючи розгляд, слід наголосити на позиції Бурлуцької Г.М., на думку 

якої податкові пільги є одним з елементів податкової політики, застосування 

якого переслідує як економічну, так і соціальну мету. Використовуючи 

податкові пільги, держава регулює певні економічні процеси й забезпечує 

соціальний захист окремих видів діяльності та груп населення. В умовах 

ринкових відносин податкові пільги виступають необхідною передумовою для 
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активного використання всіх податкових інструментів з метою економічного і 

правового регулювання соціальних процесів, стимулювання розвитку 

виробництва, спрямовуючи їх у необхідне русло [243, с. 100].  

В умовах кризових явищ таким напрямом виступає нейтралізація 

несприятливих явищ економічного характеру, а також стимулювання розвитку 

тих галузей економіки, що дозволять попередити виникнення та розвиток 

подібних криз у майбутньому. 

Як уже зазначалося вище, податкові пільги мають двояку природу. З 

одного боку, вони можуть стимулювати приватні підприємства до здійснення 

діяльності в бажаному для суспільства напрямі, ефективніше використовувати 

кошти, визначені державою для реалізації того чи іншого завдання суспільно-

економічного розвитку (через уникнення механізму бюджетного 

перерозподілу), підвищення інвестиційної привабливості визначених галузей 

тощо. З іншого боку, невміле, неврегульоване та непрозоре застосування 

податкових пільг спричинює стійке скорочення податкових надходжень, 

одночасну відсутність позитивного впливу на соціально-економічний розвиток, 

а також дискримінацію суб’єктів господарювання. 

Як ще один негативний фактор застосування податкових пільг зарубіжні 

дослідники виділяють значне ускладнення подальшого адміністрування цього 

процесу. Податкові пільги та звільнення від їх сплати зазвичай значно 

ускладнюють застосування податкового законодавства та виконання вимог 

відповідного законодавства [153, с. 88].  

На думку науковців, використання цього податкового механізму формує 

стимули для зловживань, адже від платників податків, що претендують на 

застосування пільг та звільнень від їх сплати, потрібне відповідне 

документальне підтвердження. У зв’язку з необхідністю перевірки поданих до 

податкових органів даних ростуть витрати на адміністрування. Проте, 

можливість зловживань не виключається, що призводить до додаткових 

негативних наслідків і підвищення рівня витрачених соціальних витрат у 

даному процесі [477, с. 10]. 



161 

На переконання Т. Малініної, при застосуванні пільг податкова система 

стає менш справедливою, оскільки завдяки пільгам одні особи сплачують 

менше податків, ніж інші особи з такими ж доходами. При цьому зростають 

витрати на виконання вимог податкового законодавства та на податкове 

адміністрування, а як наслідок – податкова система функціонує менш 

ефективно [212, с. 14]. 

Втім, однозначно стверджувати про безумовне зростання витрати на 

податкове адміністрування у випадку застосування податкових пільг видається 

недоречним. Адже, наприклад, звільнення від податку окремої категорії 

підприємств чи відповідної галузі буде обходитися державі та підприємцям 

дешевше, ніж постійний контроль та здійснення перевірок стосовно цих 

суб’єктів. Зарубіжні науковці також указують на окремі ризики, що виникають 

при застосуванні податкових пільг. Зокрема, компанії та бізнес-групи мають 

сильну мотивацію для лобіювання податкових пільг, перебільшуючи майбутні 

економічні чи соціальні вигоди. При цьому скорочення податкових зобов'язань 

визначених осіб у зв'язку з наданням податкових пільг може стати приводом 

для корупції [212, с. 12]. 

Разом з тим, вважаємо цілком обґрунтованим необхідність виваженого 

застосування даного механізму у процесі антикризового адміністративно-

правового регулювання у економіки, адже нівелювання можливих негативних 

наслідків пільгового оподаткування може бути цілком успішно здійснене за 

допомогою чіткого та прозорого їх законодавчого визначення. Крім того, як 

уже зазначалося, у середньостроковій перспективі отримані позитивні 

результати від стимулювання економічної активності дозволять компенсувати 

фіскальні втрати на початкових періодах застосування пільг [ 183, c. 227]. 

При більш детальній характеристиці податкових пільг вважаємо за 

доцільне використати їх класифікацію за низкою критеріїв, серед яких можна 

виділити такі: 

- за напрямами державної фіскально-економічної політики: економічні; 

соціальні; 
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- за функціональним призначенням: стимулюючі; протекціоністські; 

- за цільовим використанням звільнених від оподаткування коштів: цільові; 

нецільові; 

- за періодом дії: безтермінові; тимчасові; 

- за рівнем установлення: загальнодержавні; місцевого значення [408, с. 

275]. 

- за видом податку, стосовно якого застосовується пільга: податок на 

споживання; прибутковий податок; податок на майно тощо. 

Податковий кодекс України (далі – ПК України) у статті 30 містить норму, 

яка встановлює, що податкова пільга – це передбачене податковим та митним 

законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування 

та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за 

наявності відповідних підстав. Такими підставами виступають особливості, що 

характеризують певну групу платників податків, вид їхньої діяльності, об’єкт 

оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат. 

Визначаючи шляхи надання податкових пільг, законодавець установив, що 

податкова пільга надається через застосування: 

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до 

нарахування податку та збору; 

б) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та 

збору; 

в) встановлення зниженої ставки податку та збору;  

г) звільнення від сплати податку та збору [262]. 

Як уже було зазначено вище, невід’ємною функцією податків є 

стимулююча, що створює орієнтири для розвитку або згортання виробництва, 

діяльності господарюючими суб’єктами. Наведений аналіз свідчить, що чинні 

наразі положення законодавства стимулюють значну кількість підприємств, 

керівництво яких прагне отримати можливість користування податковою 

пільгою протягом п’яти наступних років, до повторного проходження 

процедури реєстрації з тим, щоб відповідати вимогам, які закріплені в правових 
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нормах щодо кількості працюючих та обсягу доходів чи обсягу виручки від 

реалізації продукції в попередніх періодах. 

Така ситуація, на нашу думку, негативно вплине на процес 

функціонування господарюючих суб’єктів, які, попри все, все ж отримають 

можливість користуватися податковою пільгою, але здійснивши при цьому 

додаткові витрати організаційного, фінансового та часового характеру. Саме 

тому видається досить сумнівним, з точки зору ефективності, встановлювати в 

законодавстві обов’язкові до виконання норми разом з правомірним шляхом 

уникнення їх застосування. 

Крім того, серед організаційно-економічних заходів щодо стимулювання 

виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива 

законодавцем виділяється також надання юридичним і фізичним особам 

податкових пільг, установлених відповідними законами України для 

стимулювання розробок і впровадження нових технологій, обладнання, 

матеріалів у процесі виробництва (видобутку) альтернативних видів палива. 

Деталізуючи перелік альтернативних видів палива, необхідно виділити спирти 

(біоетанол, біобутанол), горючі рідини, одержані під час переробки твердих 

видів палива, паливо, одержане з нафти і газового конденсату нафтових, 

газових та газоконденсатних родовищ непромислового значення та вичерпаних 

родовищ, із важких сортів нафти та природних бітумів тощо. 

Втім, особливі сприятливі умови щодо оподаткування (передусім 

акцизним податком) установлено лише щодо біоетанолу (п. 229.1 ст. 229 ПК 

України). На нашу думку, запровадження податкових пільг і щодо інших видів 

альтернативного палива дозволить більш результативно здійснювати виважену 

енергетичну та інноваційну політику нашій державі в період подолання 

кризових явищ в економіці. 

Не применшуючи прогресивного характеру аналізованих норм, звернемо 

увагу, що для отримання можливості застосовувати пільгову ставку до 

отриманого прибутку, підприємства повинні бути включені до Державного 

реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, 
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впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних 

проектів. До зазначеного реєстру включаються підприємства, установи та 

організації, які входять до галузевих програм із енергоефективності та за 

результатами проведення експертизи отримали висновок уповноваженого 

органу про відповідність енергоефективних заходів та енергоефективних 

проектів, що вже впроваджені або перебувають на стадії розроблення та 

впровадження, критеріям енерго-ефективності та включені до галузевих 

програм з енергоефективності. Окрім цього, при впровадженні платником 

податку енергоефективних заходів та енергоефективних проектів такий 

платник повинен забезпечити окремий облік прибутку/збитку, отриманого від 

здійснення зазначених заходів та реалізації проектів. 

Пропонуючи шляхи вдосконалення таких положень, вважаємо за доцільне 

встановити нульову ставку для оподаткування прибутку підприємств, 

отриманого від здійснення енергоефективних заходів та реалізації 

енергоефективних проектів, а також прибутку підприємств, отриманого від 

продажу на митній території України товарів власного виробництва, що 

підвищують рівень енергоефективності національної економіки у випадку 

спрямування такого прибутку на збільшення обсягів впровадження 

енергоефективних технологій, зменшення їх собівартості, а також на 

повернення кредитів, які використані для фінансування вищевказаних цілей. 

Таке рішення звільнить господарюючих суб’єктів від непродуктивної 

роботи щодо ведення додаткового податкового обліку, а також вивільнить 

фінансові ресурси для їх використання в інноваційній сфері щодо підвищення 

енергоефективності. У разі порушення вимог щодо цільового використання 

вивільнених від оподаткування коштів доречно зобов’язати платника податку 

збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового 

періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану 

відповідно до положень п. 30.8. ст. 30 Податкового кодексу України, а саме: 

контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку 

податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності 
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законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових 

пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок 

надання пільги, у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги, 

використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до 

відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних 

облікової ставки Національного банку України [262  ].  

Таким чином, підсумовуючи можемо зазначити, що позиції науковців 

щодо природи та впливу процесу застосування податкових пільг на 

економічний розвиток є в багатьох випадках дискусійними. Податкові пільги 

мають двояку природу. З одного боку, вони можуть стимулювати приватні 

підприємства до здійснення діяльності в бажаному для суспільства напрямі, 

сприяти підвищенню інвестиційної привабливості визначених галузей. З іншого 

боку, невміле, недостатньо врегульоване та непрозоре застосування податкових 

пільг спричинює стійке скорочення податкових надходжень, відсутність 

позитивного впливу на соціально-економічний розвиток, а також 

дискримінацію суб’єктів господарювання. 

Разом з тим, очевидним є те, що у випадку належного застосування даного 

податкового механізму, економічна система демонструватиме динамічний 

розвиток, а додаткові надходження до державного бюджету в перспективі 

перевищать недоотримані у процесі функціонування податкових пільг 

фінансові ресурси. Водночас, можемо стверджувати, що наразі в Україні 

ситуація із застосуванням податкових пільг є дещо іншого характеру – 

можливість використання нульової ставки податку з прибутку підприємств 

наразі закріплена в чинному законодавстві, але система обмежуючих критеріїв 

ставить під сумнів значну ефективність її застосування у багатьох 

системоутворюючих галузях національної економіки. Деякі норми податкового 

законодавства є дійсно прогресивними, адже, встановлюючи пільгові режими 

оподаткування, спрямовують економіку нашої держави в напрямку 

інноваційної моделі розвитку (стимулювання розвитку альтернативних видів 

палива, відновлюваних джерел енергії, підтримка малого та середнього бізнесу 
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тощо). Проте, недосконалість механізму застосування цих пільг може повністю 

нівелювати позитивний ефект, якого можна було б досягти, використовуючи їх 

належним чином у процесі антикризового адміністративно-правового 

регулювання. А для вирішення наведених проблем вважаємо, як варіант, за 

доцільне внести обґрунтовані в роботі зміни до норм законодавства, зокрема ст. 

229 ПК України. 

 

Висновки до розділу 2 

Дослідження змісту та особливостей механізму адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах, дозволило нам 

сформулювати низку суджень, які характеризують особливість його елементів, 

зокрема: принципів, функцій та його методів.  

1. Наголошено, що всі без винятку загальні принципи є в більшій, чи 

меншій мірі притаманними процесу функціонування антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки. Попри це, вказуючи на 

основоположні ідеї здійснення такого регулювання, зазначимо, що вони 

характеризуються значними особливостями, а як наслідок – потребують більш 

детального дослідження.  

2. Наразі немає окремих досліджень щодо спеціальних принципів 

антикризового адміністративно-правового регулювання економіки, а відтак при 

їх обґрунтуванні необхідно керуватися специфікою та характерними ознаками 

здійснення такого регулювання.  

3. Доведено, що класифікація функцій держави є достатньо широкою і 

дозволяє детально розкрити дане поняття. Попри це, недоліком вважаємо 

відсутність розподілу функцій держави за критерієм наявності кризових явищ в 

економічній системі, які здійснюють значний вплив не лише на сферу 

виробництва, але і вносять суттєві зміни до процесу функціонування всієї 

системи суспільних відносин. Як наслідок, перелік основних завдань, які 

потрібно виконувати державі значним чином змінюється. Акцент з одних сфер 
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зміщується на інші, з’являються нові напрями діяльності, заміщуючи при цьому 

попередні.  

4. Незавершеність реформ щодо галузевої реструктуризації, суперечності 

задекларованої соціальної політики та реальних економічних можливостей, 

невизначеність стратегічного напряму в геополітичному розвитку нашої 

держави, а також все ще відчутний вплив світової фінансово-економічної кризи 

створюють додаткові загрози для стабільного та прогресивного розвитку 

національного господарства України. Все це свідчить про необхідність 

спеціального регулювання з боку держави, що було б спрямоване на протидію 

кризам економічного характеру та запобігання їх виникненню в майбутньому.  

5. Обгрунтовано висновок, що шляхи виходу з кризи в більшості випадків 

передбачають можливість розгляду держави як активного економічного агента, 

здатного не лише визначати правила гри у ринкових умовах, але й бути одним 

із учасників економічних процесів. Адже вихід із кризи передусім потребує 

зміни парадигми державного регулювання економіки. В такому випадку 

держава повинна стати економічним інститутом, який наділений соціальними 

функціями, але необтяжений ними.  

6. Доведено, що при використанні економічних методів адміністративно-

правового регулювання більш надійно забезпечується виконання поставлених 

завдань. Особиста зацікавленість та задоволення власних інтересів суб’єктами 

господарювання сприяють досягненню державою стабільних та довготривалих 

результатів, на відміну від адміністративних (прямих) методів, що діють лише 

обмежений проміжок часу і часто суперечать інтересам суб’єктів 

господарювання. Імперативні методи зазвичай є неефективними ще й тому, що 

передбачають застосування санкцій за невиконання чи неналежне виконання 

припису чи порушення заборони уповноваженого органу влади.  
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РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

В КРИЗОВИХ УМОВАХ 

 

3.1 Органи державної влади загальної компетенції у сфері 

антикризового адміністративно-правового регулювання економіки України 

Призначення сучасної держави знаходить свій прояв у широкій сфері 

діяльності, спрямованій на нормальне, безконфліктне існування всього 

суспільства. Сучасна держава – соціальний арбітр, орган керівництва 

загальними справами, організатор багатьох важливих заходів, без здійснення 

яких неможливе функціонування соціуму [86, с. 76]. В умовах функціонування 

кризових явищ важливість злагодженої діяльності державних органів є 

особливо необхідною, адже в такі періоди виникає значна кількість соціальних 

протиріч, знижується рівень доходів населення, значна кількість людей втрачає 

роботу, складніше стає вести підприємницьку діяльність, зазнають 

несприятливого впливу основоположні інститути правової держави і т.д.  

Для досягнення позитивних результатів у окресленій площині суб’єкти 

публічного управління повинні бути відкритими і відповідальними перед 

громадськістю» [109, с. 129]. 

З цього приводу, професор Мельниченко О.А. зазначив, що в нинішній 

період своєї незалежності Україна потерпала від низки криз: економічної кризи, 

зумовленої розривом господарських зв’язків і гіперінфляцією (1993–1994 рр.); 

фінансової кризи боргової природи (1998–1999 рр.); глобальної фінансової 

кризи, яка оголила внутрішні економічні проблеми, що є наслідком глибокої 

рецесії в національній економіці (2008–2009 рр.); економіко-політичної кризи, 

зумовленої анексією Криму та проведенням АТО на Донбасі (2014–2015 рр.). 

Хоча країна й здолала негативні ефекти попередніх криз, але її населення “так і 

не стало єдиною багатонаціональною сім’єю, політичною нацією, тобто 

сукупністю громадян держави, згуртованих спільною волею жити й рухатися в 

майбутнє разом, гордих за свою країну [ 219]. 
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Така ж думка простежувалася й в Посланні Президента України до 

Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 

2012 році», де зазначалося, що поступове зростання економіки та відносна 

фінансова стабільність, що мали місце протягом 2011-2012 рр., не дали змогу 

створити у суспільстві загалом і в економічному середовищі зокрема відчуття 

надійності післякризового відновлення. Про це свідчать й і численні 

моніторингові дослідження суспільних настроїв та очікувань ділового 

середовища, і негативні міжнародні рейтинги України, які за багатьма 

показниками демонструють погіршення.  

Головна причина такої невпевненості – збереження глобальної 

нестабільності у післякризовий період, високий рівень кризових очікувань у 

світі при значній відкритості національної економіки України «вітрам» 

глобальних економічних негараздів. Післякризове відновлення в Україні, на 

жаль, майже не супроводжувалося усталенням моделі розвитку, більш здатної 

до незалежного розвитку та стійкості у глобальному середовищі. Тому 

подолання ризиків відновлення кризових тенденцій і забезпечення 

довгострокової макроекономічної стабільності залишається одним із провідних 

завдань економічної політики України [292, с. 13-14].  

Отже, можна з певною впевненістю стверджувати про подальшу 

необхідність здійснення антикризового адміністративно-правового 

регулювання економіки в Україні, так само як і в більшості країн СНД. Додає 

переконливості цьому твердженню і ситуація в країнах ЄС, з якими тісно 

пов’язаний економічний стан України. Зокрема, за даними Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD), в більшості європейських 

країн домінують кризові тенденції в економіці. Це має свій прояв, у першу 

чергу, в скороченні ВВП, а в кращому випадку – несуттєвому рості даного 

показника. Це особливо стосується найбільш розвинених держав, так званих 

членів Великої сімки (G7). Зокрема, негативних змін зазнає економіка 

Великобританії (-0,7% в 2012 р., в порівнянні з попередніми прогнозами в 0,5% 
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зростання), а також Італії (-2,4% в 2012 р.). І навіть відносно-успішна 

Німеччина демонструє ріст лише в 0,8% в 2012 р.  

На думку європейських економістів, спад у провідних індустріальних 

країнах ЄС мав місце протягом всього 2012 року і будь-яке загострення кризи 

євро, зростання цін на нафту, або ж уповільнення розвитку США може 

підірвати і без того слабке відновлення. Невтішні прогнози не викликають 

здивування, враховуючи посилення кризи в зоні євро, що спричинило 

скорочення впевненості підприємців та згортанні ділової активності. Якщо 

криза Єврозони не буде вирішена найближчим часом, навіть такі невтішні 

прогнози можуть виявитися занадто оптимістичними [464]. 

В даній ситуації важливе місце у процесі антикризового впливу на 

суспільні відносини в цілому та їх економічну сферу зокрема виступає 

діяльність органів державної влади загальної компетенції. Досить 

розповсюдженим у сучасному державознавстві є судження про те, що за 

характером повноважень органи державної влади поділяються на органи 

загальної компетенції і органи спеціальної компетенції. Насправді, у цьому 

випадку критерієм розподілу виступає не характер повноважень, а широта 

предметної підвідомчості (предметна спеціалізація) органу публічної влади 

[446, с. 52]. Втім поняття підвідомчості досить тісно пов’язане з 

повноваженнями, адже обидва характеризують можливість прийняття 

державним органом обов’язкового для виконання рішення при регулюванні 

конкретного кола правовідносин.  

Якщо органи влади загальної компетенції поширюють свою предметну 

спеціалізацію на регулювання широкого обсягу суспільних відносин 

(Парламент України, Президент України, (Кабінет Міністрів, та ін.), то органи 

спеціальної компетенції (Міністерства, Агентства, Інспекції, Служби і т.д.) 

сконцентровують свою діяльність на більш конкретних завданнях (реалізація 

державної політики в сфері охорони здоров’я, правоохоронної діяльності, 

фінансової політики). Маючи більш широку сфері впливу на суспільні 

відносини, органи державної влади загальної компетенції наділені можливістю 
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застосовувати ширший перелік форм та методів впливу на економіку з метою 

подолання та запобігання кризових в економіці.  

Зважаючи на наведені положення, актуальність цього підрозділу даного 

наукового дослідження пояснюється необхідністю протидії кризовим явищам в 

Україні, потребою продовження активного антикризового адміністративно-

правового регулювання, а також важливим місцем у даному процесі органів 

державної влади загальної компетенції.  

Як мету даного підрозділу можна визначити встановлення місця органів 

державної влади загальної компетенції у процесі здійснення антикризового 

адміністративно-правового регулювання, дослідження їх правового статусу в 

даному аспекті, а також встановлення можливостей стосовно вдосконалення їх 

діяльності в напрямку подолання кризових явищ економічного характеру в 

Україні.  

Характерні особливості здійснення регулюючого антикризового впливу на 

економіку з боку органів державної влади розглядалися в наукових працях 

таких вітчизняних та зарубіжних вчених: А.І. Берлач, І.П. Голосніченко, Т.О. 

Гуржій, Н.П. Каменська, О.В. Кузьменко, М.Ф. Пуховкіна, В. Сміт та ін. Попри 

це, не були розглянуті на необхідному рівні можливі шляхи вдосконалення 

процесу реалізації державної антикризової політики з боку органів влади 

загальної компетенції (Парламент, Уряд та ін.). Виходячи з цього, потребують 

більш детального висвітлення особливості роботи названих органів у напрямі 

протидії кризовим явищам та висвітлення напрямів підвищення ефективності 

такої роботи.  

Одним з основних органів державної влади загальної компетенції виступає 

Верховна Рада України, що являє собою основний елемент представницької 

демократії та дозволяє забезпечувати учать народу у здійсненні регулюванні 

суспільних відносин. Як вірно відзначає О.Є. Костюченко, світова фінансова 

криза призвела до погіршення стану ліквідності українських банків, зменшення 

реальних доходів населення, зростання курсу іноземних валют тощо. Такий 

вплив зовнішніх загроз фінансовій безпеці України свідчить про необхідність 
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підвищення рівня захищеності фінансової системи держави. У зв’язку з цим, 

закони є обов’язковим атрибутом правового забезпечення фінансової безпеки, 

зміст якого зумовлений специфікою соціально-економічного розвитку країни. 

Конституція України закріплює, що Верховна Рада України − єдиний орган 

законодавчої влади в державі, а отже, забезпечення фінансової безпеки на рівні 

закону є прерогативою парламенту України [250, с. 1]. У той же час, вважаємо, 

що антикризова діяльність Парламенту повинна зводитися не лише до 

забезпечення фінансової безпеки, але й враховування інших сфер, де 

необхідним виступає організуючий вплив держави у формі ефективного 

законодавчого забезпечення подолання кризи.  

Піддаючи аналізу ст. 86 Основного Закону України, можемо зазначити, що 

Верховна Рада наділена повноваження, які можуть бути використані в сфері 

протидії кризовим явищам: 

– прийняття законів; 

– затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; 

контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення 

щодо звіту про його виконання; 

– визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 

– затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 

– розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України; 

– здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України 

відповідно до цієї Конституції; 

– призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на 

призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією 

Конституцією. 

Верховна Рада України також наділена повноваженнями щодо розгляду 

питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняття 

резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України (в тому числі – у зв’язку з 
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неефективною державною політикою в сфері економіки). Крім цього, виключно 

законами України визначаються та встановлюються: правові засади і гарантії 

підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного 

регулювання; організація і діяльність органів виконавчої влади; судоустрій, 

судочинство, статус суддів; основи організації та діяльності адвокатури; 

порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що 

мають економічний режим, відмінний від загального (стаття 92) [130].  

Структурними елементами Верховної Ради виступають Комітети – органи, 

які утворюються з числа народних депутатів України для здійснення за 

окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього 

розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, 

виконання контрольних функцій.  

Комітети виконують законопроектну (розробка проектів законів, інших 

актів Верховної Ради України; узагальнення зауважень і пропозицій, що 

надійшли до законопроектів та ін.), організаційну (планування своєї роботи; 

проведення збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень 

комітетів, організація слухань із цих питань та ін.) та контрольну (аналіз 

практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів; 

контроль за виконанням Державного бюджету України в частині, що віднесена 

до предметів їх відання і т.д.) функції. [322].  

Про важливість Комітетів у законодавчій процедурі свідчать і положення 

ст. 19-1 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», згідно якого 

комітети до 31 грудня року, що передує поточному, подають пропозиції щодо 

питань, які потребують законодавчого врегулювання, з урахуванням Програми 

діяльності та орієнтовного плану законопроектних робіт Кабінету Міністрів 

України [358].  

В українському парламенті 8 скликання функціонував такий перелік 

Комітетів Верховної Ради, робота яких, на нашу думку, найбільшою мірою 

стосується здійснення антикризової політики держави у сфері економіки:  

- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин; 
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- Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства; 

- Комітет з питань бюджету; 

- Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування; 

- Комітет з питань економічної політики; 

- Комітет з питань запобігання і протидії корупції; 

- Комітет з питань інформатизації та зв’язку; 

- Комітет з питань науки і освіти; 

- Комітет з питань національної безпеки і оборони; 

- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 

ядерної безпеки; 

- Комітет з питань податкової та митної політики; 

- Комітет з питань правової політики та правосуддя; 

- Комітет з питань промислової політики та підприємництва; 

- Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення; 

- Комітет з питань транспорту; 

- Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності і [321].  

Як бачимо, Комітети функціонують в сферах, що мають найважливіше 

значення для стабільного функціонування суспільних відносин в економічній 

сфері. Втім, незважаючи на суттєвий та тривалий (з середини 2008 р.) 

негативний вплив світової фінансово-економічної кризи, у Верховній Раді 

відсутнім є структурний підрозділ, який би безпосередньо займався 

вдосконаленням спеціального законодавства. Для цього вважаємо за доцільне 

внести зміни до Постанови Верховної Ради «Про комітети Верховної Ради 

України девятого скликання» від 29 серпня 2019 р., утворивши у її складі 

Комітет з питань протидії наслідкам світової фінансово-економічної кризи. Тим 

більше, спеціальне законодавство передбачає, що Верховна Рада України може 

утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву 
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комітету чи предмет його відання. При утворенні нового комітету одночасно 

приймається рішення про його предмет відання та персональний склад із 

одночасним внесенням змін до рішення Верховної Ради України про кількісний 

склад комітетів (ст. 5 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»). 

Наступним органом державної влади загальної компетенції, який доцільно 

розглянути в межах даного дослідження, виступає Кабінет Міністрів України, 

що є вищим органом у системі органів виконавчої влади та спрямовує і 

координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 

які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах 

суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, 

актів Президента України, додержання прав і свобод людини та громадянина. 

Розглядаючи місце Кабінету Міністрів України (далі – Кабмін) у процесі 

здійснення антикризового адміністративно-правового забезпечення, 

наголосимо на повноваженнях цього органу у сфері економіки та фінансів. 

Зокрема, Кабмін: 

 забезпечує проведення державної економічної політики; 

 забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм 

економічного та соціального розвитку; 

 сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом 

усіх форм власності та соціальній спрямованості національної економіки, 

здійснює заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання 

економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури; 

 забезпечує здійснення державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності; 

 забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови 

галузей національної економіки та інноваційного розвитку, забезпечує 

проведення державної промислової політики, визначає пріоритетні галузі 

промисловості, які потребують прискореного розвитку; 

 забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника; 
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 визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, 

порядок формування та розміщення державного замовлення на її виробництво,  

 забезпечує проведення державної фінансової та податкової політики, 

сприяє стабільності грошової одиниці України; 

 розробляє проекти законів про Державний бюджет України та про 

внесення змін до Державного бюджету України, забезпечує виконання 

затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає 

Верховній Раді України звіт про його виконання; 

 забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України та ін. 

[319].  

У названому переліку особливу увагу звернемо на повноваження Уряду 

щодо забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних програм 

економічного та соціального розвитку, а також проведення державної 

економічної політики. Наведені повноваження є тісно пов’язаними, адже за 

відсутності програми діяльності щодо подолання кризових явищ, стає 

неможливим здійснення скоординованої економічної політики. У той же час, 

саме вдосконалення економічної політики повинно бути пріоритетом при 

подоланні кризових явищ.  

Як зазначає Мельниченко О.А., антикризові заходи, які були організовані в 

Україні на первинних етапах розвитку негативних тенденцій в економіці, не 

були підкріплені конкретним механізмом виконання. Ускладнення при 

подоланні кризи в Україні пов’язані з відсутністю антикризової програми як 

стратегії та чітко розробленого плану дій при наявності комплексу законів. 

Проблема розробки ефективних заходів державного регулювання в умовах 

глобальної фінансово-економічної кризи є однією з найбільш гостріших на 

даний час.  

На думку багатьох українських дослідників, причиною стрімкого 

погіршення економічної ситуації в Україні стала не лише глобальна криза, а 

також й неефективне державне управління. Важливим є те, що регулююча 
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діяльність держави в економіці, особливо в період кризи, без визначення її 

цільової спрямованості стає неупорядкованою і непрогнозованою [218 с. 97].  

Про впорядкованість антикризового адміністративно-правового 

регулювання дійсно слід згадати. Адже лише серед основних антикризових 

документів, які б передбачали вплив уряду на кризові явища, можна виділити 

наступні: Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання 

негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» 2008 р., Програма діяльності Кабінету Міністрів 

України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та 

поступальний розвиток» на 2009-2012 рр., Державна програма економічного і 

соціального розвитку України на 2010 рік (Антикризова програма), проект 

Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік 

та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки та ін.  

У той же час, в Україні протягом всього періоду функціонування кризових 

явищ не було прийнято та повною мірою реалізовано жодного спеціального 

документу програмного характеру Кабміну, який би містив пакет заходів щодо 

протидії кризовим явищам. Безумовно, наведені вище нормативні акти містили 

окремі антикризові ініціативи, втім, більшість з них мали фрагментарний 

характер і не дозволяли стверджувати про комплексний, системний підхід до 

вирішення основоположних проблем розвитку економіки України.  

На нашу думку, лише часткова реструктуризація державної політики в 

сфері економіки не дозволить створити надійні підвалини для подальшого 

розвитку. Адже болісна реакція вітчизняної економіки на глобальну фінансово-

економічну кризу 2008–2009 років мала своєю першопричиною неподолані 

структурні деформації та високу залежність від сировинного та низько 

технологічного експорту. Більше 2/3 загального обсягу промислового 

виробництва в Україні ще й досі припадає на галузі, що виробляють сировину, 

матеріали й енергетичні ресурси [220, с. 98]. 

Саме тому, антикризові заходи повинні бути спрямовані не на тимчасове 

усунення несприятливого впливу світової кон’юнктури на сировинні товари, а 
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на таку перебудову економіки, яка б дозволяла не залежати від названих змін. 

Звісно, зі збільшенням попиту на продукцію металургії та хімічної 

промисловості в світі, Україні вдасться вирішити значну кількість 

пострикризових проблем (передусім, соціальних), однак структурна схильність 

вітчизняної економіки до спадів внаслідок падіння цін на природні ресурси, 

буде залишатися й надалі.  

Усунення названих проблем та реалізація концепції зростання економіки 

на основі високотехнологічних галузей потребує від Кабміну прийняття 

окремої антикризової програми та перехід до нової стратегії розвитку, яка б 

передбачала стимулювання поширення новітніх високоефективних та 

енергозберігаючих технологій, збалансування інвестицій між галузями 

економіки, а також сприяла здійсненню науково-технологічного прогресу, як 

основного рушія розвитку національного господарства на середньо та 

довгострокову перспективу.  

Більше того, вважаємо, що розробка та реалізація Кабінетом Міністрів 

названої вище програми дозволить скоординувати діяльність всіх органів 

виконавчої влади в напрямку реалізації антикризового адміністративно-

правового регулювання. Адже Кабмін здійснює виконавчу владу безпосередньо 

та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує та 

координує роботу цих органів (ст. 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України»). 

Враховуючи реформування системи органів державної влади, що 

відбувалися протягом 2010-2012 рр., вважаємо за доцільне розглянути в даному 

дослідженні також місце Президента України у процесі здійснення 

антикризового адміністративно-правового регулювання економіки, адже саме 

Глава держави є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності 

України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина. Слід також наголосити, що внаслідок прийняття Конституційним 

Судом Рішення № 20-рп/2010 та внесення відповідних змін до Конституції, 
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Президенту було повернуто значну кількість повноважень у сфері формування 

та функціонування органів виконавчої влади [361]. Зокрема, Президент України 

призначав:  

 за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра України; припиняв 

повноваження Прем’єр-міністра України та приймав рішення про його 

відставку; 

  за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів 

України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів 

місцевих державних адміністрацій та припиняв їхні повноваження на цих 

посадах; 

  на посади та звільняв з посад за згодою Верховної Ради України Голову 

Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна 

України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та 

ін. 

Що стосується змін до Основного Закону, які були внесені у 2014 р., то 

перелік повноважень Президента України є дещо обмеженим, що власне 

характерне для парламентсько-президенської форми правління [130   ].  

Так Гарант, згідно ст. 106 Конституції України 

- припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, 

передбачених цією Конституцією; 

- вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді 

України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання 

про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк 

не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції; 

- зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності 

цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України 

щодо їх конституційності [130]. 

Слід також підкреслити, що Президент України наділений 

повноваженнями щодо визначення невідкладними законопроектів, що 

подаються ним у межах здійснення законодавчої ініціативи. Такий механізм 
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зобов’язує Верховну Раду України розглядати їх позачергово. На наше 

переконання, це повноваження повинно використовуватися у процесі 

подолання кризових явищ, адже від рівня оперативності внесення змін до 

законодавства, формування досконаліших умов функціонування економіки, 

значною мірою залежить швидкість та результативність антикризових заходів.  

Крім використання позачергового внесення законопроектів на розгляд 

Парламенту, Президент також наділений значними повноваженнями щодо 

забезпечення економічної безпеки країни, адже очолює Раду національної 

безпеки і оборони України. Рада (далі – РНБО) є координаційним органом з 

питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Серед 

функцій РНБО слід назвати внесення пропозицій Президентові України щодо 

реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки 

і оборони; координацію та здійснення контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час; 

координацію та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у 

сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного 

стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній 

безпеці України.  

Відповідно до визначених функцій, РНБО в економічній сфері: 

1) розробляє та розглядає питання, які належать до сфери національної 

безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України щодо: визначення 

концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і 

оборони у економічній сфері; проектів державних програм, доктрин, законів 

України, указів Президента України, міжнародних договорів, інших 

нормативних актів та документів з питань національної безпеки і оборони; 

удосконалення системи забезпечення національної безпеки та організації 

оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у цій 

сфері; заходів економічного, науково-технологічного, екологічного, 

інформаційного та іншого характеру відповідно до масштабу потенційних та 

реальних загроз національним інтересам України; 
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2) здійснює поточний контроль за діяльністю органів виконавчої влади у 

сфері національної безпеки і оборони; 

3) ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань 

національної безпеки і оборони, узагальнює практику їх застосування та 

результати перевірок їх виконання [342].  

Зростання ролі РНБО при подоланні кризових явищ в економіці зумовлено 

тим, що світова фінансово-економічна криза підкреслила реальність та значну 

небезпеку загроз національній безпеці України в економічній сфері. Особливо 

яскраво проявилися такі фактори:  

 істотне скорочення внутрішнього валового продукту, зниження 

інвестиційної та інноваційної активності і науково-технічного та 

технологічного потенціалу; 

 критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях 

промисловості; 

 недостатні темпи відтворювальних процесів та подолання структурної 

деформації в економіці; 

 нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, в 

тому числі фінансової (фіскальної) політики держави;  

 відсутність ефективної програми запобігання фінансовим кризам; 

 критична залежність національної економіки від кон’юнктури 

зовнішніх ринків, низькі темпи розширення внутрішнього ринку; 

 нераціональна структура експорту з переважно сировинним 

характером та низькою питомою вагою продукції з високою часткою доданої 

вартості; 

 велика боргова залежність держави, критичні обсяги державних 

зовнішнього і внутрішнього боргів; 

 «тінізація» національної економіки [334].  

Наведені чинники повною мірою відображаються в сучасному стані 

української економіки і таким чином створюють реальну загрозу для 

національної безпеки, адже в своєму комплексі нівелюють життєво важливі 
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матеріальні та інтелектуальні цінності Українського народу як носія 

суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, створюють перепони для 

задоволення потреб суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний 

суверенітет України та її прогресивний розвиток [145 , с. 141].  

Негаразди та структурні деформації в економіці створюють цілком реальні 

загрози для національної безпеки, що надає додаткової ваги антикризовому 

адміністративно-правовому регулюванню. В останні роки спостерігається 

тенденція до погіршення ситуації у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

через світову економічну кризу. Найуразливішим виявився промисловий 

сектор, зорієнтовані на експорт металургійний комплекс, машинобудування. На 

світовому ринку зменшується попит на їхню продукцію, а відповідно, й ціни. 

Це безпосередньо вплинуло на Україну: промислові підприємства змушені 

скорочувати виробництво експортної продукції, що неминуче призводить до 

погіршення внутрішньої економічної ситуації в державі, загрожує національній 

безпеці [46, с. 4]. 

Підтверджують дану позицію і положення Стратегії національної безпеки 

України «Україна у світі, що змінюється», де зазначається, що глобальна 

фінансово-економічна криза стала черговим викликом світовій цивілізації, 

обумовила невизначеність перспектив глобальної та національних економік, 

прискорила пошук шляхів модернізації суспільних систем. Криза виявила 

глибинні вади глобальної економічної моделі, сприяла усвідомленню 

необхідності системних змін світового економічного і соціального порядку. 

Серед ключових завдань політики національної безпеки у економічній сфері 

визначено мінімізацію негативного впливу на економіку зовнішньої 

кон’юнктури та наслідків світової фінансово-економічної кризи (п. 4.3.3) [392].  

Разом з тим, діяльність РНБО наразі недостатньо присвячена вирішенню 

проблем, що зумовлені впливом світової кризи на економіку. Серед рішень 

даного органу за 2010-2012 рр. можемо відзначити хібащо Рішення РНБО «Про 

виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році», де економічна 

сфера національної безпеки розглядається переважно в аспекті фінансової 
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стабільності, зменшення у 2011 році використання іноземної валюти як засобу 

платежу на території України, а також запровадження обов’язкового продажу 

суб’єктами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, частини валютної 

виручки [286]. Втім, очевидним видається, що названі пропозиції не змогли 

внести кардинальних змін до стратегічного напряму антикризової політики в 

сфері економіки.  

У цій ситуації Президент виступає надзвичайно впливовим суб’єктом, 

адже, будучи Головою РНБО, він спрямовує діяльність і здійснює загальне 

керівництво роботою цього органу; затверджує перспективні та поточні плани 

роботи Ради національної безпеки і оборони України, час і порядок проведення 

її засідань; особисто головує на засіданнях Ради національної безпеки і оборони 

України; дає доручення членам Ради національної безпеки і оборони України, 

пов’язані з виконанням покладених на неї функцій.  

Підсумовуючи зазначимо, що наслідки світової фінансово-економічної 

кризи продовжують здійснювати свій негативний вплив на функціонування 

економіки України. Це зумовлює потребу активної участі держави у вирішенні 

проблем, що виникають у сфері реального виробництва, грошового обігу та 

структурної перебудови економіки. В такій ситуації особливо важливу роль 

відіграють органи державної влади загальної компетенції, що поширюють свою 

предметну спеціалізацію на регулювання широкого обсягу суспільних відносин 

на загальнодержавному рівні. Серед таких органів нами виділено Верховну Раду 

України, Кабінет Міністрів України, Президента України, а також Раду 

національної безпеки і оборони України. Діяльність основного законодавчого 

органу нашої держави в сучасних умовах повинна бути спрямована на 

створення ефективної та стабільної законодавчої основи для належного 

функціонування економіки. Беручи до уваги масштабність негативного впливу 

кризових явищ, вважаємо надзвичайно актуальним завданням оперативне та 

якісне вдосконалення спеціального законодавства у даній сфері. Для його 

успішного виконання доцільним є створення спеціального Комітету в складі 

Верховної Ради України.  
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Кабінет Міністрів, здійснюючи організуючий та координуючий вплив на 

всю виконавчу гілку влади, повинен систематизувати свою діяльність у 

напрямку подолання наслідків глобальної фінансово-економічної кризи. Заходи 

Уряду повинні відповідати єдиному вектору антикризового регулювання та 

бути спрямованими не на тимчасове усунення несприятливого впливу світової 

кон’юнктури на сировинні товари, а на таку перебудову економіки, яка б 

дозволяла не залежати від названих змін. Усунення названих проблем та 

реалізація концепції зростання економіки на основі високотехнологічних 

галузей потребує від Кабміну прийняття окремої антикризової програми та 

перехід до нової стратегії розвитку, яка б передбачала стимулювання 

поширення новітніх високоефективних та енергозберігаючих технологій, 

збалансування інвестицій між галузями економіки, а також сприяла здійсненню 

науково-технологічного прогресу, як основного рушія розвитку національного 

господарства на середньо та довгострокову перспективу.  

За Президентом України закріплено досить значний перелік повноважень 

щодо формування та здійснення контролю за діяльністю органів державної 

влади в державі. Крім цього, Президент може сприяти подоланню наслідків 

кризи шляхом ініціювання пришвидшеного розгляду необхідних 

законопроектів у Верховній Раді. Велике значення має і закріплення за 

Президентом статусу Голови Ради національної безпеки і оборони України. 

Аналіз сучасної ситуації в національній економіці нашої держави дозволяє 

стверджувати про наявність широкого переліку загроз національним інтересам 

в сфері економіки. Широкий перелік повноважень Ради національної безпеки і 

оборони України підтверджує необхідність активнішого розгляду даним 

органом проблем посткризового відновлення економіки. А відповідний статус 

Президента дозволяє спрямувати роботу РНБО на оперативне та комплексне 

вирішення дилем, що наразі постають перед вітчизняною економікою.  

3.2.Органи державної влади та управління спеціальної компетенції як 

суб’єкти адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах» зазначається 
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Кризові явища є невід’ємним елементом функціонування будь-якої 

системи. Не стала виключенням з цього правила й економіка нашої держави. 

Кризи характеризуються широким переліком ознак, які, в переважній більшості 

випадків, справляють негативний вплив на розвиток суспільних відносин.  

Саме тому, реалізація антикризових заходів є важливою складовою у 

структурі компетенції будь-якого органу державної влади. Оскільки 

найбільший негативний вплив у суспільстві мають саме економічні кризи, 

доречним буде аналіз правового статусу Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, що виступає головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики 

економічного і соціального розвитку, цінової, промислової, інвестиційної, 

зовнішньоекономічної політики, державної політики у сфері торгівлі, 

державної регіональної політики, державної політики з питань розвитку 

підприємництва, технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також 

міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва 

України з Європейським Союзом. [264].  

Стабільне та збалансоване зростання економіки не може відбуватися лише 

з використання ринкових принципів саморегулювання. Дистанціювання 

держави від економічної сфери може призвести до серйозних проблем у сфері 

суспільного виробництва, спричинити зростання безробіття, а також завдати 

істотної шкоди рівню добробуту у всій державі.  

Процес державного регулювання економіки, створюючи відповідні умови 

для формування економічних інститутів, стає рушієм економічного розвитку. 

Необхідність державного регулювання ринкової економіки випливає з 

об’єктивно притаманних державі економічних функцій. Виходячи з цього 

твердження, державне регулювання економіки розглядають як систему заходів 

задля здійснення підтримуючої, компенсаційної та управлінської та ін. видів 

діяльності держави, спрямованих на створення нормальних умов ефективного 

функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем 

розвитку національної економіки й всього суспільства. Підтримуюча діяльність 
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держави це правове забезпечення ринкової діяльності, створення ринкової та 

виробничої інфраструктури, підтримання конкурентного середовища тощо. 

Компенсаційна діяльність держави компенсує недоліки або негативні наслідки 

функціонування ринку шляхом проведення антимонопольних та екологічних 

заходів, організації системи захисту для непрацездатних та малозабезпечених 

верств населення, боротьби з безробіттям. 

Серед основних причин необхідності державного регулювання економіки 

найбільш обґрунтованими є наступні: обмеження стихійності ринкових 

процесів; забезпечення ефективного сукупного ринкового попиту, ринкової 

кон’юнктури; забезпечення виробництва суспільних товарів, суспільних 

потреб; підтримка конкурентоспроможності, відкритості ринку; посилення 

конкурентоспроможності на світовому ринку; забезпечення анти циклічного 

розвитку економіки; стимулювання довгострокового економічного зростання, 

ділової активності; формування оптимальної структури національного 

господарства; підтримка макроекономічної рівноваги тощо [113, с. 4,7].  

У момент функціонування кризових явищ затребуваність виваженого 

втручання держави в економіку суттєво зростає. Це пояснюється загостренням 

наведених вище недосконалостей ринкового середовища, посиленням їх 

негативного впливу на розвиток національного господарства. Саме тому, при 

здійсненні дослідження виходитимемо з того, що антикризове адміністративно-

правове регулювання полягає у скоординованій та систематичній діяльності 

органів державної влади, яка спрямована на аналіз причин виникнення кризи, 

послаблення негативного впливу кризових явищ на економіку, цілковите 

усунення даних явищ, а також недопущення їх прояву в майбутньому, і при 

якій для досягнення поставлених цілей застосовується спеціальний комплекс 

методів впливу на суспільні відносини. 

Перехід до ринкового механізму регулювання економічних відносин 

передбачає постійне поглиблення правового впливу на економічні процеси, 

розширення сфери застосування загальнодержавних програм розвитку 

економіки, приватизації державної та комунальної власності, демонополізації, 
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конкуренції, безвідходних технологій (екологізації суспільного виробництва). 

Важливого значення надають пошуку оптимальних форм організації економіки, 

її галузей і комплексів, прискоренню підприємництва, стимулюванню науково-

технічного прогресу, введенню нових технологій, підвищенню ефективності та 

інтенсифікації інвестиційної і зовнішньоекономічної діяльності [3, с. 299]. 

Виходячи із зазначеного вище, актуальність даного розділу роботи 

обґрунтовується частим виникненням кризових явищ у економічній системі 

нашої держави, їх глибиною, суттєвими негативними наслідками а також 

спеціальним статусом центральних органів виконавчої влади, як субєктів 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах. 

 

3.2.1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як 

суб’єкт антикризового адміністративно-правового регулювання економіки 

Кризові явища є невід’ємним елементом функціонування будь-якої 

системи. Не стала виключенням з цього правила й економіка нашої держави. 

Кризи характеризуються широким переліком ознак, які, в переважній більшості 

випадків, справляють негативний вплив на розвиток суспільних відносин.  

Саме тому, реалізація антикризових заходів є важливою складовою у 

структурі компетенції будь-якого органу державної влади. Оскільки 

найбільший негативний вплив у суспільстві мають саме економічні кризи, 

доречним буде аналіз правового статусу Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, що виступає головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики 

економічного і соціального розвитку, цінової, промислової, інвестиційної, 

зовнішньоекономічної політики, державної політики у сфері торгівлі, 

державної регіональної політики, державної політики з питань розвитку 

підприємництва, технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також 

міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва 

України з Європейським Союзом. [270].  
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Стабільне та збалансоване зростання економіки не може відбуватися лише 

з використання ринкових принципів саморегулювання. Дистанціювання 

держави від економічної сфери може призвести до серйозних проблем у сфері 

суспільного виробництва, спричинити зростання безробіття, а також завдати 

істотної шкоди рівню добробуту у всій державі [167, с. 265].  

Процес державного регулювання економіки, створюючи відповідні умови 

для формування економічних інститутів, стає рушієм економічного розвитку. 

Необхідність державного регулювання ринкової економіки випливає з 

об’єктивно притаманних державі економічних функцій. Виходячи з цього 

твердження, державне регулювання економіки розглядають як систему заходів 

задля здійснення підтримуючої, компенсаційної та управлінської та ін. видів 

діяльності держави, спрямованих на створення нормальних умов ефективного 

функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем 

розвитку національної економіки й всього суспільства. Підтримуюча діяльність 

держави це правове забезпечення ринкової діяльності, створення ринкової та 

виробничої інфраструктури, підтримання конкурентного середовища тощо. 

Компенсаційна діяльність держави компенсує недоліки або негативні наслідки 

функціонування ринку шляхом проведення антимонопольних та екологічних 

заходів, організації системи захисту для непрацездатних та малозабезпечених 

верств населення, боротьби з безробіттям. 

Серед основних причин необхідності державного регулювання економіки 

найбільш обґрунтованими є наступні: обмеження стихійності ринкових 

процесів; забезпечення ефективного сукупного ринкового попиту, ринкової 

кон’юнктури; забезпечення виробництва суспільних товарів, суспільних 

потреб; підтримка конкурентоспроможності, відкритості ринку; посилення 

конкурентоспроможності на світовому ринку; забезпечення анти циклічного 

розвитку економіки; стимулювання довгострокового економічного зростання, 

ділової активності; формування оптимальної структури національного 

господарства; підтримка макроекономічної рівноваги тощо [113, с. 4,7].  
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У момент функціонування кризових явищ затребуваність виваженого 

втручання держави в економіку суттєво зростає. Це пояснюється загостренням 

наведених вище недосконалостей ринкового середовища, посиленням їх 

негативного впливу на розвиток національного господарства. Саме тому, при 

здійсненні дослідження виходитимемо з того, що антикризове адміністративно-

правове регулювання полягає у скоординованій та систематичній діяльності 

органів державної влади, яка спрямована на аналіз причин виникнення кризи, 

послаблення негативного впливу кризових явищ на економіку, цілковите 

усунення даних явищ, а також недопущення їх прояву в майбутньому, і при 

якій для досягнення поставлених цілей застосовується спеціальний комплекс 

методів впливу на суспільні відносини. 

Перехід до ринкового механізму регулювання економічних відносин 

передбачає постійне поглиблення правового впливу на економічні процеси, 

розширення сфери застосування загальнодержавних програм розвитку 

економіки, приватизації державної та комунальної власності, демонополізації, 

конкуренції, безвідходних технологій (екологізації суспільного виробництва). 

Важливого значення надають пошуку оптимальних форм організації економіки, 

її галузей і комплексів, прискоренню підприємництва, стимулюванню науково-

технічного прогресу, введенню нових технологій, підвищенню ефективності та 

інтенсифікації інвестиційної і зовнішньоекономічної діяльності [3, с. 299]. 

Виходячи із зазначеного вище, актуальність даного підрозділу роботи 

обґрунтовується частим виникненням кризових явищ у економічній системі 

нашої держави, їх глибиною, суттєвими негативними наслідками, а також 

спеціальним статусом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

(далі - Мінекономрозвитку) у сфері протидії зазначеним явищам.  

Відповідно, метою цього дослідження є аналіз правового статусу 

Мінекономрозвитку в аспекті реалізації державно-владних повноважень цим 

суб’єктом щодо протидії кризовим явищам, а також пошук шляхів 

удосконалення правового статусу цього органу.  
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Дослідженням проблем, що виникають у процесі функціонування 

виконавчих органів державної влади загалом, а також діяльності центрального 

органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної 

політики економічного і соціального розвитку зокрема, присвячені праці таких 

науковців як: А.І. Берлач, Ю.П. Битяк, Ю.І. Крегул Ю.І., О.П.Рябченко, М.М. 

Гуревичев. Проте, на нашу думку, в працях перерахованих вчених недостатньо 

уваги приділено особливостям здійснення адміністративно-правового 

регулювання саме в умовах кризових явищ.  

Однією з причин кризових явищ у економічних та соціальних відносинах в 

Україні є невідповідність характеру і системи регулювання в сфері економіки 

новим реаліям державотворення. Зміна відносин власності, переорієнтація 

економіки на створення конкурентного середовища, політичні зміни, що 

відбуваються у країні, вимагають підвищення гнучкості державної влади 

взагалі та державного регулювання економіки зокрема, визначення засад 

трансформації управління, його реорганізацію. 

За умов демократизації суспільних відносин особливої ваги набуває 

забезпечення ефективного регулювання державою національного господарства 

України в умовах формування ринкових відносин [371, с. 4]. Сучасна 

європейська юридична наука виходить з того, що обов’язок держави 

підтримувати економічний порядок у суспільстві зумовлює її обов’язок 

здійснювати певною мірою управління економікою [79, с. 159] 

Правовий статус Мінекономрозвитку, як основного суб’єкта регулювання 

економіки, закріплено в закріплено в Положенні про Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України від 31 травня 2011 р. (далі – 

Положення). 

Згідно п. 3 Положення, основними завданнями Мінекономрозвитку є: 

забезпечення формування та реалізації державної політики економічного і 

соціального розвитку; державної цінової політики; державної промислової 

політики, науково-технічної політики в промисловості; державної політики у 

сфері торгівлі; державної регіональної політики; державної політики у сфері 
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розвитку підприємництва; державної політики у сфері технічного регулювання 

(стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, 

акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю); політики у сфері 

державних закупівель, державного замовлення; політики у сфері державно-

приватного партнерства; державної регуляторної політики, державної політики 

з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності; 

державної політики у сфері державного ринкового нагляду; державної політики 

у сфері торгівлі та побутових послуг; державної політики з питань 

економічного і соціального співробітництва України з ЄС; єдиної 

зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції економіки України у 

світову економіку, співробітництва із СОТ; державної політики у сфері 

співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та з питань 

залучення міжнародної технічної допомоги.  

Вважаємо наведений перелік достатньо вичерпним в аспекті реалізації 

антикризових заходів. Разом з тим, ми переконані, що державна та регіональна 

політика економічного і соціального розвитку повинні включати також і 

реалізацію антикризових заходів. Адже хоча сприяння розвитку ринкових 

відносин та створення належних умов для діяльності суб’єктів господарювання 

(державна політика у сфері розвитку підприємництва, політика у сфері 

державно-приватного партнерства, цінова політика, державна промислова 

політика) виступають невід’ємними елементами адміністративно-правового 

регулювання в кризових умовах, їх розрізнена та відособлена реалізація 

зменшує позитивний ефект, який вони могли здійснити на процес подолання 

кризових явищ в Україні на сучасному етапі розвитку.  

І хоча перелік завдань Мінекономрозвитку загалом відповідає необхідності 

здійснення спеціальних антикризових заходів, але дане питання в подальшому 

не конкретизоване у Положенні.  

Незважаючи на дану ситуацію, у Мінекономрозвитку наявні всі необхідні 

передумови для проведення антикризових заходів у державі. До такого 

висновку можна прийти, вказуючи на п. 4 Положення, зокрема – 
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Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, аналізує стан 

та тенденції економічного і соціального розвитку України, секторів та галузей 

економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції 

щодо пріоритетних напрямів реформування економіки, ураховуючи принципи 

сталого розвитку, здійснює державне прогнозування економічного і 

соціального становища України та підготовку відповідних планів і програм, 

складає прогнозні зведені національні рахунки для економіки в цілому, в тому 

числі таблиці «витрати-випуск» (міжгалузеві баланси), забезпечує координацію 

роботи органів виконавчої влади із зазначених питань, розробляє структуру 

прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, 

методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за впровадження 

сучасних методологічних підходів до прогнозування та розроблення планів і 

програм економічного і соціального розвитку.  

Крім того, Мінекономрозвитку готує разом із Фондом державного майна 

України, Антимонопольним комітетом України, іншими центральними та 

місцевими органами виконавчої влади, а також Національним банком України 

прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та 

короткостроковий періоди, а також проект Державної програми економічного і 

соціального розвитку України на короткостроковий період [270].  

Всі наведені вище пункти в більшій чи меншій мірі входять до спеціальних 

засобів антикризового адміністративно-правового регулювання, а саме:  

 попередній аналіз економічної ситуації, з метою запобігання 

кризовим явищам;  

 здійснення відповідних заходів заздалегідь до виникнення кризи;  

 ефективне використання наявних ресурсів для нейтралізації 

кризових явищ, а також здійснення належного контролю за цим процесом;  

 розробка чіткого плану дій щодо виходу з кризи;   

 погоджена діяльність структурних елементів у системі протидії 

кризовим явищам.  
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Виходячи з цього, вважаємо доцільним та обґрунтованим до переліку 

основних завдань Мінекономрозвитку додати пункт щодо формування та 

реалізації державної антикризової політики. Оскільки для належного 

здійснення відповідного завдання необхідні відповідні ресурси, на нашу думку, 

доречним також буде внести певні зміни і до структури Мінекономрозвитку. 

Наразі у складі даного органу державної влади існує Департамент стратегічного 

планування розвитку економіки. До складу цього структурного підрозділу 

входять Управління стратегічного планування розвитку економіки, а також 

Управління державних цільових програм [245].  

За своєю сутністю стратегічне планування передбачає створення плану 

діяльності державних органів на більш віддалену перспективу (5-10 років). 

Цього часу цілком достатньо для структурної перебудови економічної системи, 

внесення відповідних змін до законодавства, накопичення достатніх резервних 

ресурсів, а також реалізації інших заходів щодо запобігання та протидії 

кризовим явищам.  

Вважаємо, що стратегічне планування розвитку економіки якраз і 

спрямоване на запобіганню кризовим явищам, що носять циклічний характер і 

проявляються кожні 7-12 років [21, с. 427]. Справа в тому, що ринкова система 

за допомогою принципів саморегулювання цілком в змозі забезпечити 

необхідний ріст певних галузей суспільного виробництва. Попри це, місце 

держави у даному процесі полягає у координації та регулюванні ринкової 

системи. Особливо яскраво це помітно на прикладі Сполучених Штатів 

Америки, державні органи яких до Великої депресії 1929-1933 рр. активно не 

втручалися у розвиток ринкових відносин. Така політика призвела до значних 

економічних проблем, що вплинули на більшість країн світу. Як наслідок, 

урядом був взятий курс на підвищення ступеню втручання в економічну 

систему саме з метою протидії та запобіганню кризовим явищам. Першими 

заходами Ф.Д. Рузвельта були саме здійснення відповідних заходів щодо 

аналізу стану розвитку окремих галузей, а також вироблення та затвердження 

відповідних планів дій щодо відновлення чи реорганізації таких галузей.  
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Беручи до уваги викладене вище, підкреслимо, що саме аналіз сучасного 

стану розвитку економіки та вироблення відповідного плану постає одним з 

найважливіших елементів державного антикризового регулювання. Саме тому, 

за доречне вважаємо в структурі Управління стратегічного планування 

розвитку економіки Мінекономрозвитку створити відділ стратегічного 

антикризового планування.  

Беручи до уваги положення економічної теорії, додатково наголосимо, 

однією з основних причин економічних криз є циклічні коливання, які 

визначають основною передумовою переходу до економічного пожвавлення 

виключно зміну базових технологій та технологічних структур. Крім цього, 

реалізація антикризового адміністративно-правового регулювання має 

включати також створення підґрунтя для технічного переоснащення 

національного господарства, оновлення основного капіталу, масове 

поширенням нових технологій, стимулювання процесів зародження і розвитку 

нових галузей економіки [73, с. 450].  

Зважаючи на зазначене вище, в умовах недостатності фінансових ресурсів 

у вітчизняних суб’єктів господарювання для технологічного оновлення 

виробництва, Мінекономрозвитку у процесі регулювання сфери економіки 

повинно здійснити акцент на якісному проведенні інвестиційної політики в 

Україні. Оскільки за час кризи можливості внутрішніх національних інвесторів 

суттєво зменшилися, очевидним є необхідність залучення прямих іноземних 

інвестицій у вітчизняну економіку. За статистичними матеріалами CIA (Central 

Intelligence Agency), на 31 грудня 2012 року, обсяг прямих іноземних інвестицій 

в українську економіку становив 54,36 млрд. дол. за останній рік. Приблизно на 

такому ж рівні одержали інвестицій такі держави як Словаччина (53,09 млрд. 

дол.), Болгарія (52,29 млрд. дол.), Тайвань (58,4 млрд. дол.) [475].  

Загалом за останні вісім років пік вкладення в Україну іноземних 

інвестицій припав на 2011 рік, коли вливання в економіку склали більше 6 млрд 

доларів. Останні чотири роки розмір інвестицій в Україну не наблизився до цієї 

відмітки. 
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Логічне падіння кількості іноземних вкладень сталося в 2014 році, коли 

почалася війна на Донбасі, а політична обстановка в країні була украй 

нестабільною. Тоді в економіку України поступило тільки 2,5 млрд доларів - на 

55 % менше, аніж в 2013 році. Проте вже наступного року в нашу країну 

"повірили", об'єм інвестицій склав 3,8 млрд доларів - удвічі більше, чим роком 

раніше. Трохи виріс ще приплив іноземних вкладень в 2016 році, і ось 

минулого року сталося серйозне падіння. За перші півроку 2018-го приплив 

іноземних інвестицій в Україну склав 1,3 мрлд доларів. За останні два роки 

іноземні інвестори найбільше вкладали у фінансову і страхову діяльність, а 

також оптову і роздрібну торгівлю, ремонт автотранспорту. Цього року 

інвестиції прийшли і в сферу наукової і технічної діяльності. Росія, як це не 

здається дивним, вклала в економіку України найбільше засобів, цього року її 

інвестиції склали 34,6т усього об'єму. Вкладають кошти також Кіпр, 

Нідерланди, Австрія, Польща, Британія, Франція, Німеччина, Італія і 

Угорщина. Правда, останні три країни в 2018-му ще в Україну не інвестували 

[385]. 

Як бачимо, очевидним виступає низький рівень прямих іноземних 

інвестицій в національне господарство нашої держави, особливо з урахуванням 

її розмірів, кількості населення, величини споживчого ринку.  

Під інвестиціями розуміють довготермінові вкладення у підприємства, 

підприємницькі проекти, економічні програми тощо, як у власній країні, так і за 

кордоном. Розрізняють інвестиції внутрішні та зовнішні. В першому випадку 

кошти вкладаються українськими інвесторами, в тому числі і безпосередньо 

державою з державних фінансових джерел; у другому – кошти вкладаються 

зарубіжними інвесторами (державами, банками, компаніями, підприємцями, 

приватними особами) [129, с. 184]. 

При чому, на наше переконання, найбільш пріоритетною формою 

іноземного інвестування слід визнати часткову участі у підприємствах, що 

створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, 

придбання частки діючих підприємств, а також створення підприємств, що 
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повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених 

підрозділів іноземних юридичних осіб. Інші форми іноземних інвестицій, 

передбачені Законом України «Про режим іноземного інвестування» 

наприклад, придбання у власність діючих підприємств повністю чи придбання 

не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна шляхом 

прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, 

облігацій та інших цінних паперів не виступатиме найбільш ефективним, адже 

зумовлюватиме використання вже існуючого (як правило, застарілого та 

неконкурентоспроможного) основного капіталу [343] .  

У даному разі роль Мінекономрозвитку полягає в стимулюванні реалізації 

проектів, що сприятимуть розвитку імпортозамінного та експортоорієнтованого 

виробництва товарів і послуг у пріоритетних сферах економічного розвитку, а 

також зумовлюватимуть формування на регіональному рівні об’єктів 

інвестиційно-інноваційного розвитку бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, 

інноваційних і консалтингових центрів, венчурних фондів; координація їх 

діяльності [39, с. 199].  

Підвищення інвестиційної привабливості економіки України слід 

здійснювати також шляхом створення передумов для запровадження новітніх 

галузей, покращення інституційного середовища (захист права власності, 

сприяння формуванню конкурентного середовища, забезпечення прозорої та 

відкритої процедури приватизації державного та комунального майна), а також 

вдосконалення функціонування найважливіших інфраструктури елементів 

ринкової економіки. Аналізуючи положення Державного бюджету на 2011 рік, 

можемо констатувати, що реалізація зазначених заходів антикризового 

регулювання з боку Мінекономрозвитку протягом даного періоду не знайшло 

свого вияву серед напрямів використання виділених в бюджеті коштів (Код 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету – 

1200000) [295]. Кардинально не змінилася ситуація і в Державних бюджетах на 

2012-2013 рр., коли основний обсяг закріплених за Мінекономрозвитку коштів 
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спрямовується на забезпечення функціонування його апарату, а також 

здійснення статистичних спостережень та переписів.  

Більш доцільним було б спрямування наявних коштів на заходи з 

реструктуризації застарілих галузей промисловості, ліквідацію дисбалансу у 

рівні їх розвитку, здійснення підтримки підприємств у високотехнологічних 

сферах, активізацію заходів з підвищення продуктивності праці в цілому по 

економіці, здійснення державної підтримки запровадження новітніх технологій 

у виробничій сфері, стимулювання її технічного переоснащення, а також 

розробку та запровадження державних цільових програм розвитку 

перспективних галузей національного господарства. 

Ведучи мову про можливі шляхи реалізації таких заходів необхідно 

враховувати, що Україна з 16 травня 2008 року є членом СОТ, а тому на неї 

розповсюджуються вимоги щодо обмеження можливого переліку заходів 

економічного протекціонізму. Разом з тим, сучасна криза викликала нову 

хвилю протекціонізму, але вже іншого характеру в порівнянні з тарифним 

протекціонізмом часів «великої депресії»: активно зростають методи 

прихованого нетарифного протекціонізму задля стимулювання внутрішніх 

виробників, інвестицій та зайнятості і, разом з цим, стрімко зростає 

використання легальних у СОТ протекціоністських заходів. Світова економіка, 

скерована правилами та нормами СОТ, сьогодні демонструє тарифний 

протекціонізм не збільшенням рівня митно-тарифного захисту, а 

призупиненням його зниження [137, с. 5]. 

Зважаючи на такі тенденції, а також діючі вимоги міжнародних організації 

до нашої держави, необхідним є підтримувати баланс між ступенем відкритості 

внутрішнього ринку і здатністю національної економіки виробляти 

конкурентний інноваційний продукт. У національних системах регулювання 

економіки зазначене протиріччя знаходить своє вираження в раціоналізації 

співвідношення лібералізації та протекціонізму. При цьому протекціонізм у 

зовнішній політиці має бути спрямований не стільки на захист внутрішнього 

ринку від іноземної конкуренції, а більшою мірою – на заохочення експансії і 
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зміцнення позицій національних товаровиробників на світових ринках [376, с. 

200].   

Важливим в аспекті реалізації соціально економічної політики України з 

боку Мінекономрозвитку у процесі протидії негативним проявам світової 

фінансово-економічної кризи є подолання негативної тенденції попередніх 

років – випереджальне зростання соціальних витрат бюджету. Адже рівень 

соціальних витрат в Україні (21,4% ВВП) перевищує подібні витрати в 

розвинутих країнах Європи (19% ВВП). Різниця у 2,4 % – це той мінімум, який 

повинен бути пере орієнтований на інвестиції у основний капітал [50, с. 15].  

Безумовно, скорочення соціальних виплат не видається допустимим у 

зв’язку з неможливістю скорочення соціальних гарантій держави перед 

громадянами, що встановлені в Основному Законі. Разом з тим, проблема 

невідповідності та економічної необґрунтованості соціальних витрат, потребує 

найскорішого вирішення. В даній ситуації на нашу думку, доцільним є 

нормативне обмеження розмірів підвищення витрат на соціальне забезпечення 

показниками зростання ВВП.  

Особливого значення при забезпеченні реалізації державної політики 

соціально-економічного розвитку виступає стимулювання розвитку людського 

капіталу. Нобелівський лауреат Т. Шульц вважав «людський капітал» 

сукупністю освітніх і професійних знань, індивідуальних здібностей, талантів і 

нахилів, які невіддільні від особистості, від носія людського капіталу. Назва 

«капітал» випливає з факторів довготривалого використання та продуктивного 

характеру. Людський капітал не може бути відокремлений від його носія – 

конкретної людини, індивідуальності .  

В ході подальшого розвитку світової економіки саме людський капітал 

визначатиме місце кожної країни в глобальному розподілі праці. Отже, для 

того, щоб мінімізувати залежність макроекономічного розвитку України від 

світових цін на сировинні товари, необхідною виступає диверсифікація 

капіталовкладень та їх спрямування в сферу нематеріального виробництва. 

Проте самі по собі знання, навики і здібності людським капіталом не 
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виступають, вони стають ним тоді, коли починають приносити дохід [253, с. 

118]. 

Зважаючи на потребу в залученні значних інвестицій в реальний сектор 

економіки, а також складність отримання для України такого значного обсягу 

фінансових ресурсів, ООН в своїй щорічній доповіді визначає найбільш 

перспективними для нашої держави капіталовкладення в нематеріальні активи, 

а саме – в людський капітал. Перш за все, в освіту, наукові дослідження, 

охорону здоров’я, підвищення технологічного та організаційного забезпечення 

даних сфер [456, с. 94]. Такі дії уряду дозволять в найближчих періодах 

здійснити стрімкий перехід до якісно-нових пріоритетів подальшого розвитку 

реального сектору, який з покращенням ситуації на фінансово-кредитному 

ринку отримає вільний доступ до фінансування і за їх допомогою створить 

передумови безпосереднього використання сформованого в період подолання 

кризових явищ людського капіталу.  

Для комплексного та узагальненого впливу держави на соціально-

економічну сферу необхідною наразі є також розробка та прийняття Державної 

програми антикризового адміністративно-правового регулювання економіки, за 

допомогою якої може на належному рівні відбуватися відповідне 

адміністративно-правове регулювання в соціально-економічній сфері. На думку 

експертів, перспективи національного господарства України в 

середньостроковому періоді виглядають досить позитивно. Разом з тим, для 

повноцінного відновлення економіки нашій державі необхідно зберегти довіру 

міжнародних фінансово-кредитних установ та іноземних інвесторів, 

забезпечити стабільність та ефективність економіки, а також зробити 

можливим продовження позитивних тенденцій макроекономічної ситуації, що 

проявилися в 2010-2011 рр. [461, с. 620]. Однак, зважаючи на дестабілізацію 

світової економіки, Україна поки не може розраховувати на сприятливу 

ринкову кон’юнктуру та покращення доступу на фінансово-кредитні ресурси. 

Саме тому, необхідність прийняття Державної програми антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки не викликає сумніву.  
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Додатково підтверджує потребу реалізації комплексного програмного 

документа антикризового характеру і той факт, що метою розробки та 

виконання державних програм, як однієї з форм управління суспільними 

відносинами, є створення найбільш сприятливих умов для дієвого 

функціонування виконавчої влади, яке б відповідало інтересам громадян, 

суспільства і держави. Відповідно, раціональна організація здійснення 

виконавчої влади є однією з найважливіших умов впорядкування державного 

управління, його економічності і планомірності діяльності державної влади в 

цілому. Програмний підхід до вирішення загальнодержавних проблем повинен 

також забезпечити правильний вибір суб’єктів управлінської діяльності, 

визначити місце і роль кожного з них і чітку взаємодію між ними для того, щоб 

уникнути в системі управління дублювання в здійсненні одних і тих же функцій 

та спрямування фінансових ресурсів на однакові заходи [387, с. 233-234].   

Таким чином, слід зробити висновок, що одне з найважливіших місць у 

процесі здійснення антикризового адміністративно-правового регулювання 

посідає Мінекономрозвитку, як головний орган з формування та забезпечення 

реалізації державної політики економічного і соціального розвитку. Для 

належного здійснення протидії кризовим явищам необхідно здійснити 

коригування нормативної основи функціонування Мінекономрозвитку, 

провести структурні зміни даного міністерства, а також зосередити увагу на 

стимулюванні залучення зовнішніх прямих інвестицій, забезпеченні 

збалансованого характеру зростання соціального забезпечення, оптимізації 

використання бюджетних коштів щодо яких Мінекономрозвитку є головним 

розпорядником, а також встановлення пріоритетності капіталовкладень в сферу 

нематеріального виробництва.  

Статистичні матеріали та доповіді міжнародних організацій дають 

можливість стверджувати про продовження негативного впливу наслідків 

економічної кризи як в країнах Європи, так і в Україні. Виходячи з цього, 

основою для здійснення комплексного антикризового адміністративно-

правового регулювання на рівні держави повинна виступати Державна 
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програма антикризового адміністративно-правового регулювання економіки, 

розробку та координацію виконання якої має здійснювати Мінекономрозвитку.  

Запропоновані заходи дозволять збільшити ефективність державного 

регулювання з боку Мінекономрозвитку, а відтак допоможуть пришвидшити 

посткризове відновлення, запобігти виникненню подібних кризових явищ та 

ефективно протидіяти їм в майбутньому.  

 

3.2.2. Національний банк України як суб’єкт антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки 

Світова фінансово-економічна криза, що досягла в 2008 році й України, 

стала складним випробуванням для вітчизняної грошово-кредитної системи. 

Проблеми, що були викликані цим глобальним явищем, торкнулися значної 

частки населення нашої держави та набули широкого суспільного значення. 

Очевидним є зовнішнє походження економічної кризи, її транскордонний 

характер. Адже невиправдане зростання ринку нерухомості в США до 2007 

року, значний обсяг безнадійної заборгованості, а також недооцінка ризиків 

фінансово-кредитними установами цієї країни спричинили значні складнощі як 

у функціонуванні банківської системи (Merrill Lynch, Fannie Mae, Lehman 

Brothers та ін. ) [466, с. 220], так і здійснили негативний вплив на реальний 

сектор економіки в глобальному масштабі.  

Серед причин світової фінансової кризи зарубіжні економісти виділяють 

три основні групи: ненадійна стратегія ризик-менеджменту інвестиційних 

банків, невірна процентна політика центральних банків, а також вади 

державного регулювання фінансової системи.  

Розглядаючи останню причину, слід особливо підкреслити недостатні 

вимоги до банківського капіталу при наданні комплексних фінансових 

продуктів, а також здійснення державного регулювання банків з використанням 

рейтингів, що надаються приватними рейтинговими агентствами. Можливо, 

найголовнішою причиною виступило те, що міжнародні банки не змогли 

усвідомити або належним чином управляти ризиками, які пов’язані з новітніми 
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фінансовими продуктами і ринками, а регулятори (в особі державних органів) 

не змусили їх вжити заходів для виправлення ситуації [452, с. 24-25]. 

Слід підкреслити, що державне регулювання економіки в кризових умовах 

становить собою досить складну систему, невід’ємним елементом якої виступає 

грошово-кредитна політика. В умовах кризових явищ в економічній системі, 

саме належна реалізація комплексу заходів у сфері грошового обігу та кредиту, 

направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції, 

забезпечення стабільності валютного курсу, а також стимулювання 

інвестиційного процесу в Україні надає можливість здійснювати найбільш 

відчутний вплив на процес виходу з кризи, відновлення передкризових 

показників розвитку та запобігання виникненню кризам у подальшому [170 , с. 

173].  

Світовий досвід свідчить, що криза – це природний стан економічних 

організацій будь-якого рівня. Він наступає через різні проміжки часу, має різні 

масштаби, глибину й форми протікання. Проте в кризових процесах є багато 

загального як у глобальному масштабі, так і на рівні низових первинних 

організацій. Це дозволяє говорити про управління в умовах кризи як певну 

систему, що базується на наукових дослідженнях кризових явищ у мега-, 

макро- і мікросистемах [274, с. 15]. 

Отже, щоб зрозуміти, яким чином за допомогою антикризового 

адміністративно-правового регулювання можна вивести всю економічну 

систему з кризи, доречним встановити місце основних владних суб’єктів у 

даному процесі. Згідно положень вітчизняного законодавства, повноваження 

щодо визначення та проведення грошово-кредитної політики належать 

Національному банку України (далі - Національний банк), який є центральним 

банком України, а також особливим центральним органом державного 

управління [330]. Дані положення дають можливість стверджувати, що 

Національний банк посідає одне з провідних місць серед органів державної 

влади у процесі здійснення антикризової політики держави в сфері економіки.  
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Враховуючи зазначене вище, актуальність даного дослідження 

пояснюється аналізом тривалого впливу фінансово-економічної кризи на 

розвиток економіки України; необхідністю цілеспрямованого державного 

впливу для вирішення проблем в даній сфері, а також особливим місцем 

Національного банку процесі здійснення всієї системи здійснення державою 

антикризових заходів.  

Саме тому, за доречне вважаємо дослідити місце Національного банку у 

системі антикризового державного регулювання економіки, провести аналіз 

сучасного стану та ефективності реалізації його компетенції, оцінити 

ефективність застосування грошово-кредитних механізмів, а також здійснити 

пошук шляхів вдосконалення функціонування даного органу в аспекті більш 

досконалого здійснення антикризового впливу на функціонування економіки.  

Аналізуючи місце центрального банку загалом у процесі здійснення 

державного регулювання економіки, зауважимо, що центральний банк не є 

результатом закономірного розвитку банківської системи. Він створюється за 

ініціативою уряду, а тому наділений особливими повноваженнями й має 

особливі обов’язки. Як правило, центральний банк виступає в ролі «банкіра 

уряду» й звичайних банків і має монопольне або переважне право на випуск 

паперових грошей. 

Будучи «кредитором останньої руки», центральний банк приходить на 

допомогу комерційним банкам, коли ті відчувають потребу у резервних 

коштах, надаючи їм кредит (здійснюючи таким чином рефінансування). Маючи 

можливість не брати до уваги мету щодо отримання прибутку, центральний 

банк, здійснюючи регулювання грошово-кредитного ринку, розміру облікової 

ставки, служить суспільним інтересам: стримує інфляцію й одночасно 

стимулює рівень виробництва й зайнятості [386, c.4]. 

Без сумніву, основним завданням центрального банку виступає здійснення 

грошово-кредитного регулювання. Воно є одним з елементів економічної 

політики держави і являє собою сукупність заходів, спрямованих на зміну 
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грошової маси в обігу, обсягу кредитів, рівня процентних ставок і інших 

показників грошового обігу і ринку позичкових капіталів [435, с. 243].  

Серед найважливіших інструментів грошово-кредитної політики, що 

використовуються НБУ, можна виділити такі: операції на відкритому ринку, 

управління обов'язковими резервами, облікова політика, валютні інтервенції, 

девальвація чи ревальвація національної валюти. У чому ж їх особливості та 

зміст?  

Операції на відкритому ринку являють собою купівлю та продаж 

уповноваженими установами держави її цінних паперів. Купівля державних 

цінних паперів спричиняє додаткову грошову емісію. Продаж державних 

цінних паперів знижує обсяги грошової маси, що перебуває в обігу.  

Управління обов’язковими резервами — зміна норми обов'язкового 

резервування банківських депозитів. Зменшення норми обов'язкового 

резервування призводить до збільшення ліквідності банківських активів. 

Збільшення норми обов'язкового резервування призводить до зменшення 

можливостей комерційних банків до кредитування. 

Облікова політика — зміна норми відсотка при наданні позик центральним 

банком комерційним банкам. Такий кредит надається комерційним банкам під 

заставу державних цінних паперів. Через зміну облікової ставки на грошовому 

ринку збільшується або зменшується пропозиція кредитних ресурсів [204, с. 

27]. 

Очевидним є те, що можливості щодо здійснення антикризового 

регулювання грошово-кредитної системи вже за своєю сутністю притаманні 

центральним банкам, в тому числі – й Національному банку. Адже 

рефінансування, проведення резервної політики та коригування розміру 

облікової ставки служать одними з найбільш дієвих інструментів державного 

управління НБУ в кризових умовах. 

Центральний банк виконує функції, що відрізняють його від інших ланок 

грошово-кредитної системи, і відіграє особливу роль в економіці. Це орган 

координування і регулювання грошово-кредитної системи країни. Попри це, не 
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применшуючи ролі Національного банку у процесі здійснення державного 

регулювання економіки, слід зауважити, що при розробці грошово-кредитної 

політики, визначенні її основних параметрів даний орган орієнтується на 

макроекономічні показники, які визначаються органами законодавчої і 

виконавчої влади [354, c. 42]. Саме тому, для здійснення результативного 

антикризового впливу на економіку необхідним є налагодження співпраці між 

зазначеними органами державної влади.  

Національний банк України здійснює також контрольні функції щодо 

комерційних банків за додержанням ними законодавства України та власних 

директив. Він видає комерційним банкам розпорядження, які є обов’язковими 

для виконання. У визначених законом випадках Нацбанк має право: ставити 

перед засновниками комерційного банку питання про проведення заходів щодо 

фінансового оздоровлення такого банку, його реорганізації чи припинення 

діяльності; підвищувати норми обов’язкових резервів; призначати тимчасову 

адміністрацію з управління банком на період фінансового оздоровлення; 

стягувати грошові штрафи [52, c. 146]. 

Вказуючи на участь Національного банку в здійсненні державної 

антикризової політики, акцентуємо увагу на переліку законодавчо закріплених 

функцій даного органу (ст. 20 Закону «Про Національний банк України»), 

використання яких є найбільш необхідним при протидії наслідкам кризових 

явищ в економічній системі:  

 аналіз стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних 

відносин; 

 забезпечення стабільності грошової одиниці України;  

 здійснення банківського регулювання та нагляду; 

 виконання функцій кредитора останньої інстанції для банків і організація 

системи рефінансування; 

 здійснення довгострокового рефінансування комерційних банків під 

заставу іпотечних кредитів [285  ] . 
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Аналізуючи наведені пункти, наголосимо, що первинним елементом у 

системі антикризового впливу повинна стояти попередня оцінка та дослідження 

передумов та причин виникнення кризових явищ як у фінансово-кредитній 

сфері, так і в економічній системі загалом. Це допоможе не тільки вчасно 

виявити ознаки кризи, але і дозволить більш ефективно застосувати перелік 

необхідних інструментів, якими володіє Національний банк, виходячи з його 

компетенції. Керівництво НБУ також розцінює дані пропозицію виключно-

позитивно. Зокрема, враховуючи перспективи загальної світової фінансової 

нестабільності, в країні повинна бути запроваджена та інституційно-оформлена 

ефективна і постійно діюча система моніторингу стабільності фінансової 

системи в цілому та банківського сектору зокрема [220, с. 7].  

Слід зауважити, що достатньо ефективним засобом здійснення 

антикризового управління в економіці з боку Національного банку є 

встановлення розміру облікової ставки. За допомогою даного інструменту 

встановлюються приблизні орієнтири для визначення комерційними банками 

вартості кредитних грошових коштів. Під час функціонування кризових явищ в 

економіці центральні банки країн Європи та США здійснюють переважно 

пониження даного показника. Цим самим для підприємств, організацій та 

установ створюються більш сприятливі умови, полегшуються умови отримання 

кредитів у випадку виникнення складнощів, спрощується виплата вже 

отриманих раніше кредитів і т.д. Починаючи з 2008 року, Федеральна резервна 

система США підтримує облікову ставку на рівні 0,25 % річних [459], на 

середину 2013 року Європейський центральний банк встановив даний показник 

на рівні 0,50 % [462], Центральний банк Канади – 1,25% [450], Резервний банк 

Австралії – 3% [460], Банк Японії – 0,1% [479], а також Банк Англії – 0,5% 

[449]. 

Безумовно, знижена облікова ставка має і певні негативні особливості. 

Основним фактором ризику за таких умов виступає зростання інфляції, адже 

якщо «ціна» грошей в економіці зменшується, це стимулює зростання інфляції 

попиту. Втім, коли ділова активність починає відновлюватися, попит поступово 
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зростає, центральний банк може поступово підвищити облікову ставку до 

попереднього значення, тим самим нівелювавши наведені ризики.  

Якщо вказувати на політику Національного банку в даному напрямі, то 

ситуація є кардинально-протилежною загальносвітовій, адже з початку 

кризових явищ в 2008 році розмір облікової ставки в Україні залишався на 

високому рівні, роблячи фактично-неможливим залучення додаткових грошей у 

проблемні галузі. До середини 2010 року наведений вище показник в Україні 

перевищував 10 %, притому, що Федеральна резервна система та Європейський 

центральний банк встановили на той період облікові ставки на рівні 0,25% та 1 

% відповідно. Після відносної стабілізації економічного стану та грошово-

кредитної системи облікова ставка НБУ була знижена до 7,5% [231]. Втім, 

навіть це значення суттєво перевищує аналогічні показники інших держав, як у 

абсолютному, так і у відносному значеннях.  

Зокрема, найвища докризова облікова ставка серед розвинених країн була 

встановлена Резервним банком Австралії – 7,25% (квітень 2008 року), після 

чого даний показник тільки знижувався і на середину 2013 року скоротився до 

3%. Іншими словами, відносне скорочення аналізованого показника в Австралії 

становило 59% порівняно з максимальним передкризовим значенням. Це ж 

саме стосується Банку Англії, який за період функціонування кризових явищ 

зменшив облікову ставку на 90% (від її передкризового значення), Федеральної 

резервної системи – зменшення на 95% (від передкризового значення), Банку 

Канади – зменшення на 73% (від передкризового значення), Банку Японії – 

зменшення на 60% (від передкризового значення), а також Європейського 

центрального банку – відносне скорочення на 87,5% за період кризи.  

Аналогічний показник для України наразі становить - 37,5%, у порівнянні 

з максимальним передкризовим значенням. Як бачимо, використання облікової 

політики на первинних етапах розгортання економічної кризи в Україні важко 

назвати ефективним та стимулюючим. У той час, коли основні центральні 

банки світу оперативно внесли зміни до облікової політики, встановивши 

мінімальні значення ставок (листопад 2008 р.), НБУ до середини 2010 року 
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утримував названий показник на максимальному докризовому рівні 12%. На 

наше переконання, це значно ускладнило процес подолання вітчизняною 

банківською системою негативного впливу глобальної нестабільності (адже 

одержання рефінансування на зарубіжних ринках також ускладнилося), а також 

не дало можливості реальному сектору підтримувати ліквідність на 

необхідному рівні.  

В останні роки в Україні облікова ставка Національного банку стала 

дієвим інструментом регулювання монетарної сфери. Її зміни через ставки за 

основними операціями з надання і вилучення ліквідності з незначним часовим 

лагом транслюються на вартість фінансових ресурсів і активів. Так, зміни 

облікової ставки протягом 2018 р. вже на наступний день відображалися на 

вартості ресурсів на міжбанківському ринку на 0,3-0,9 п.п. в залежності від 

кроку коригування. В цілому ж підвищення ключової ставки з 14,5 до 18% 

призвело до зростання Українського індексу міжбанківських ставок на 3,9 п.п. 

— з 13,2% до 17,1%. Далі ця зміна відображається на динаміці кредитних і 

депозитних ставок банків і вартості урядових запозичень. Так з початку 2018р. 

вартість кредитів для фізосіб в національній валюті зросла на 3,9 п.п., а для 

підприємств і організацій — на 6,6 п.п. При цьому прибутковість депозитів 

корпоративних клієнтів в національній валюті збільшилася на 5,9%, тоді як 

Український індекс ставок за гривневими депозитами населення в залежності 

від терміну розміщення вкладу додав 1,3-1,8 п.п. Середньозважена дохідність за 

гривневими облігаціями внутрішньої державної позики зросла з 16 до 20%. 

Таким чином, підвищення облікової ставки НБУ відбивається на подорожчанні 

фінансових ресурсів для уряду, підприємств і домогосподарств, на їхні 

очікування та інвестиційних рішеннях [447 ]. 

Про невірність позиції НБУ на первинних етапах кризи свідчить 

виникнення такого явища як бартер. Протягом 2008-2009 років дане явище 

знову повернулося в Україну. І хоча його обсяги були не настільки значними як 

під час кризи 90-х років, в бартерних операціях брали участь як промислові 

підприємства, будівельні фірми, так і підприємства сфери послуг та торгівлі. За 
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експертними оцінками, на бартерні операції в окремі періоди приходилося до 

10% товарно-грошового обігу в країні [252, с. 36]. Такий розвиток подій значно 

обмежує можливості господарського обороту та посткризового відновлення, 

адже суттєво звужує можливості економічних суб’єктів до вибору найбільш 

вигідних контрагентів, створює значні перешкоди для об’єктивної оцінки 

кожної господарської операції, а також порушує принципи адекватного 

ціноутворення в економіці.  

Отже, відповідальне проведення центральним банком облікової політики є 

надзвичайно важливим в моменти економічних потрясінь як міжнародного, так 

і регіонального чи національного характеру. Вірне визначення розміру 

облікової ставки в конкретний момент здійснює позитивний ефект як на 

стабілізацію фінансово-кредитної сфери, так і стабільний розвиток реального 

сектору економіки.   

Як особливий захід щодо вдосконалення державного антикризового 

регулювання економіки з боку Національного банку можні виділити також такі 

додаткові методи грошово-кредитної політики, як:  

 визначення максимально-допустимих співвідношень між розміром 

виданих кредитів та обсягом залучених депозитних вкладів;  

 встановлення обмежень щодо розміру, валюти та інших критеріїв 

щодо умов видачі банками кредитів.  

Включення зазначених вище положень до компетенції Національного 

банку, на нашу думку, дозволить значно підвищити результативність діяльності 

даного органу щодо протидії кризовим явищам, які багато в чому пов’язані 

саме з невиваженою та неконтрольованою кредитною політикою деяких 

комерційних банків. Це призводить не лише до виникнення складнощів у самій 

банківській системі, але й значним чином дестабілізує всю економічну систему 

України, створюючи дисбаланс у розвитку окремих галузей економіки.   

Слід наголосити на ще одному напрямі вдосконалення процесу здійснення 

Національним баком своїх повноважень – проведення прихованої емісії. У 

цьому випадку йдеться не про антикризове управління, а про зворотній процес 
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– нічим необґрунтований та незабезпечений випуск грошей в обіг, що створює 

невиправданий тиск на курс національної валюти, призводить до негативних 

соціальних потрясінь, підвищує процентні ставки тощо.  

Вартим уваги є два приклади, що ґрунтовно характеризують наведене 

твердження та одночасно характеризують операції НБУ на відкритому ринку. 

Першим слід навести положення Державного бюджету України на 2009 рік, 

згідно якого, для оздоровлення банківського сектора Міністерство фінансів 

України в 2009 році додатково випустило облігації внутрішньої державної 

позики на загальну суму 44 мільярди гривень, які Національний банк був 

зобов’язаний викупити упродовж п’яти днів після одержання пропозиції про 

їхній викуп [222]. Тобто, Національний банк фактично був зобов’язаний 

здійснювати необґрунтовану емісійну політику, здійснюючи цим додатковий 

тиск на стабільність гривні. Цим самим порушувалося положення ст. 99 

Конституції України, згідно якого основною функцією Національного банку є 

забезпечення стабільності грошової одиниці України. 

Необхідність постійно фінансувати бюджет змушує Нацбанк стрімко 

нарощувати вкладення в держоблігації. За дев’ять місяців 2012 року НБУ 

скупив ОВДП на 9,2 млрд. грн, залишаючись найбільшим кредитором країни. У 

його портфелі більше паперів, ніж у банків, нерезидентів та інших учасників 

ринку разом узятих. І щонайменше до кінця року його роль як кредитора 

останньої інстанції лише наростатиме. За офіційними даними, портфель НБУ 

наразі складає майже 60% всього обсягу облігацій внутрішньої державної 

позики, або 125,8 млрд. грн [234]. Таким чином, саме Нацбанк виступає 

найбільшим кредитором Уряду. Динаміка цих показників наведена в кінці 

роботи (Додаток Б), який дає можливість порівняти частку НБУ в загальному 

обсязі ОВДП.  

Формально НБУ не може прямо купувати облігації, що випускає 

Міністерство фінансів. Таку практику заборонено законом, на чому свого часу 

наполягав МВФ. У реальності дане обмеження досить просто обходиться. 
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Папери викуповують банки й надалі перепродають їх НБУ або надають їх як 

заставу для отримання рефінансування [53].  

Ще більше нарікань з боку експертів викликали положення антикризового 

Держбюджету на 2009 рік, згідно яких Національний банк України у 2009 році 

був зобов’язаний внести до Державного бюджету України перевищення 

кошторисних доходів над кошторисними витратами за підсумками 2008 року на 

суму не менш як 4.008.112 тис. гривень, а також за підсумками поквартального 

виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України у 2009 

році на загальну суму не менш як 9.800.000 тис. грн. [293]. В Державному 

бюджеті на 2010 рік аналогічна сума була визначена вже на рівні не менше 

10 000 000 тис. грн. Недоречним, на нашу думку, видається намагання 

використати Національний банк у якості джерела надходження додаткових 

коштів, а не ефективного суб’єкта владних повноважень щодо протидії 

кризовим явищам в економіці. Як видно з показників, зазначена сума, яку 

Національному банку необхідно внести до, явно протирічить неприбутковому 

характеру його діяльності.  

Останнє положення мало найбільш несприятливий характер для 

стабілізації національної валюти, адже внесенням зазначених вище змін до 

Державного бюджету 2009 було досягнуто лише посилення кризових явищ в 

економічній системі, зростання інфляції, а також зростанням державного боргу.  

Подібна практика, на жаль, не обмежилася лише проаналізованими 

положеннями бюджету 2009 року. Згідно п. 6 Постанови Кабінету міністрів 

України «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для 

відшкодування сум податку на додану вартість» від 12.05.2010, саме 

Національний банк виступає генеральним агентом з обслуговування обігу, 

сплати доходу та погашення облігацій внутрішньої державної позики із 

строком обігу п’ять років, випущених для відшкодування сум податку на 

додану вартість [287].  

Також в 2014-2015 роки Міністерство фінансів випускало ОВДП для 

підтримки Фонду гарантування вкладів (ФГВФО), який потребував засобів для 
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виплат вкладникам виведених з ринку банків. Тому Національний банк 

підтримував Фонд гарантування безпосередньо, надаючи йому кредити за 

"нові" гроші. Гроші потім отримували вкладники, і вони "давили" на курс 

гривні. І це теж було прихованою емісією. Але сьогодні вона припинилася, а 

замість цього пішов зворотний процес: у січні 2019 року Фонд повністю 

розрахувався за кредитними договорами з НБУ, виплативши регулятору 20,15 

млрд грн. Ще 10,12 млрд. грн. Фонд погасив кредитів Міністерству фінансів і 

близько 11 млрд. грн. сплатив відсотків. 

Найбільш використовуваною сьогодні формою прихованої емісії експерти 

називають прибуток НБУ, який регулятор направляє до бюджету. За рахунок 

розформування частини своїх резервів регулятор може збільшити прибуток і 

таким чином додатково профінансувати уряд. Зазначимо, що 2019 року, 

Нацбанк схвалив перерахування 64,9 млрд грн до державного бюджету. У 2018 

році регулятор перерахував набагато менше - 44,6 млрд. грн. [105  ].  

Наведені дані свідчать, що реалізація комплексних завдань Національного 

банку щодо стабілізації економічної ситуації в країні шляхом належного 

здійснення грошово-кредитної політики загалом та стабілізації курсу 

національної валюти, значним чином, ускладнюється необхідністю проведення 

заходів, які за своєю суттю спрямовані на покриття бюджетного дефіциту за 

допомогою емісійних інструментів. Дана функція не наведена ні в Конституції, 

ні в спеціальному законодавстві, більше того – така діяльність має значний 

дестабілізуючий вплив на всю економічну систему держави.  

І хоча основне призначення НБУ полягає у забезпеченні стабільності 

національної валюти, цей орган здатний здійснювати надзвичайно великий 

регулятивний вплив на посткризове відновлення економіки. Адже державне 

регулювання ринкової економіки за своєю сутністю становить створення 

сприятливих умов для розвитку ринкової економіки у пріоритетному для 

держави напрямку за рахунок зміни нормативно-правової бази, що регулює 

економічну діяльність суб’єктів господарювання, а також проведення широкого 

переліку регулятивних заходів (податкова політика, митна політика, державна 
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стандартизація продукції, антимонопольне регулювання, ліцензування, 

реформування фінансової системи тощо) [384, с. 58]. Створення сприятливих 

умов грошово-кредитного характеру як ніякий інший фактор впливає на 

простоту та швидкість інноваційної трансформації старих та формування нових 

галузей економіки.  

Ще одним впливовим чинником впливу Національно банку України на 

посткризове відновлення виступає застосування політики обов'язкових 

резервних вимог. Вона являє собою один із класичних інструментів, за 

допомогою якого центральні банки регулюють грошовий ринок, управляють 

кількістю грошей, підтримуючи темпи зростання грошової маси в заздалегідь 

установлених межах збільшення сукупної грошової маси й окремих її агрегатів. 

Дія цього методу полягає у зміні центральним банком норми, в межах якої 

комерційні банки зобов'язані частину залучених коштів зберігати на рахунках у 

центральному банку. 

Обов'язкові резервні вимоги вперше були застосовані у Сполучених 

Штатах Америки. Створена у 1913 р. Федеральна резервна система 

передбачала, що банки резервують частину залучених коштів (депозитів) у 

встановленій нормі на рахунках у федеральних резервних банках. Спочатку 

обов'язкове резервування мало досить вузьку мету — формування страхового 

фонду для виплати депозитів. Зі створенням у різних країнах розвинутої 

системи страхування депозитів страхова функція обов'язкових резервних вимог 

поступово втрачає своє значення. 

Сучасне трактування обов'язкових резервних вимог передбачає їх 

використання центральними банками у кількох напрямах. В першу чергу, 

резервні вимоги використовуються центральними банками для розв'язання 

макроекономічних довгострокових завдань стабілізації грошового обігу та 

регулювання обсягів грошової пропозиції (маси), тобто як інструмент 

монетарної політики. Резервування частини коштів, залучених банками, 

спрямоване на обмеження їхньої можливості збільшувати грошову пропозицію 

[226, с. 38].  



214 

Аналізуючи вітчизняне банківсбке законодавсто, зазначимо, що обовязкові 

резерви (reserve requirements) – один із монетарних інструментів для 

регулювання обсягів грошової маси в обігу та управління грошово-кредитним 

ринком. Обов’язковому резервуванню підлягають усі залучені банком кошти, 

за винятком коштів, залучених від банків-резидентів, міжнародних фінансових 

організацій та коштів, залучених на умовах субординованого боргу. Банки 

України формують обовязкові резерви, виходячи із встановлених Національним 

банком України нормативів обов’язкового резервування до зобов’язань щодо 

залучених банком коштів. Національний банк України може встановлювати для 

різних видів зобов’язань диференційовані нормативи обовязкові резерви 

залежно від: строку залучення коштів (короткострокові зобов’язання банку, 

довгострокові зобов’язання банку); виду зобов’язань у розрізі валют 

(національна, іноземна, в т. ч. в банківських металах); суб’єктів 

(юридичні/фізичні особи, резиденти/ нерезиденти). 

Для усіх банків встановлюються єдині нормативи та порядок визначення, 

формування і зберігання обов’язкових резервів. Національний банк може 

встановлювати для різних видів зобов’язань диференційовані нормативи 

обов’язкового резервування. Наразі діють наступні нормативи обов’язкового 

резервування: 

- за коштами вкладів юридичних і фізичних осіб у національній та 

іноземній валютах на вимогу і коштами на поточних рахунках – 6,5%; 

- за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних і фізичних 

осіб у національній та іноземній валютах – 3% [232  ]. 

Як вже зазначалося вище, в Конституції України та спеціальному закону в 

якості основних функцій Національного банку України визначено забезпечення 

стабільності грошової одиниці та цінової стабільності. Саме на виконання цих 

завдань і мають бути спрямовані проаналізовані вище інструменти грошово-

кредитної політики.  

Слід підкреслити, що висока інфляція являє собою значне суспільно-

негативне явище. Особливо важко позначається інфляція на особах з 
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фіксованими доходами: пенсіями, стипендіями, заробітною платою працівників 

бюджетної сфери. Крім того, інфляція знецінює заощадження громадян. Як 

наслідок, розгортання інфляційних процесів призводить загострення 

економічних та соціальних суперечностей, що вимагає від держави в умовах 

кризового стану економіки застосування заходів для подолання інфляції та 

стабілізації грошового обігу.  

Антиінфляційна політика держави являє собою комплекс заходів 

державного регулювання економіки, спрямований на боротьбу з інфляцією. 

Історично сформувалися два основних шляхи такої політики: дефляційна 

політика (регулювання попиту) та політика доходів.  

Дефляційна політика ґрунтується на методах обмеження грошового попиту 

через грошово-кредитний та податковий механізми шляхом зниження 

державних видатків, підвищення відсоткової ставки за кредит, посилення 

податкового пресу, обмеження грошової маси тощо. Особливість дії 

дефляційної політики полягає в тому, що  вона, як правило, спричинює 

уповільнення економічного зростання і навіть кризові  явища. Тому більшість 

урядів при її проведенні в 60–70-х роках виявляли стриманість у її проведенні 

або навіть відмовлялися від неї [232 с. 130].  

Слід зауважити, що дефляційна політика проводиться в періоди 

економічного зростання, в моменти перегріву економічної системи, коли ризик 

зростання інфляції є дуже високим. Для стабілізації рівня споживчих цін 

центральні банки вживають відповідних заходів з метою обмеження грошової 

маси (облікова ставка, резервні вимоги тощо) та стримування ділової 

активності.  

Таку форму антиінфляційного регулювання зі сторони центрального банку 

можна здійснювати, беручи до уваги деякі уточнення. Зокрема, у тому випадку, 

якщо грошові фактори є визначальними в активізації інфляційного процесу, то 

заходи обмежувального характеру у сфері грошово-кредитного регулювання 

будуть мати успіх. Якщо ж визначальними в інфляційному процесі є 

немонетарні фактори, то необхідний комплекс заходів як у грошовій, так і в 



216 

негрошовій сферах економіки. Адже заходи, що стримують грошову 

пропозицію, можуть лише погіршити ситуацію, позбавляючи економіку 

необхідних грошових ресурсів [135, с. 90].  

Наведені заходи дефляційної політики більшою чи меншою мірою 

здійснювалися в Україні протягом 2008-2009 років, під час найважчого етапу 

кризи в фінансовій сфері та реальному секторі. Першопричиною виникнення 

кризових явищ у вітчизняній економіці виступило більшою мірою падіння 

попиту на основні товари українського експорту на світових ринках, 

скорочення обсягів прямих іноземних інвестицій, подорожчання зовнішнього 

кредитування.  

На наше переконання, в такій ситуації Національному банку України 

необхідно було здійснювати стимулювання ділової активності шляхом 

скорочення облікової ставки, зростання грошової маси, зниження обов’язкових 

резервів. І хоча регулювання економіки не визначається серед пріоритетних 

функції НБУ, його вплив на стабільність грошової одиниці, а також 

підтримання цінової стабільності спроможні суттєво полегшити подолання 

вітчизняною економікою кризового стану та досягнути посткризового 

відновлення.  

Саме тому основним чинником у боротьбі з інфляцією в умовах фінансово-

економічної кризи є поліпшення загальної економічної ситуації в країні, 

підвищення інвестиційної активності, формування стабільної ринкової 

інфраструктури. У зв'язку з цим особливе значення для економіки набуває 

підтримка пріоритетних галузей народного господарства, стимулювання 

диверсифікації експорту продукції, розумна грошово-кредитна політика та 

політика валютного курсу, що сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів. 

Велике значення в антиінфляційній політиці мають структурна перебудова 

економіки та її пристосування до потреб ринку завдяки демонополізації та 

регулювання діяльності існуючих монополій, стимулювання конкуренції у 

виробництві, розподілі, секторі послуг і т.д. [65, с. 110].  
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Підводячи попередній підсумок, слід наголосити, що монетарна політика, 

яка проводилась в Україні до сьогодні, була орієнтована, здебільшого, на 

досягнення відповідних значень макроекономічних показників, насамперед 

розміру інфляції. Проте доведення монетарних показників до значень, 

рекомендованих МВФ, зумовило нехтування процесами в реальному секторі 

економіки. Відтак економічна політика була спрямована на боротьбу з 

наслідками – інфляцією, а не з причинами її виникнення, які приховані в 

неефективній структурі економіки, застарілій технологічній базі, низькій 

конкурентоспроможності тощо. Намагання досягнути показників монетарної 

стабільності не сприяє роз'ясненню актуальних проблем реформування 

економіки України [433, с. 4]. 

Аналіз чинного законодавства, розгляд та порівняння статистичних 

показників, матеріалів офіційної звітності, а також розгляд позицій науковців 

дає можливість стверджувати про наявність дисбалансу у виконанні функцій 

Національним банком України.  

З одного боку НБУ у найтяжчі періоди кризи протягом 2008-2009 років 

утримував облікову ставку на максимальному до кризовому рівні 12%, 

притому, що Федеральна резервна система та Європейський центральний банк 

встановили на той період облікові ставки на рівні 0,25% та 1 % відповідно. З 

першого погляду, дана позиція Центрального банку викликає подив та 

здивування. Адже, як нами уже наголошувалося, всі провідні країни світу (в 

тому числі Австралія, Великобританія, США, країни ЄС, Японія) з початком 

кризових явищ суттєво знизили облікову ставку. Це дало можливість значно 

спростити процес подолання банківською системою цих країн негативного 

впливу глобальної нестабільності, а також дозволило реальному сектору 

підтримувати ліквідність на необхідному рівні.  

Проте, якщо глибше проаналізувати роль облікової ставки в монетарній 

політиці, стає зрозуміло, що одним з її основних призначень виступає 

обмеження інфляції, недопущення перегріву економіки. Оскільки в Україні 

була зовсім протилежна ситуація зі станом економіки (падіння ВВП - 15% за 
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наслідками 2008 р. ), то очевидним виступає обмеження інфляції, як основна 

мета політики НБУ. Проте, протиріччя полягає в тому, що під час кризи ціни на 

ринку знижуються, а тому немає необхідності боротися з інфляцією, адже 

виникає навіть дефляція – протилежне явище. Отже, проводячи дефляційну 

політику в період загострення світової фінансово-економічної кризи в 2008-

2009 рр. НБУ зберігав високу облікову ставку та здійснював досить жорстку 

політику резервування.  

Таким чином, на основі аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених, а також дослідження нормативних актів, присвячених здійсненню 

державного управління Національним банком у сфері економіки, можемо 

стверджувати, що ефективність державного антикризового управління значним 

чином залежить від грошово-кредитної політики. Саме Національний банк 

покликаний забезпечувати стабільність національної валюти та всієї 

банківської системи, що є невід’ємними елементами процесу виходу держави з 

кризи.  

Серед основних інструментів реалізації грошово-кредитної політики 

виступають: облікова ставка, ставка резервування, а також операції на 

відкритому ринку. Оскільки облікова ставка визначає орієнтовну ціну грошей, 

то названа політика НБУ значно ускладнила процес подолання вітчизняною 

банківською системою негативного впливу глобальної нестабільності (адже 

одержання рефінансування на зарубіжних ринках також ускладнилося), а також 

не дало можливості реальному сектору підтримувати ліквідність на 

необхідному рівні.  

Разом з тим, маємо підкреслити що Національний банк наразі володіє 

достатнім обсягом повноважень та валютних резервів, потрібним для реалізації 

ефективної антикризової політики як в грошово-кредитній сфері, так і в межах 

економіки вцілому. Так, станом на 30 вересня 2019 офіційні резервні активи 

України становили 21437,8 млн. доларів США, при цьому монетарне золото 

(якщо включати золоті депозити та золото в свопах) — лише 1179,2 млн. 

доларів (5,50% від загального обсягу резервів). Левову ж частку міжнародних 
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резервів України складають активи в конвертованих валютах (цінні папери, 

валюта і депозити) [ 94 ]. 

Саме тому, основна увага Національного банку в такому процесі повинна 

бути зосереджена на реалізації стимулюючої монетарної політики, пожвавленні 

ділової активності, створенні умов для трансформаційних перетворень в 

економіці, а також виконання лише тих функцій, що встановлені в 

законодавстві. Відхилення від встановлених орієнтирів і реалізація завдань з 

наповнення бюджету за допомогою емісійних методів призводить до значних 

негативних наслідків і цілком протирічить антикризовому призначенню даного 

органу влади.  

 

3.2.3. Міністерство фінансів України як суб’єкт антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки 

Протидія та подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи 

вимагає від спеціально уповноважених органів державної влади прийняття 

відповідних актів програмного характеру, реалізація котрих спрямувала б 

національне господарство України на посткризове відновлення. Вихідним серед 

всіх інших документів програмного характеру виступає Державний бюджет, що 

є основним фінансовим планом, в якому відображається діяльність держави та 

органів місцевого самоврядування. Фактично бюджет, який являє собою баланс 

доходів і видатків, відображає соціально-економічну, міжнародну, 

управлінську, оборонну та фінансову політику [406 , с. 83].  

Сутність бюджету кожної країни визначається станом економіки, рівнем 

соціального розвитку суспільства. Використовуючи фінансове програмування, 

країни через бюджет впливають на структурну перебудову держави, науково-

технічну політику, норму накопичення, самозабезпечення ресурсами, 

ефективність зовнішньоекономічних зв’язків, обсяг валового внутрішнього 

продукту. Бюджет – це один з важливих інструментів, доступних урядові для 

регулювання економічної діяльності і стабілізації доходів громадян. Розміри 

бюджету, особливо його дефіциту, характер податкової політики і структура 



220 

витрат допомагають визначити темпи економічного росту, тенденції зміни 

зайнятості, процентні ставки та цінові зміни [110].  

За допомогою бюджету відбувається регулювання економіки, що виступає 

найважливішою функцією держави в умовах ринкового господарювання, а тим 

більше – в умовах кризових явищ. Саме держава визначає правові основи для 

прийняття управлінських рішень, захищає інтереси національної економіки, 

формує її інфраструктуру, контролює процеси грошового обігу, встановлює і 

розвиває економічно вигідні для суспільства і держави правовідносини [165]. 

Основними напрямами, що охоплюються державним регулюванням у 

сфері економіки, є: 

• фінансова політика та її стабілізація; 

• грошово-кредитна політика і зміцнення банківської системи; 

• підвищення ефективності управління державним сектором економіки; 

• зовнішньоекономічна політика і залучення іноземних інвестицій; 

• подолання платіжної кризи; 

• стимулювання малого бізнесу; 

• соціальна політика (погашення заборгованості у виплаті заробітної плати, 

пенсійна реформа, зайнятість населення та ін.) [6, с. 261]. 

Реалізація державної політики в наведених вище сферах значною мірою 

залежиться від ефективності функціонування Міністерства фінансів України, 

що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, 

державну політику у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського 

обліку та аудиту, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього 

фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, 

запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансуванню тероризму, забезпечує формування державної 

політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, 
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документів суворої звітності та забезпечує формування та реалізацію єдиної 

державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування 

податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати 

єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, 

використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння, їх обігу та обліку [273, 468]. 

Необхідність дослідження місця Міністерства фінансів України (далі – 

Мінфін) у процесі антикризового адміністративно-правового регулювання 

пояснюється визначальним організаційним та координуючим впливом митної, 

податкової, фінансової, а в першу чергу – бюджетної політики на 

реформування національного господарства в складні періоди його розвитку.  

Саме тому, метою нашого дослідження є також встановлення ролі Мінфіну 

при реалізації антикризових заходів в сфері соціально-економічного розвитку 

України. Доречним також видається дослідження сучасного стану та 

ефективності реалізації зазначеним органом своєї компетенції, у сферах 

визначених законом, а також обґрунтування авторських пропозицій стосовно 

вдосконалення цього процесу. Слід зауважити, що в умовах функціонування 

кризових явищ в сфері економіки роль держави суттєво зростає, що 

проявляється в підвищенні ролі ефективної фінансової та бюджетної політики.  

Деталізуючи наведені поняття, слід зазначити, що фінансова політика 

являє собою систему державних заходів, спрямованих на мобілізацію 

фінансових ресурсів, їх розподіл і використання [375, с. 10]. У процесі 

реалізації фінансової політики виникає значний обсяг спеціальних 

правовідносин, зокрема:  

- між вищими і місцевими органами державної влади з приводу розподілу 

доходів і видатків між окремими видами бюджетів, порядку їх формування і 

виконання; 
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- між вищими та місцевими виконавчими органами влади щодо розробки, 

прийняття, виконання бюджету та контролю за цим процесом; 

- між фінансово-кредитними органами влади та підприємствами, 

установами, організаціями, та фізичними особами у зв’язку зі сплатою податків, 

інших обов’язкових платежів, їх перерахуванням до бюджету (мобілізація 

фінансових ресурсів);  

- всередині єдиної системи виконавчих органів у галузі фінансів та кредиту 

(наприклад між Міністерством фінансів і НБУ) у зв’язку з реалізацією 

функціональних обов’язків кожного з цих органів [415, с. 21 ].  

У свою чергу, бюджетна політика передбачає реалізацію уповноваженими 

органами державної влади та місцевого самоврядування спеціальних заходів, 

що спрямовані на встановлення бюджетного устрою та бюджетної системи 

країни, визначення структури доходів і видатків бюджетної системи, їх 

розподіл між бюджетами різного рівня, розмежування бюджетної компетенції 

між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

здійснення організації бюджетного процесу, забезпечення контролю за 

виконанням бюджету, а також реалізацію відповідальності за порушення 

бюджетного законодавства [15, с. 41].  

Серед основних завдань Мінфіну, в аспекті реалізації антикризового-

адміністративно-правового регулювання в сфері економіки, слід виділити: 

1) забезпечення формування та реалізація державної фінансової та 

бюджетної політики, державної політики у сфері державного пробірного 

контролю, бухгалтерського обліку та аудиту, випуску та проведення лотерей; 

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного 

внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; 

3) забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової і 

митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у 

сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та 

митного законодавства, державної фінансової політики у сфері співробітництва 

з іноземними державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями, 

а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у 

сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 

утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку; 

3-1) забезпечення формування державної політики у сфері організації та 

контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності [272].  

Найбільш істотний вплив на функціонування та здійснення реформ в 

народному господарстві, на нашу думку, визначає реалізація бюджетної 

політики, адже саме завдяки бюджету у держави є можливість проведення 

попереднього формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Іншими словами, в 

бюджеті визначаються шляхи впливу уповноважених органів влади на 

суспільні відносини з метою спрямування їх розвитку в бажаний для 

суспільства напрям через використання фінансових стимулів, що виступають 

одними з найбільш ефективних засобів впливу на свідомість та поведінку 

учасників таких правовідносин.  

З моменту виникнення восени 2008 року кризових явищ економічного 

характеру, в Україні впродовж пяти років приймалися закони України, якими 

затверджувалися Державні бюджети, зміст яких зазнавав відповідного 

кризового та посткризового впливу. Суттєве місце у їх розробці, прийнятті та 

виконанні приймав Мінфін, що пов’язано зі значною роллю даного органу в 

усьому бюджетному процесі. Виходячи з цього, вважаємо за доцільне 

проаналізувати Державні бюджети України за 2009-2012 рр. з метою виявлення 

недоліків бюджетної політики в межах антикризового регулювання економіки в 
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найскладніші моменти функціонування світової кризи, а також здійснити 

обґрунтування пропозицій стосовно її вдосконалення.  

Отже Державний бюджет України на 2009 р. було визначено дефіцитним. 

Разом з тим, було заборонено збільшувати бюджетні призначення за 

загальними та спеціальними фондами Держбюджету за рахунок зменшення 

інших видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, а також 

видатки, пов’язані з функціонуванням державних органів. Але, на відміну від 

попередніх років, бюджет 2009 р. передбачив, що при невиконанні надходжень 

загального фонду, визначених розписом Держбюджету, головні розпорядники 

бюджетних коштів змушені забезпечити взяття зобов’язань та проведення 

витрат відповідно до встановлених асигнувань. Інакше кажучи, фактично 

передбачалося, що видатки Держбюджету будуть скорочуватись  [149 , с. 169].  

Захищені статті видатків за економічною класифікацією не змінилися, крім 

доданих видатків щодо проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 

Європи-2012, а саме: 

– оплата праці працівників бюджетних установ; 

– нарахування на заробітну плату; 

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв та ін. [426, с. 195-196]; 

Піддаючи аналізу Державний бюджет України на 2009 рік, мусимо також 

зауважити на недостатній кількості антикризових заходів з боку держави. Перш 

за все, слід звернути увагу на низький рівень видатків розвитку в межах 

загального фонду Державного бюджету, відносна частка яких, враховуючи 

потребу посилення ролі держави в період кризи мала б суттєво зрости. Зокрема, 

обсяг видатків загального фонду Державного бюджету України на 2009 рік 

складав 194,4 млрд. грн., в тому числі 7,5 млрд. грн. (3,8%) на видатки 

розвитку; У той же час спеціальний фонд передбачав використання 79,7 млрд. 

грн, в тому числі 32,2 млрд. грн. (40,4%) на видатки розвитку.  

Принагідно слід зауважити на різниці між видатками розвитку 

(капітальними) та видатками споживання (поточними). Отже, до видатків 

споживання бюджетів належать видатки, які забезпечують поточне 
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функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

бюджетних установ та організацій, надання державою міжбюджетних 

трансфертів іншим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій та 

субвенцій на поточне функціонування. 

Видатки розвитку або капітальні видатки – це видатки, що забезпечують 

інноваційну й інвестиційну діяльність, зокрема фінансування капітальних 

вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансування структурної 

перебудови народного господарства; кошти, що надаються як бюджетні 

позички на інвестиційні цілі юридичним особам; видатки, при здійсненні яких 

створюється або збільшується майно, що знаходяться у власності держави або 

органів місцевого самоврядування; субвенції та інші видатки, пов’язані з 

розширеним відтворенням [104, с. 118]. 

На наше переконання, для першого бюджетного року після виникнення 

кризових явищ, частка видатків розвитку повинна була б збільшитися, а 

видатки споживання бути скорочені. Таке скорочення слід було проводити не 

за рахунок зменшення соціальних виплат, які стимулюють споживчий попит та 

забезпечують стабільність у суспільстві, а внаслідок зменшення витрат на 

утримання державного апарату та обмеження зростання соціальних виплат.  

Саме такий підхід до скорочення витрат на утримання чинивників 

простежується в заяві Президента України в процесі підготовки державного 

проєкту бюджету на 2020 рік, а саме скороченні на 10% видатків на утримання 

чиновників. Зростання економіки України в наступному році має прискоритися. 

За словами Зеленського, таке зменшення видатків на чиновників дозволить 

зекономити кошти та направити їх на соціально важливі статті бюджету.до 

3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6% [ 93 ].  

Разом з тим, як зазначає Цвєтков А.М., в нашій державі з року в рік 

відбувається зростання чисельності центральних органів виконавчої влади 

України та, як наслідок, збільшення обсягів видатків на їх утримання у 

Державному бюджеті України. Це негативним чином впливає як на процес 
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реформування системи органів центральних органів виконавчої влади, так і на 

регулювання ними відповідної сфери суспільних відносин [424, с. 1].  

Розглядаючи місце Мінфіну у процесі здійснення антикризового 

регулювання з боку, звернемо також увагу на закріплені в Державному бюджеті 

на 2009 рік напрями використання коштів Стабілізаційного фонду, який 

виступав одним з основних інструментів проведення антикризової політики 

Уряду згідно із положеннями Закону України «Про першочергові заходи щодо 

запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» від 31 жовтня 2008 року N 639-VI та низки 

інших актів, що приймалися з метою пом’якшення несприятливого впливу 

світової фінансово-економічної кризи.  

Перелік заходів, що підлягали фінансуванню, справляє подвійне враження. 

Зокрема, позитивно слід охарактеризувати такі проекти як: 

 реалізація інвестиційних проектів в енергетичній галузі, у тому числі на 

створення ядерно-паливного циклу в Україні - 600.000 тис. гривень; 

 реалізація інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в 

житлово-комунальному господарстві - 500.000 тис. гривень;  

 будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті 

Запоріжжі - 500.000 тис. гривень;  

 виконання функцій столиці відповідно до Закону України «Про столицю 

України - місто-герой Київ», включаючи будівництво метрополітену - 500.000 

тис. гривень; 

 придбання шкільних автобусів для перевезення учнів загальноосвітніх 

шкіл, що проживають у сільській місцевості - 150.000 тис. гривень; 

 комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській 

області - 50.000 тис. гривень; 

 створення, закупівля і модернізація озброєння, військової та спеціальної 

техніки за державним оборонним замовленням у національних виробників для 

забезпечення оборони, громадського порядку, цивільного захисту та пожежної 

безпеки - 2.767.100 тис. гривень 
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 будівництво льодових спортивних споруд із штучним льодом відповідно 

до Державної цільової соціальної програми «Хокей України» - 150.000 тис. 

гривень; 

 придбання пожежної техніки та обладнання вітчизняного виробництва - 

не менш як 100.000 тис. грн. [293] 

Комплексна реалізація названих вище заходів дозволяє стверджувати про 

стимулювання внутрішнього попиту, розвиток інфраструктури, збільшення 

фінансових вкладень в людський капітал та прискорення процесу подолання 

кризових явищ в нашій державі. Разом, з тим, значний обсяг витрат 

Стабілізаційного фонду було спрямовано на пряму підтримку підприємств та 

галузей, що не володіють значним інноваційним потенціалом. Зокрема, значна 

частка Стабілізаційного фонду вила направлена на:  

 створення фільмів національного виробництва; 

 фінансування проектів, пов’язаних з консервацією виробничих 

потужностей промислових підприємств, реструктуризацією та ліквідацією 

об’єктів підприємств гірничої хімії та підприємств з підземного видобутку 

залізної руди, утилізацією боєприпасів і твердого ракетного палива; 

 здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів з 

будівництва та технічного переоснащення вугледобувних підприємств, 

торфодобувних підприємств;  

 придбання для Державної митної служби України рентгено-телевізійних 

скануючих систем;  

 розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших 

національностей, які були депортовані з території України 

 поповнення статутних фондів державних підприємств [293]; 

Безумовно, наведені вище проекти вимагають своєї реалізації, зважаючи на 

важливе місце кожної з галузей у національному господарстві. Разом з тим, в 

період кризи більш доречним було б спрямування інвестицій в напрямку 

технологічного переоснащення найбільш перспективних галузей, а також 

надання переваги найбільш інноваційним проектам. Крім того, механізм 
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підтримки державного сектору економіки повинен був би реалізовуватися не 

шляхом прямих фінансових вливань у статутний капітал, а через стимулювання 

інвестицій, пошуку нових ринків збуту, а також підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції.  

Не змінилася на краще ситуація з бюджетним забезпеченням 

антикризового адміністративно-правового регулювання і в 2010 році. Перш за 

все, Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» був 

прийнятий Верховною Радою лише 27.04.2010 р. [294], тобто, майже 5 місяців 

національне господарство функціонувало за умови відсутності основного 

програмного документа держави. Це означає, що щомісячні видатки протягом 5 

місяців не повинні були перевищувати 1/12 частини річних призначень 

попереднього року. Здійснення капітальних видатків за рахунок коштів 

державного бюджету за таких обставин бути припинено, а запозичення можна 

було здійснювати лише з метою погашення основної суми державного боргу. 

Видатки на погашення державних боргових зобов’язань та витрати 

спеціального фонду бюджету допускалося здійснювати в необхідних обсягах 

незалежно від обсягу коштів, передбачених на цю мету в законі про державний 

бюджет попереднього року [417, с. 182].  

Такий режим реалізації державної бюджетної політики негативно впливав 

на процес подолання кризових явищ в економіці та уповільнював вихід України 

на посткризовий етап розвитку. Окрім цього, прийнятий із запізненням 

Головний кошторис країни на 2010 рік в багатьох моментах повторював 

недоліки антикризової політики попереднього бюджетного періоду. Наприклад, 

серед основних напрямів використання Стабілізаційного фонду ст. 74 Закону 

України «Про державний бюджет України на 2010 рік». передбачала часткове 

покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, 

фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного 

переоснащення вугледобувних підприємств, торфодобувних підприємств, 

проектів з ліквідації шахт, фінансування програми реновації, фінансування 
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гірничорятувальних заходів – на ці та інші заходи у вугільній галузі 

спрямовувалося 6,6 млрд. гривень.  

У той же час фінансування Державної комплексної програми розвитку 

авіаційної промисловості, Державної цільової програми реформування та 

розвитку оборонно-промислового комплексу, Державної програми розвитку 

вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, 

Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми та інших 

програм розвитку реального сектору економіки передбачало виділення лише 1 

млрд. грн. Аналогічну суму передбачалося спрямувати на державну підтримку 

реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі 

економіки, у тому числі через механізм здешевлення кредитів. Недостатнім 

також вважаємо обсяг коштів, що був спрямований на стимулювання та 

підтримку житлового будівництва.  

Піддаючи аналізу розподіл видатків Державного бюджету України на 2010 

рік, варто акцентувати увагу на скороченні відносного обсягу видатків 

розвитку. В межах загального фонду державного бюджету видатки розвитку 

становили 7,8 млрд. грн. (3,2% загального фонду). У свою чергу, в межах 

спеціального фонду на видатки розвитку спрямовувалося 17,8 млрд. грн. (26,6% 

спеціального фонду). Зважаючи на наведені вище дані, можемо зауважити, що в 

період функціонування кризових явищ роль держави у процесі капітальних 

вкладень, стимулюванні розвитку інфраструктури, а також пришвидшення 

запровадження інновацій повинна бути значно істотнішою. Крім того, 

вимагають збільшення обсяги фінансування інноваційних проектів в 

високотехнологічних та наукомістких галузях, пріоритетними повинні 

визначатися вкладення в розвиток людського капіталу та сферу наукових 

досліджень.  

Державний бюджет на 2011 рік вже не передбачав використання 

Стабілізаційного фонду, як одного з інструментів антикризового 

адміністративно-правового регулювання в сфері економіки. Незважаючи на це, 

кризові явища в національному господарстві України продовжували 
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проявлятися і в 2011 році, в основному, зважаючи на зовнішні несприятливі 

чинники економічного, політичного, а також фінансового характеру [476].  

При розробці та виконанні відповідного бюджету не було враховано 

необхідності проведення реструктуризації економіки згідно вимог сучасного 

ринку та запровадження новітніх наукових розробок в реальному секторі 

економіки. Для обґрунтування даного твердження наведемо розподіл видатків 

державного бюджету в сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної 

промисловості в 2011 році. Головним розпорядником бюджетних коштів 

виступало Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Отже, 

серед видатків Державного бюджету в названому секторі економіки слід 

виділити наступні: 

 часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної 

продукції 6 710 млн. грн. (Код програмної класифікації видатків та 

кредитування державного бюджету – 1101110);  

 погашення заборгованості вугільної та торфодобувної промисловості за 

спожиту у минулих періодах електричну енергію – 541 млн. грн. (Код 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету – 

1101070); 

 державна підтримка будівництва об’єктів вугле- і торфодобувних 

підприємств 581,4 млн. грн. (Код програмної класифікації видатків та 

кредитування державного бюджету – 1101200); 

 заходи з реалізації Державної цільової економічної програми «Ядерне 

паливо» – 56,2 млн. грн. (Код програмної класифікації видатків та кредитування 

державного бюджету – 1101080); 

 прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за 

державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері паливно-

енергетичного комплексу й вугільної промисловості – 48,3 млн. грн. (Код 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету – 

1101030); 
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 фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері 

енергетики – 0,16 млн. грн. (Код програмної класифікації видатків та 

кредитування державного бюджету – 1101130); 

 будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших 

електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній 

електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на  створення 

запасів твердого палива для теплоелектростанцій – 80 млн. грн. (Код 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету – 

1101390) [295].  

Як бачимо, бюджетні витрати в сфері паливно-енергетичного комплексу 

були розподілені в 2011 році недостатньою мірою пропорційно між поточною 

підтримкою підприємств та інвестиціями в їх майбутній розвиток, 

запровадженням інновацій та стимулювання заходів енергозбереження. Більше 

того, на нашу думку, бюджетна підтримка повинна надаватися з врахуванням 

принципу ефективності та результативності, що полягає у досягнення цілей, 

запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного 

розвитку економіки, при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та 

досягнення максимального результату при використанні визначеного 

бюджетом обсягу коштів [35].  

Більш обґрунтованим вважаємо спрямування наведених вище фінансових 

ресурсів на стимулювання оновлення технологічного забезпечення самими 

підприємствами, запровадження енергозберігаючих та безвідходних технологій 

на них, а також здешевлення кредитних ресурсів для таких цілей.  

Положення Енергетичної стратегії України до 2030 року пріоритетними 

цілями в даній сфері визначають створення передумов для докорінного 

зменшення енергоємності вітчизняної продукції за рахунок впровадження 

нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, 

управління та обліку на всіх етапах виробництва, транспортування та 

споживання енергетичних продуктів; розвиток ринкових механізмів 

стимулювання енергозбереження в усіх галузях економіки. В Стратегії 
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підкреслено, що однією з найбільш актуальних проблем, що вимагають свого 

вирішення в процесі антикризового адміністративно-правового регулювання є 

зменшення енергоємності національного господарства. Адже за цим 

показником Україна у 2,6 рази перевищує середній рівень енергоємності ВВП 

країн світу. Причиною високої енергоємності є надмірне споживання в галузях 

економіки енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, що 

зумовлює відповідне зростання імпорту вуглеводнів в Україну [75].  

Визначаючи місце Міністерства фінансів України в даних 

правовідносинах, наголосимо на його пріоритетній ролі, адже одним з основних 

завдань даного органу влади виступає забезпечення концентрації фінансових 

ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку нашої 

держави.  

Викликає також питання відсутність елементів щодо пом’якшення 

податкової політики у процесі здійснення антикризового адміністративно-

правового регулювання, адже у відповідь на поширення кризових явищ уряди 

багатьох країн світу почали активно розробляли антикризові програми, одним 

із ключових напрямів яких є використання інструментів бюджетно-податкової 

політики. Пакети бюджетно-податкового стимулювання економіки були 

особливо значними в Японії, США та азійських країнах з ринками, що 

формуються. Країни ЄС, Африки і Латинської Америки застосовували дані 

інструменти в менших обсягах. Фіскальні стимули позитивно впливають на 

економіку вцілому та на пріоритетні галузі зокрема [368, с. 254]. Таке 

стимулювання значно спростило та пришвидшило б процес державної 

підтримки найбільш постраждалих від кризи галузей економіки. Крім того, для 

досягнення того ж результату, потрібно було б використати на порядок менше 

організаційних та фінансових ресурсів, що були додатково спрямовані на 

адміністрування державних антикризових заходів.  

На відміну від більшості розвинених держав світу, Україна, нажаль, не 

застосовувала в належній формі та обсязі податкове стимулювання відновлення 

реального сектору економіку, що спричинило зменшення ефективності 
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подолання кризових явищ вцілому. На нашу думку, саме податкове 

стимулювання повинно було б бути визначеним пріоритетним, адже 

невід’ємними функціями податків виступають: стимулююча (шляхом 

запровадження окремим платникам податків пільг щодо їх сплати, що 

стимулює розвиток окремих галузей народногосподарського комплексу або 

здійснює підтримку незахищених верств населення країни), а також регулююча 

(відбувається опосередковане визначення пріоритетних для суспільства галузей 

суспільного виробництва та споживання) [25, с. 42].  

Державний бюджет України на 2012 рік розроблявся з врахуванням того, 

що кризові явища вже в основному подолані і тому немає необхідності 

спрямовувати кошти на їх подолання. Разом з тим, запланований розмір 

кошторису держави значно зріс, у порівнянні з минулими роками. Зокрема, 

видатки Державного бюджету України на 2012 рік було затверджено у сумі 

413,6 млрд. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного 

бюджету України - у сумі 360,5 млрд. гривень та видатки спеціального фонду 

Державного бюджету України – у сумі 53,1 млрд. гривень [296].  

Лише цим можемо пояснити відсутність антикризових заходів у даному 

програмному документі фінансового характер. У той же час, маємо 

констатувати зростання видатків розвитку в структурі Державного бюджету. Це 

стосується, як загального фонду (14,44% в загальній структурі), так і 

спеціального фонду (32,67%).  

Разом з тим, названий документ було прийнято з суттєвим дефіцитом. 

Зокрема, граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України на 2012 рік 

було установлено у сумі 38 807 222,1 тис. гривень, у тому числі граничний 

обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України – у сумі 34 922 

588,8 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду 

Державного бюджету України - у сумі 3 884 633,3 тис. гривень. Вцілому, 

граничний розмір дефіциту було встановлено на рівні 9,3%.  

Ще одним недоліком, який був притаманний і попереднім бюджетам, 

вважаємо структурну незбалансованість Держбюджету 2012 в плані здійснення 
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антикризового адміністративно-правового регулювання та диспропорції в 

державному стимулювання галузей економіки. Проявляється це в надмірному 

фінансуванні застарілих та безперспективних галузей, наприклад, згідно 

Розподілу видатків Державного бюджету України на 2012 рік, значні кошти 

спрямовуються на фінансування таких заходів:  

 Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття 

витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції – 9,9 млрд. грн. (код 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

1101110); 

 Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, 

технічне переоснащення зазначених підприємств, у тому числі через механізм 

здешевлення та погашення кредитів, а також виконання програми реновації 

гірничошахтного обладнання – 3,02 млрд. грн (код програмної класифікації 

1101200);  

 Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах – 0,41 млрд. 

грн. (код програмної класифікації 1101100); 

 Компенсація Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” 

різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації 

суб’єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається 

населенням – 3,9 млрд. грн. (код програмної класифікації 1101420).  

У той же час недофінансовуються або ж взагалі залишаються без 

фінансування такі напрями соціально-економічної політики держави, як:  

 Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні – 3,5 млн. грн. (код програмної класифікації 

8681030); 

 Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими 

програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та 

енергозбереження – 1,2 млн. грн. (код програмної класифікації 1206020); 

 Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм 

здешевлення кредитів – 6 млн. грн. (код програмної класифікації 1206040); 
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 Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими 

програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та 

енергозбереження – 1,21 млн. грн. (код програмної класифікації 1206020); 

 Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності 

на 2010 - 2015 роки – 372,7 млн. грн. (код програмної класифікації 1206060); 

 Національна програма інформатизації, створення електронної 

інформаційної системи "Електронний Уряд", створення автоматизованої 

системи "Єдине вікно подання електронної звітності" – 50 млн. грн. (код 

програмної класифікації 2209030); 

 Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням – 

103,78 млн. грн. (код програмної класифікації 2209070); 

 Створення сучасного інноваційного парку у галузі інформаційних та 

інших високих технологій – 35 млн. грн. (код програмної класифікації 

2209150); 

 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за 

державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та 

підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова 

підтримка розвитку наукової інфраструктури – 66,48 млн. грн. (код програмної 

класифікації 2301020); 

 Державна підтримка виробництва авіаційної техніки і вертольотів та 

двигунів до них, в тому числі через механізм здешевлення кредитів – 34,1 млн. 

грн. (код програмної класифікації 2601170); 

 Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного 

житла – 200 млн. грн. (код програмної класифікації 2751190); 

 Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і 

регулювання води та теплової енергії – 160 млн. грн. (код програмної 

класифікації 2751330). 

Отже, Державний бюджет на 2012 рік, на жаль, не можна назвати 

прогресивним. Значна частина капітальних та поточних витрат спрямовані на 
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ресурсоємні та не інноваційні галузі економіки. У той же час прогресивні та 

наукоємні галузі та проекти підвищення енергоефективності залишаються 

недофінансованими або ж  не фінансуються взагалі.  

Загалом як наголошують експерти, бюджетна політика в Україні не зазнала 

радикальних змін ані в доходній, ані у видатковій частинах. Розподіл видатків 

за функціональними категоріями все ще далекий від оптимального і свідчить 

про доволі повільний процес перегляду видатків та поліпшення їх 

ефективності, порівняно з країнами-сусідами у ЄС. Втім, чинна структура 

видатків за функціональною класифікацією бюджету відображає урядові 

пріоритети – значні видатки на оборону та соціальний захист є вимушеними та 

необхідними. В черговий раз не виконуються надходження від приватизації: із 

очікуваних 21,3 млрд грн у 2018 році держава отримала лише 269 млн грн. 

Сукупний обсяг видатків сектору ЗДУ залишається високим – на рівні 43,3%. 

Для прискорення економічного зростання Україні потрібно знизити дану 

категорію видатків до 37%.  

Разом з тим, у 2018 році Верховна Рада проголосувала за перехід країни на 

трирічне бюджетне планування і бюджет на 2019 рік вже приймали із 

врахуванням трирічного плану. Бюджет на 2020 рік може стати першим у ряді 

бюджетних документів, що враховуватиме стратегічні цілі державної політики 

та розподілятиме ресурси відповідно до пріоритетів, а не до практик, що 

склалися історично. Шанс на це має дати новий склад Верховної ради, який 

після виборів у жовтні буде голосувати за бюджет. За результатами виконання 

бюджету 2018 Україна все ще перерозподіляє через бюджет забагато коштів – 

близько 43% ВВП.  Економічне зростання могло би прискоритися, якщо б цей 

рівень став нижче 40%, а цього можна досягти через розумнне планування [418  

]. 

У такій ситуації для ефективного здійснення економічної політики в період 

антикризового відновлення акцент необхідно здійснювати антикризового 

адміністративно-правового регулювання акцент необхідно здійснювати на 

таких напрямках, як у підвищення енергоефективності та енергозбереження, 
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створення інноваційного парку у галузі інформаційних та інших високих 

технологій, будівництво  доступного житла, наукові та науково-технічні 

розробки, сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, реалізація 

програм інформатизації, створення електронної інформаційної системи 

"Електронний Уряд, державна підтримка виробництва у сфері складного 

машинобудування тощо.  

Як зазначає очільниця Міністерства фінансів України О. Маркарова, наразі 

світова економіка починає входити у новий цикл. Темпи зростання економіки у 

світі уповільнюються. Для того, щоб цьому запобігти, в українському Мінфіні 

планують зменшувати дефіцит державного бюджету, проводити стійку боргову 

політику, покращувати умови міжнародної торгівлі та проводити 

приватизацію,земельну реформу, концесію та інші реформи. За умови, що 

паралельно з фінансовими і економічними реформами буде суттєве 

реформування судової та правоохоронної систем, то результат буде суттєвий [ 

41 ]. 

Таким чином, як підсумок слід зазначити, що Міністерство фінансів 

України наділене значними повноваженнями в сфері адміністративно-

правового регулювання економіки України, що найбільшою мірою 

проявляється в участі цього органу в формування та забезпеченні реалізації 

бюджетної та податкової політики. Проведений аналіз Державних бюджетів 

України за 2009-2012 рр., а також практика виконання Державних бюджетів в 

подальші роки, свідчить про недостатню спрямованість зазначеної політики на 

структурну перебудову національного господарства. Це проявляється у 

низькому рівні видатків розвитку, у порівняння з видатками споживання в 

період загострення кризових явищ. Крім цього, вважаємо, що фінансові 

ресурси, спрямовані на капітальні вкладення протягом 2009-2012 рр. могли б 

бути використані більш ефективно. Перш за все, це стосується потреби 

переорієнтування державної політики стимулювання на найбільш перспективні 

галузі, проведення науково-дослідних та науково-конструкторських розробок з 

їх подальшим впровадженням в реальний сектор економіки, стимулювання 
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енергоефективності та енергозбереження, обмеження прямої фінансової 

допомоги окремим підприємствам чи галузям, а також відповідною заміною 

прямої підтримки на послаблення податкового навантаження на підприємства 

або ж державну участь в кредитуванні. Крім цього, у розроблених та виконаних 

під контролем Міністерства фінансів України Державних бюджетах 

передбачене стимулювання переважно матеріальної сфери виробництва. При 

цьому обсяг фінансових ресурсів, що були використані на розвиток людського 

капіталу практично не змінився чи навіть скоротився. Врахування цих та інших 

рекомендацій дозволить Мінфіну з більшою ефективність брати участь у 

подоланні кризових явищ економічного характеру в Україні. 

 

3.2.4. Міністерство аграрної політики та продовольства України як 

суб’єкт антикризового адміністративно-правового регулювання економіки  

Вихід України зі стану економічної кризи, а також відновлення втрачених 

позицій на світових ринках, значною мірою, залежить від використання нашою 

державою свого потенціалу в аграрному секторі економіки [194 с. 57]. Саме 

сільськогосподарське виробництво може стати тією сферою, що виступить 

ключовою нішею України на світовому ринку якісної та конкурентоспроможної 

продукції та допоможе вивести національне господарство нашої держави на 

новий технологічний рівень [166, с. 144].  

Аграрний сектор залишається доволі особливою галуззю економіки, що 

характеризується залежністю сільськогосподарського виробництва як від 

природно-кліматичних умов, так і від глибини державного втручання. 

Сучасний вплив держави на сільське господарство України з одного боку є 

доволі значним, а з іншого – недостатньо ефективним. Аграрна економічна 

політика впродовж трансформаційного періоду характеризувалась здебільшого 

переважанням тактичних, а не стратегічних цілей, а регулювальна діяльність 

держави не мала системного і послідовного характеру [27, с. 164]. 

За інформацією Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН 

(FAO), з 2001 року в світі спостерігається тенденція до зростання цін на 
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продовольство, що продовжиться також і в майбутньому. Попит з боку 

споживачів у країнах, що швидко розвиваються (Китай, Індія, Латинська 

Америка) буде рости й надалі, адже населення в цих регіонах продовжує 

зростати і їх купівельна спроможність також підвищується. Крім цього, 

подальше збільшення обсягів виробництва біопалива також створює 

додатковий попит на сільськогосподарські культури та зумовлює зростання цін. 

Водночас, пропозиція в даній сфері зазнає частого коливання у зв’язку з 

постійним скороченням природних ресурсів, зниження темпів зростання 

врожайності на деякі сировинні товари, а також скороченням посівних площ та 

погіршенням якості ґрунтів у світі. Коливання цін на продовольство в 

майбутньому може навіть збільшитися у зв’язку з інтегрованістю 

сільськогосподарського виробництва та енергетичної сфери, а також 

збільшенням частоти погодних катаклізмів. 

Попри такі невтішні прогнози щодо продовольчої безпеки у світовому 

масштабі, ООН відзначає значний потенціал зростання в таких регіонах як 

Африка, Центральна Азія, Латинська Америка та особливо виділяє Україну. 

Але експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації зазначають, 

що неодмінною умовою реалізації даного потенціалу в нашій державі виступає 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур, запровадження нових 

технологій, а також скорочення виробничих втрат, що неможливо реалізувати 

без збільшення інвестицій та виваженої державної політики в цій сфері [474, с. 

12].  

Досягнення поставлених завдань значною мірою залежить від належного 

адміністративно-правового регулювання, що спрямовуватиметься на подолання 

кризових явищ в аграрному секторі та стимулюватиме його зростання. 

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань 

формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, політики у 

сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави 

виступає Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі – 

Мінагрополітики).  
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Враховуючи зазначене вище, доцільність даного дослідження 

обґрунтовується значною перспективністю розвитку аграрного сектору 

економіки в процесі подолання кризових явищ, а також суттєвою потребою 

вдосконалення адміністративно-правового регулювання в даній сфері.  

Відповідно, необхідним є визначення ролі Міністерства аграрної політики 

та продовольства України у процесі реалізації антикризового адміністративно-

правового регулювання в економіки, аналіз сучасного стану та ефективності 

реалізації його компетенції, а також пошук шляхів вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання у тих сферах державної політики, де 

назване міністерство виступає головним органом в системі органів виконавчої 

влади.  

Згідно норм Положення про Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, основними завданнями даного центрального органу 

виконавчої влади є 

1) формування та реалізація державної аграрної політики, державної 

політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки 

держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, рослинництва, розвитку 

сільських територій, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, 

харчової і переробної промисловості (далі - сфери агропромислового 

виробництва), технічної політики у сфері агропромислового комплексу та 

машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської 

дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), 

моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення, насінництва та розсадництва; 

2) формування та реалізації державної політики у сферах рибного 

господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення 

водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден 

флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства, 

ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових 

продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, у сфері топографо-
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геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у 

сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в 

агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, 

використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості 

ґрунтів; 

4) формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у системі 

інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу [269]. 

Отже, саме до компетенції Мінагрополітики входить формування та 

реалізації антикризових заходів, що допоможуть спрямувати розвиток АПК в 

напрямку виходу зі стану кризи. У той же час, найважливішими принципами 

державного регулювання на даному етапі розвитку сільськогосподарської 

галузі виступають:  

- державний аграрний протекціонізм; 

- цільова державна підтримка сільського господарства;  

- забезпечення продовольчої безпеки; 

- рівність усіх форм господарювання;  

- поєднання економічних і соціальних цілей;  

- правова захищеність аграрного підприємництва.  

Підставою для такого твердження слугує значимість галузі як потужного 

економічного напряму в економічній системі України, що забезпечить не лише 

розвиток власне галузі як виробництва, а й відновлення соціальної складової 

аграрної сфери в цілому – зайнятості сільського населення та створення 

сучасної соціально-побутової інфраструктури на селі [201, с. 25]. 

Конкретизуючи об’єкт дослідження, зауважимо, що під поняттям 

агропромисловим комплексом (АПК ) слід розуміти міжгалузеве утворення, яке 

включає сільськогосподарські  та інші галузі господарства і функціонує на 

основі широко розвинених і урегульованих нормами права інтеграційних та 

коопераційних зв’язків. Він охоплює виробництво засобів виробництва для 

сільського господарства і тісно пов’язаних з ним галузей, їх матеріально-
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технічне забезпечення і виробниче обслуговування, усі стадії виробництва і 

реалізації сільськогосподарської продукції та її переробки [442, с. 40].  

Для належного функціонування АПК включає до свого складу також 

інфраструктурну сферу. Її функціональне призначення полягає в задоволенні 

потреб основних галузей АПК, зведенні до мінімуму витрат на виробництво, 

зберігання, заготівлю, переробку та реалізацію продовольчої продукції. 

Внаслідок низького рівня розвитку інфраструктурна сфера наразі не здатна 

забезпечити нормальне функціонування основного виробництва АПК, повне, 

ефективне використання всіх матеріальних та фінансових ресурсів [133, с. 1].  

Серед основних проблем, що негативним чином впливають на стан 

розвитку АПК та перспективи його виходу зі стану кризи виділяють наступні:  

 скорочення вартісних та кількісних показників забезпеченості сільського 

господарства основними засобами (наприклад, забезпеченість 

сільськогосподарських підприємств машино-тракторним парком за період 2000 

- 2010 рр. знизилась до 47,4 %, зернозбиральних комбайнів – на 50,2 %, сівалок 

– до 54,8% у порівнянні з 1990 р.);  

 нерозвиненість інфраструктури заготівлі та збуту сільгосппродукції, що 

обумовлює значні втрати сільськогосподарської продукції під час зберігання та 

транспортування продукції;  

 низька ефективність використання сільгоспугідь, переважання 

екстенсивних методів ведення господарювання;  

 збільшення собівартості як вирощування, так і реалізації 

сільськогосподарської продукції;  

 низький рівень матеріально-технічного забезпечення аграрних 

підприємств, їх низька капіталоозброєність та капіталооснащеність, що 

перешкоджає прискоренню оновлення їх матеріально-технічної бази та 

підвищення конкурентоспроможності;  

 відсутність цілісного прозорого ринку сільгосппродукції (насамперед 

зерна), що призводить до непаритетного розподілу прибутків між 

сільськогосподарськими товаровиробниками та торговельними компаніями;  



243 

 невідповідність вітчизняної продукції сільського господарства 

міжнародним стандартам якості та санітарним нормам;  

 високий рівень освоєності сільгоспугідь, що збільшує навантаження на 

землі призводить до погіршення їх якісного стану;  

 незавершеність реформування земельних відносин, мораторій на 

купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, що стримує 

формування і розвиток господарств на основі концентрації земельної власності 

в оптимальних розмірах у ефективних власників;  

 неринкові управлінські методи з боку держави; систематичне введення 

експортних квот на вивіз продукції сільського господарства, що значно 

дестабілізує ситуацію на ринку та дискредитує Україну як надійного партнера в 

сфері міжнародної торгівлі [78, с. 23-24].  

Для демонстрації ще одного напряму вдосконалення державної політики в 

сфері АПК слід навести співвідношення вітчизняної та європейської 

торгівельної політики сільськогосподарською продукцією. Зокрема, протягом 

2010 року у структурі експорту української сільськогосподарської продукції до 

країн ЄС спостерігалась тенденція, відповідно до якої найбільша частка 

припадала на сировинні товари, в першу чергу на насіння олійних культур. 

Крім цього, експорт сільськогосподарської продукції з України до ЄС має 

невисокий рівень диверсифікації, що робить його вразливим до коливань 

світової кон’юнктури на світовому ринку.  

В структурі імпорту агропродукції з ЄС протягом 2010 року також 

спостерігалася тенденція, відповідно до якої основні позиції належали товарам 

з більшою доданою вартістю. Ця ситуація відповідає укладеній практиці 

експорту з ЄС агропродукції з більшим рівнем переробки. Це дозволяє ЄС як 

мати кращі умови торгівлі сільськогосподарською продукцію, так і забезпечити 

її диверсифікацію [118, с. 5-6].  

Слід підкреслити, що головна мета виконавчої влади зумовлена її 

соціальним призначенням і особливим становищем в системі розподілу влад - 

якісне виконання завдань і функцій державного управління [11, с.53]. Таким 
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чином, вирішення наведених вище проблем у функціонуванні АПК в умовах 

кризи повинно бути визнане пріоритетними цілями і функціями як всієї 

системи реалізації державної економічної політики загалом, так і включені до 

напрямів пріоритетної роботи профільного міністерства. Окрім цього, механізм 

державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва повинен 

передбачити чітке законодавче закріплення видів державної підтримки, 

визначення переліку органів державної влади, уповноважених здійснювати таку 

діяльність, а також закріпити прозорі процедури надання державної підтримки 

[216, с. 12]. 

Оцінюючи умови надання Україною підтримки та стимулювання свого 

АПК, зауважимо на ширших, порівняно з іншими країнами, можливостями 

реалізації такої політики. Після вступу в СОТ наша держава приєдналась до 

групи країн, які нещодавно вступили до цієї організації (RAM – recently-acceded 

members та VRAM – very recently acceded members – англ.). Згідно з Доським 

раундом переговорів, у СОТ від країн RAM не потребують зменшувати 

зобов’язання щодо сукупного виміру підтримки сільського господарства. Тому 

на сьогодні Україна не має зобов’язань перед СОТ щодо скорочення 

внутрішньої підтримки у сільському господарстві. І це тоді, коли ЄС 

запропонували скоротити розмір сукупної підтримки сільського господарства 

на 70 % за чотири роки, а для Канади – на 45 % за п’ять років [119, с. 132-133].  

Отже, Україна має достатньо сприятливі передумови для реалізації 

державної політики антикризового адміністративно-правового регулювання 

щодо розвитку свого АПК за умов кризи та повинна належним чином 

використати потенціал його розвитку протягом перехідного періоду свого 

членства у СОТ.  

Зважаючи на те, що до компетенції Мінагрополітики входить формування 

та забезпечення реалізації державної аграрної політики, спрямованої на 

розвиток агропромислового комплексу, за доцільне вважаємо піддати аналізу 

Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 

2015 року» [335], який і до сьогодні є чинним, а положення якого визначали 
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розвиток агропромислового комплексу пріоритетним в межах національної 

економіки.  

Зокрема, серед основних пріоритетів державної аграрної політики, згідно 

ст. 3 Закону виділяють такі: 

 забезпечення в сільськогосподарському виробництві прибутку на 

авансований капітал не нижче середнього рівня по економіці держави; 

 створення умов для реалізації та захисту прав селян на землю, 

формування ринкових земельних відносин, охорони земель; 

 створення рівних умов для функціонування різних організаційно-

правових форм господарювання в аграрному секторі, які сприяють гармонізації 

інтересів власників та найманих працівників; 

 розроблення і запровадження державних та регіональних програм 

комплексного розвитку сільських територій, удосконалення державної 

підтримки розвитку підприємництва з метою розв’язання проблеми зайнятості 

сільського населення; 

 державна підтримка розвитку конкурентоспроможного 

сільськогосподарського виробництва на основі кооперації та інтеграції; 

 державна підтримка суб’єктів аграрного сектору шляхом концентрації 

державних ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку, формування 

сприятливої цінової, фінансово-кредитної, страхової, податкової та бюджетної 

політики, забезпечення раціональних внутрішньогалузевих і міжгалузевих 

економічних відносин; 

 створення сприятливих умов для реалізації експортного потенціалу 

аграрного сектору економіки; 

 державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, які 

використовують меліоровані землі, особливо щодо утримання 

внутрішньогосподарських меліоративних систем та оплати електроенергії, що 

витрачається для подачі води для поливу; 

 удосконалення системи державного управління, ефективне поєднання 

загальнодержавної і регіональної політики в аграрному секторі. 
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Якщо визначати основний напрям реалізації державної аграрної політики 

серед наведених вище, то перевагу слід надавати тим, що найбільше 

стосуються безпосереднього сільськогосподарського виробництва, а також 

вирішення ключових проблем АПК, наведених на початку дослідження. В свою 

чергу, посткризовий розвиток менш пов’язаних з виробництвом сфер 

(посилення соціального захисту сільського населення; встановлення 

мінімальної заробітної плати по сільському господарству не нижче середнього 

рівня в галузях економіки держави, державна підтримка розвитку 

конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва, забезпечення в 

сільськогосподарському виробництві прибутку не нижче середнього рівня по 

економіці держави, державна підтримка підготовки спеціалістів, а також 

створення умов для закріплення у сільській місцевості кваліфікованих 

спеціалістів сільського господарства) буде повною мірою залежати від 

ефективності здійснення саме виробництва, отримання прибутку 

сільськогосподарськими підприємствами, а також державної політики щодо 

його оподаткування.  

На наше переконання, держава в особі уповноважених органів, в першу 

чергу, повинна створити належні умови для функціонування виробництва 

(доступне кредитування виробників сільськогосподарської продукції, 

сприятлива податкова політика на середньострокову перспективу, 

передбачуваність державної експортно-імпортної політики, а також відкритість, 

прозорість та конкурентний характер ринку продукції аграрного сектору). 

Виходячи з цього, вважаємо за доцільне більшої уваги в основних засадах 

державної аграрної політики на період до 2015 року слід було надати заходам, 

які б стимулювали власну ініціативу виробників, а не вирішували проблеми за 

них. Зокрема, вважаємо невиправданою позицію законодавця, згідно якої 

передбачалося надання пріоритетності частковій компенсації кредитних ставок 

лише у разі значного перевищення облікових ставок, а також здійснення 

бюджетного фінансування виробників на умовах пріоритетності власних 

коштів (пункт 9 ч. 2 статті 4 зазначеного Закону).  
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Вважаємо, що компенсація державою кредитних ставок за виданими 

кредитами на розвиток та оновлення основних фондів аграрного сектору 

повинна застосовуватися незважаючи на розмір облікової ставки. Крім того, 

поняття «значне перевищення облікових ставок» носить оціночний характер, 

що фактично ускладнює його застосовування на практиці.  

Вимагав удосконалення також пункт 11 ч. 2 статті 4 Закону України «Про 

основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року», що був 

присвячений переоснащенню матеріально-технічної бази 

сільськогосподарських підприємств, що передбачалося здійснити шляхом 

удосконалення довготермінового кредитування, часткової компенсації вартості 

складної сільськогосподарської техніки за рахунок Державного бюджету 

України, системи фінансового лізингу, підтримки розвитку інфраструктури 

матеріально-технічного забезпечення.  

Ми переконані, що на період реалізації основних напрямів аграрної 

політики механізм часткової компенсації вартості складної 

сільськогосподарської техніки за рахунок Державного бюджету України буде 

використати надзвичайно проблематично через брак необхідних коштів та 

складну процедуру таких заходів. Більш обґрунтованим, на наш погляд, 

виступає компенсація за рахунок коштів Державного бюджету процентних 

ставок за кредитами, отриманими на придбання складної сільськогосподарської 

техніки. Додатково слід підкреслити необхідність залучення до здійснення 

фінансового лізингу у процесі державної аграрної політики системи НАК 

«Украгролізинг», що утворена з метою сприяння реалізації державної політики 

в агропромисловій сфері, забезпечення ефективного функціонування і розвитку 

сільськогосподарського виробництва шляхом передачі сільськогосподарським 

товаровиробникам на умовах лізингу машин та обладнання, а також надання 

виробничих послуг, організації технічного сервісу [349]. 

Як було раніше зазначено, важливою проблемою у процесі 

функціонування сільськогосподарського виробництва виступає відсутність 

цілісного прозорого ринку сільгосппродукції (насамперед зерна), що 
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призводить до непаритетного розподілу прибутків між сільськогосподарськими 

товаровиробниками та торговельними компаніями. В даному випадку ми 

вважаємо неприпустимим з боку уповноважених органів державної влади 

застосовувати імперативні методи впливу на суспільні відносини в даній сфері. 

Більш обґрунтованим виступає встановлення граничних мінімальних 

закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, а також використання 

механізмів формування державного резерву з боку Державного агентства 

резерву України, основним завданням якого виступає реалізація державної 

політики у сфері державного матеріального резерву шляхом забезпечення 

роботи з формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та 

освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву [339].  

Підтверджують нашу позицію щодо необхідності застосування закупівель 

в державний резерв, як один з методів стабілізації цін на сільськогосподарську 

продукцію й положення Закону України «Про державний матеріальний резерв», 

де однією з основних функцій даного органу виконавчої влади визначено 

надання державної підтримки окремим галузям народного господарства, 

підприємствам, установам і організаціям з метою стабілізації економіки у разі 

виникнення диспропорції між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку 

[297]. Саме такі диспропорції виникають в періоди збору врожаю зернових в 

Україні, що викликає невиправдане заниження закупівельних цін на аграрну 

продукцію. Отже, ринкові інтервенції Державного агентства резерву України, 

спрямовані на стабілізацію цін, змогли б зменшити негативні наслідки 

нерозвиненості ринкової інфраструктури збуту сільськогосподарської продукції 

в Україні.  

Таким чином, для здійснення належного адміністративно-правового 

регулювання в аграрному секторі економіки необхідним виступає внесення 

змін до чинного спеціального законодавства, що стосуються: 

- здійснення компенсації кредитних ставок за кредитами, виданими на 

розвиток та оновлення основних фондів аграрного сектору, формування фонду 

кредитної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та гарантій 
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повернення кредитів, а також створення належної ринкової фінансової 

інфраструктури;  

- переоснащення матеріально-технічної бази сільськогосподарських 

підприємств шляхом удосконалення довготермінового кредитування, 

компенсації за рахунок коштів Державного бюджету процентних ставок за 

кредитами, виданими на придбання складної сільськогосподарської техніки, 

системи фінансового лізингу за пріоритетної участі НАК «Украгролізинг», 

підтримки розвитку інфраструктури матеріально-технічного забезпечення; 

- використання механізмів формування державного резерву з боку 

Державного агентства резерву України з метою стабілізації цін у випаду 

виникнення диспропорцій між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку 

аграрної продукції.  

Ще одним законодавчим документом, що варто розглянути в процесі 

вдосконалення адміністративно-правового регулювання в аграрному секторі 

економіки виступає Закон України «Про державну підтримку сільського 

господарства України», норми якого визначають основи державної політики у 

бюджетній, кредитній, ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах 

державного управління щодо стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також 

забезпечення продовольчої безпеки населення.  

Зазначений нормативний акт визначає порядок здійснення цінового 

регулювання в сфері АПК, встановлює механізм обчислення інтервенційних 

цін, а також порядок проведення таких інтервенцій, визначає основні ознаки 

тимчасового адміністративного регулювання цін та тимчасової бюджетної 

дотації, закріплює правову основу функціонування Аграрного фонду, порядок 

та особливості страхування сільськогосподарської продукції, порядок реалізації 

заставних закупівель зерна, кредитної підтримки виробників 

сільськогосподарської продукції, закріплює основні засади дерегуляції ринку 

сільськогосподарської продукції та державної підтримки виробників продукції 
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тваринництва, а також визначає особливості функціонування аграрних бірж 

[298].  

Вдосконалення вимагають положення даного акту, що стосуються 

лібералізації державного регулювання цін на окремі види 

сільськогосподарської продукції. Перш за все, вимагає вдосконалення 

процедура прийняття рішення про запровадження режиму адміністративного 

регулювання цін для окремої категорії сільськогосподарської продукції, що 

передбачає лише відповідне подання Аграрного фонду, а також прийняття на 

його основі Кабінетом Міністрів України відповідної постанови (ч.3 ст. 8 

Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»).  

На нашу думку, таке рішення повинно також бути попередньо погодженим 

з центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення 

реалізації державної аграрної політики, адже застосування імперативних 

методів до регулювання ринкових відносин є достатньо ризикованим і потребує 

виваженого підходу та належного обґрунтування з боку спеціальних органів.  

Крім цього, невиправданою вважаємо практику встановлення в ринкових 

умовах надмірно тривалого строку імперативного визначення ціни 

сільськогосподарської продукції, як одного з найістотніших макроекономічних 

показників. Наразі строк дії режиму адміністративного регулювання не може 

перевищувати шість послідовних календарних місяців, включаючи місяць, у 

якому було прийнято рішення про його запровадження (ч. 4 ст. 8 Закону 

України «Про державну підтримку сільського господарства України») [298]. 

Вважаємо, що даний строк є невиправдано тривалим, а тому вимагає суттєвого 

скорочення. Вважаємо, що строк у три місяці є цілком достатнім для того, щоб 

за допомогою більш ринкових механізмів забезпечити ринкову рівновагу та 

стабілізувати ситуацію в межах ринку сільськогосподарської продукції. 

Необхідно також наголосити, що під час здійснення адміністративно-

правового регулювання в період функціонування кризових явищ 

Мінагрополітики повинно застосовувати переважно економічні методи, що 

представляють собою способи досягнення цілей управління на основі реалізації 
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вимог економічних законів. У сучасному значенні – це економічний 

розрахунок, заснований на свідомому використанні всієї системи економічних 

законів та категорій ринкової економіки.  

Серед багатьох економічних методів управління можна виділити, 

наприклад, методи економічного стимулювання, що представляють собою 

методи соціального управління, які спираються на економічні інтереси 

робітників. Їх основу складає формування доходів підприємств та організацій в 

залежності від особистого вкладу [128, с. 18-19]. 

Зважаючи на брак обігових коштів у сільськогосподарських виробників, а 

також недостатній рівень бюджетного забезпечення даних потреб, доречним є 

вдосконалення процедури здійснення кредитної підтримки виробників 

сільськогосподарської продукції (стаття 13 Закону України «Про державну 

підтримку сільського господарства України»). На сьогодні підхід законодавця 

до порядку застосування кредитної підтримки виробників аграрної продукції 

базується на використанні строкового та цільового критеріїв розмежування 

таких кредитів. Зокрема, в пункті 13.3.1. зазначеного закону визначено, що 

підтримка виробникам для оплати процентних ставок по кредитам надається 

для короткострокових кредитів - строком до 12 календарних місяців; для 

середньострокових кредитів - строком до 36 календарних місяців; для 

довгострокових кредитів - строком до 60 календарних місяців. На нашу думку, 

введення даного критерію щодо виділення державної підтримки виробників 

стоїть на заваді ефективного стимулювання модернізації та розвитку сільського 

господарства. Основне, що повинно бути проконтрольовано державними 

органами – це можливість виділення коштів конкретному суб’єкту, а також 

контроль за їх цільовим використанням, а не те – на який строк видано кредит.  

На жаль, в пункті 13.3.2. зазначеного нормативного акту, вказаний нами 

принцип до уваги не береться і законодавцем визначено різне цільове 

призначення короткострокових, середньострокових, а також довгострокових 

кредитів, за якими така форма державної підтримки може бути надана. Іншими 

словами, за короткостроковими кредитами державою може бути компенсована 
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процентна ставка лише в тому випадку, якщо його цільове призначення 

відповідає встановленому в законі, а саме – для покриття виробничих витрат у 

поточному році або закупівля у сільськогосподарських товаровиробників 

виробленої ними сільськогосподарської продукції [298] .  

Якщо ж кредитні кошти використовуються на придбання основних засобів 

сільськогосподарського виробництва або для здійснення витрат, пов’язаних з 

будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського 

виробництва, переробкою сільськогосподарської продукції, то процентна 

ставка може бути компенсована тільки тоді, якщо кредит виданий на 

середньостроковий період. Така ж сама ситуація і з довгостроковими 

кредитами.  

Це значно обмежує свободу дій виробників сільськогосподарської 

продукції, які можуть обрати найбільш оптимальний режим використання 

кредитних коштів. Наприклад, аграрії можуть використовувати 

короткострокові кредити не лише для покриття виробничих витрат у поточному 

році, але і для здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією 

виробничих об’єктів сільськогосподарського виробництва, що часто не 

вимагають тривалого терміну виконання. Або ж інша ситуація – виробник може 

застосовувати для фінансування поточних витрат середньострокові кредити 

(наприклад, для реструктуризації попередніх боргів чи закупівлі оборотних 

активів з виплатою кредиту протягом строку, що більший 12 місяців).  

Саме тому, необхідним виступає усунення критерію строковості кредиту в 

процесі компенсації відсоткових ставок за ним. Це дозволить значно спростити 

процедуру відшкодування процентних ставок за кредитами, а також дасть 

змогу здійснювати використання бюджетних коштів на підтримку сільського 

господарства з більшою ефективністю.  

Зважаючи на наведені вище положення, вважаємо за доцільне: 

- викласти пункт 13.3.2. Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України» в такій редакції: «Кредитна субсидія 
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надається позичальнику щомісяця виходячи з суми фактично сплачених 

відсотків за відповідний період. 

Кредитна субсидія надається за короткостроковими, середньостроковими 

та довгостроковими кредитами, залученими:  

- для покриття виробничих витрат у поточному році; 

- для закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників виробленої 

ними сільськогосподарської продукції; 

- для здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією 

виробничих об’єктів сільськогосподарського виробництва, а також з 

переробкою сільськогосподарської продукції; 

- для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, 

обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; 

- для будівництва та реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі 

оптових ринків сільськогосподарської продукції, сховищ для зберігання зерна, 

овочів та фруктів)»; 

- пункт 13.4.1. Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» – виключити;  

- пункт 13.4.2. Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» викласти в такій редакції: «Короткострокові, 

середньострокові та довгострокові кредити використовуються також для:  

- придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва 

вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги якого не виробляються в 

Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, а також техніки 

та обладнання для механізації процесів у тваринництві і птахівництві, 

обладнання для переробної галузі, обладнання для переробки 

сільськогосподарських відходів та сировини, у тому числі у біопаливо та інші 

альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом 

Міністрів України;  
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- витрат, пов’язаних з будівництвом та реконструкцією виробничих 

об’єктів сільськогосподарського призначення, у тому числі для забезпечення 

переробки сільськогосподарських відходів та сировини». 

Таким чином, слід зробити загальний висновок, що Мінагрополітики 

здійснює адміністративно-правове регулювання в сфері аграрної економіки, яка 

повинна стати пріоритетною при виході України зі стану функціонування 

кризових явищ. Як вітчизняні, так і зарубіжні науковці та експерти 

наголошують на одночасному існуванні серйозних структурних та 

організаційних проблем і диспропорцій вітчизняного АПК, але й водночас 

звертають увагу на його значні перспективи при належному державно-

владному впливі. Для посилення антикризового впливу державної аграрної 

політики Мінагрополітики повинне скоригувати механізм державної підтримки 

сільськогосподарських виробників з метою стимулювання їх власної ініціативи 

та ефективного використання бюджетних коштів, а також надання переваги 

ринковим методам в регулюванні аграрної сфери економіки. Доцільним 

виступає також скасування невиправданих бар’єрів, що ускладнюють процес 

застосовування державної підтримки виробників аграрної продукції, 

вдосконалення механізму компенсації ставки за кредитами, а також 

реформування структури українського експорту сільськогосподарської 

продукції. 

Основний акцент при наданні державної підтримки та стимулюванні 

посткризового відновлення слід здійснювати на тих заходах, які б підтримували 

власну ініціативу виробників, а не вирішували проблеми за них. Для вирішення 

наведених проблем обґрунтовано перелік змін та доповнень до Закону України 

«Про державну підтримку сільського господарства України», які допоможуть 

значною мірою підвищити ефективність стимулюючих заходів в АПК з боку 

держави. 

 



255 

3.2.5 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України як суб’єкт антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки 

Належна реалізація регіональної політики в межах антикризового 

адміністративно-правового регулювання дозволяє використовувати переваги 

кожного елементу системи адміністративно-територіального устрою з 

найбільшою ефективністю, враховуючи його спеціалізацію, а також характерні 

особливості господарського комплексу. Спільним для всіх регіонів України є 

невирішення значної кількості проблем житлово-комунального господарства 

(далі – ЖКГ), що виступає найменш модернізованою галуззю національної 

економіки і стоїть на заваді подолання нашою державою кризових явищ [169].  

Слід підкреслити, що акцент на стимулюванні ефективнішої системи ЖКГ 

в рамках політики посткризового відновлення здійснюється і в Європейських 

країнах. Про це свідчить структура розподілу фінансових програм 

Європейського інвестиційного банку, що сприяє реалізації посткризового 

відновлення тих регіонів ЄС, які вимагають фінансової підтримки. Зокрема, на 

покращення системи забезпечення населення теплом, електроенергією та газом 

було витрачено 8,3 % від усіх коштів програм кредитування. На вдосконалення 

системи водовідведення та переробки твердих побутових відходів спрямовано 

3,1%, а на реалізацію проектів у сфері містобудування – 5,5% фінансування. 

Вцілому, на сферу ЖКГ, будівництва та регіональної політики в Європейським 

інвестиційним банком в 2010 році було спрямовано 16,9% від наявних в його 

розпорядженні ресурсів [453, с. 50].  

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики 

у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства виступає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон України), 

основними завданнями якого виступають: 
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1) забезпечення формування та реалізація державної регіональної 

політики, державної житлової політики і політики у сфері будівництва, 

архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, зокрема 

щодо: 

- територіальної організації влади, адміністративно-територіального 

устрою, розвитку місцевого самоврядування; 

- збереження традиційного характеру середовища населених пунктів; 

- промисловості будівельних матеріалів; 

- благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, 

поховання, увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, технічної 

інвентаризації об’єктів нерухомого майна, питної води та питного 

водопостачання; 

2) забезпечення формування державної політики у сфері архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального 

господарства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива; 

3) забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва, 

містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального 

господарства [271].  

Виходячи із нормативно-закріплених положень, а також враховуючи 

значимість сфер економіки, регулювання яких входить до компетенції 

Мінрегіону, вважаємо за достатньо актуальним розглянути в даному підрозділі 

адміністративно-правовий статус названого міністерства в системі 

антикризового адміністративно-правового регулювання економіки.  

Відтак метою цього структурного підрозділу виступатиме визначення 

пріоритетних напрямів вдосконалення адміністративно-правового регулювання, 

спрямованого на подолання економічної кризи в тих сферах, де Мінрегіон 

виступає головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

формування та забезпечення реалізації державної політики.  
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Реалізація антикризових заходів не може відбуватися лише на рівні 

центральних органів виконавчої влади, а тому потребує свого застосування на 

рівні окремих регіонів. І пріоритетне місце у виконанні даного завдання слід 

надати місцевому самоврядуванню. Разом з тим, становлення і подальший 

розвиток місцевого самоврядування в Україні вимагає створення дієвої системи 

прав територіальних громад, розширення політичних, соціально-економічних 

та інших прав населення регіону. Саме рівень територіальної громади має бути 

тим рівнем, на якому повинна бути реалізована основна частина антикризових 

заходів. Адже навіть відносно досконала загальнодержавна політика 

антикризового адміністративно-правового регулювання не зможе врахувати 

особливості кожного регіону, кожного міста, села, селища. Відповідно, 

обґрунтованим виступає стимулювання прийняття та виконання на рівні 

місцевого самоврядування власних програм антикризових заходів, які б 

застосовували положення загальнодержавної політики до певних конкретних 

територій і територіальних громад, що і виступатиме основною умовою їх 

ефективності [28, с. 13].  

Основною передумовою реалізації ефективної регіональної політики 

виступає наявність в межах регіонів відповідних фінансових ресурсів, що 

можуть бути використані на здійснення такої політики. На жаль, наразі 

податкова система не дозволяє стверджувати про повноцінне забезпечення 

конституційного принципу визнання та гарантування місцевого 

самоврядування. Положення Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» встановлюють, що держава гарантує органам місцевого 

самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами 

лише на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли доходи від 

закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків та зборів 

перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету, держава вилучає із 

місцевого бюджету до державного бюджету частину надлишку [328].  

Вирішення вимагає також проблема делегування більшості суттєвих 

повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним 
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адміністраціям. Хоча обласні та районні ради самостійно реалізують значний 

обсяг повноважень (наприклад – затвердження програм соціально-

економічного та культурного розвитку відповідно району, області, цільових 

програм з інших питань; затвердження відповідно районних, обласних 

бюджетів, вирішення в установленому законом порядку питань щодо 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; 

призначення і звільнення їх керівників і т.д.), здійснення основного переліку 

найважливіших антикризових заходів делегується відповідним місцевим 

державним адміністраціям.  

У той же час, серед делегованих повноважень виступають: забезпечення 

збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, 

ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; 

підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових 

показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України; сприяння 

інвестиційній діяльності на території району, області; підготовка висновків 

щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-

територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими 

радами і т.д. [328]. 

Слід підкреслити, що делегування полягає в наданні уповноваженим 

органом належного йому права вирішення питань на один раз, на деякий час 

або на невизначений строк іншому суб’єкту владних повноважень [438]. Отже, 

делегування не означає безумовну передачу повноважень без права їх 

повернення. Більше того, згідно чинного законодавства, як видно з 

попереднього аналізу, основна частина повноважень щодо здійснення 

антикризового регулювання в соціально-економічній сфері сконцентрована в 

руках місцевого самоврядування, але за різними обставинами делегується 

органам державної влади на місцях.  

Однією за найбільш вагомих причин делегування названих повноважень 

виступає відсутність у районних та обласних рад власного виконавчого органу. 
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Натомість, у названих органах створюється Виконавчий апарат, який здійснює 

організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне 

забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню 

відповідною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, 

місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами 

місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання 

заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих 

відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення 

виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не 

делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям (ст. 58 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні») [328].  

Очевидним з наведеного є лише організаційно-технічний статус 

Виконавчого апарату і неможливість за таких умов належним чином 

здійснювати районними та обласними радами покладені на них завдання. 

Вважаємо, що саме створення належного виконавчого органу в структурі 

обласних та районних рад дозволить значно ефективніше здійснювати 

реалізацію регіональної політики, що буде спрямована на подолання кризових 

явищ в соціально-економічній сфері.  

Ще одним напрямом вдосконалення системи делегування повноважень 

виступає взаємодія місцевих рад та органів державної влади на місцях. 

Недоліком сучасного законодавчого закріплення механізму такої взаємодії 

виступає те, що і власні, і делеговані повноваження в імперативному порядку 

включені в компетенцію органів місцевого самоврядування (статті 27-35, 38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).  

Однак, доречніше було б у статтях, які закріплюють компетенцію органів 

місцевого самоврядування включити лише власні повноваження, а ті, які 

можуть бути делеговані виписати в законі окремою статтею. Тим самим 

передбачити право органів місцевого самоврядування відмовитись від 

виконання останніх за умов, коли вони не в змозі їх належно виконувати 

(відсутність досвідчених працівників, брак достатніх фінансових ресурсів). 
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Надання ж органам місцевого самоврядування окремих повноважень 

органів виконавчої влади повинно здійснюватися лише за умови відповідного 

фінансового і матеріального забезпечення. Особливої актуальності належному, 

а не мінімальному матеріальному забезпеченню місцевого самоврядування 

додають положення Європейської хартії місцевого самоврядування. Зокрема, 

норми ст. 9 визначають, що органи місцевого самоврядування мають право в 

рамках національної економічної політики на свої власні адекватні фінансові 

ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх 

повноважень. Крім цього, обсяг фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування повинен відповідати функціям, передбаченим Конституцією 

або законом [76].  

Отже, інститут делегування повноважень, що застосовується у процесі 

взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з одного боку 

має гарантувати повну реалізацію повноважень кожного із суб’єктів на 

відповідному рівні, з іншої – не зашкодити їх здійсненню вцілому. Та на 

сьогодні держава, делегуючи повноваження органам місцевого самоврядування 

при формуванні бюджету, не передає їм необхідні для цього кошти [390, с. 

233]. 

Не додає ефективності у процесі функціонування місцевого 

самоврядування і характер законодавчого закріплення повноважень місцевих 

державних адміністрацій. Зокрема, Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» в ст. 44 передбачає, що обласні та районні ради 

делегують відповідним місцевим державним адміністраціям повноваження 

щодо підготовки і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-

економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, цільових 

програм з інших питань (ч.1); підготовку пропозицій до програм соціально-

економічного та культурного розвитку відповідних областей та 

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та 

культурного розвитку України (ч.2); забезпечення збалансованого 
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економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного 

використання природних, трудових і фінансових ресурсів (ч. 3) [328]. 

З іншого боку, ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

містить наступні положення: місцева державна адміністрація розробляє 

проекти програм соціально-економічного розвитку і подає їх на затвердження 

відповідній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед відповідною радою про 

їх виконання (ч.1); забезпечує ефективне використання природних, трудових і 

фінансових ресурсів (ч.2); розробляє та вносить пропозиції до проектів 

державних програм соціального та економічного розвитку України, а також 

довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку 

відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного 

забезпечення (ч.3). При цьому в зазначеній статті немає жодних вказівок на 

умову делегування місцевими радами названих повноважень, а також порядок 

їх зворотної передачі районній чи обласній раді [329].  

Делегування, як вже було зазначено вище, полягає в передачі повноважень 

на лише на певний період чи для виконання певного завдання. Сучасний стан 

правового закріплення даної процедури викликає значну кількість нарікань, що 

зумовлені фігуруванням делегованих повноважень органів місцевого 

самоврядування як повноцінних елементів правового статусу органів державної 

влади на місцях. На нашу думку, це лише ускладнюватиме процес належного 

антикризового регулювання соціально-економічної сфери на місцевому рівні і 

зумовлюватиме напруження у співпраці органів місцевого самоврядування та 

державної влади [180 , с. 57].  

Згідно зі ст. 64 Бюджетного Кодексу України, до доходів загального фонду 

бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 

значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних 

територіальних громад належать: 

1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи 

фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 Бюджетного 
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Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом 

України на відповідній території (крім території міст Києва та Севастополя); 

1-1) 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи 

фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 Бюджетного 

кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом 

України на території міста Києва та зараховується до бюджету міста Києва; 100 

відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних 

осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що 

сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на 

території міста Севастополя та зараховується до бюджету міста Севастополя; 

2) 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; 

3) 45 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім 

рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого 

значення), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя 

користувачами води за місцем її забору; 

4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за 

користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового 

конденсату), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя; 

4-1) 2 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування 

нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за 

користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної 

(морської) економічної зони України), що зараховується до районних бюджетів 

за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів; 

4-2) 3 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування 

нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за 

користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної 

(морської) економічної зони України), що зараховується до бюджетів міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 
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бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем 

видобутку) відповідних природних ресурсів; 

4-3) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за 

користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового 

конденсату), що зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної 

Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних 

громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних 

ресурсів та ін. [35]. 

Як бачимо, у наведеному переліку основне місце посідає податок із 

доходів фізичних осіб, що виступає одним із найбільших джерел доходів 

Державного бюджету України. Разом з тим, на наше переконання, у 

Бюджетному кодексі закріплена значна диференціація у розподілі податку з 

доходів фізичних осіб. Зокрема існує певний дисбаланс щодо відрахувань 

податку на доходи фізичних осіб до бюджетів міст республіканського 

Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та 

Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад. 

На наше переконання, такий механізм розподілу фінансових ресурсів 

стимулює виникнення ризику поглиблення диференціації соціально-

економічного розвитку регіонів у межах країни (а також поглиблення 

диференціації його показників у межах окремо взятого регіону). Серед 

наслідків такого ризику – поділ регіонів на регіони-лідери (територію розвитку, 

зростання) та периферію (депресивні, проблемні, відсталі території тощо). 

Зазвичай поглиблення диференціації соціально-економічного розвитку регіонів 

супроводжується стихійним перерозподілом наявних на місцевому рівні 

ресурсів (на користь регіонів-лідерів) і задіянням адміністративних важелів 

управління регіональним розвитком (у тому числі практики «ручного 

управління»), що не вирішує проблему, а лише на деякий час «косметично» її 

коригує [357 , с. 5]. 
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Враховуючи наведені вище положення нормативних актів, а також беручи 

до уваги позиції науковців, вважаємо, що проведення виваженого та 

далекоглядного розвитку місцевого самоврядування необхідно проводити з 

обов’язковим розширенням джерел його фінансового забезпечення. Адже 

наявність у територіальних громад права самостійно вирішувати питання 

місцевого значення зумовлює потребу достатнього, а не мінімального 

забезпечення фінансових потреб органів місцевого самоврядування, у тому 

числі – і для реалізації системи антикризових заходів. 

Як показує досвід зарубіжних країн, фінансові проблеми регіонів 

розв’язуються через надання місцевим органам влади стабільно закріплених 

дохідних джерел, розширення сфери місцевого оподаткування та реформування 

всієї системи міжбюджетних відносин у країні. Адже, нестабільність доходів 

місцевих бюджетів, відсутність ефективного механізму міжрегіонального 

розподілу державних доходів негативно позначаються на розвитку регіонів, а 

також всієї країни вцілому [8, с. 169].  

Не менш важливою сферою, де Мінрегіон виступає головним органом в у 

системі центральних органів виконавчої влади виступає будівництво та 

житлова політика. Під будівництвом слід розуміти галузь економіки, 

підприємства та організації якої зайняті зведенням будівель, споруд, нових 

об’єктів інфраструктури [356]. Варто наголосити, що цей сектор економіки є 

одним з первинних місць будівельної галузі в посткризовому відновленні 

економіки України, адже при належному функціонування будівництва імпульс 

для розвитку отримують такі галузі як металургія, транспорт, видобувна, 

хімічна, переробна промисловість, машинобудування, а також промисловість 

будівельних матеріалів і сфера послуг. Крім цього, значно скорочується 

безробіття, що сприяє також стабілізації соціальної ситуації в державі.  

Оскільки будівництво являє собою комплексну галузь економіки, то 

дослідження всіх його елементів в аспекті антикризового адміністративно-

правового регулювання явно виходить за межі об’єкту нашої дисертаційної 

роботи. Саме тому, в цьому підрозділі ми зупинимося на найбільш актуальних 
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та затребуваних насьогодні заходах антикризового характеру. Варто 

наголосити, що нерозривно пов’язана з будівельною сферою і житлова політика 

держави, що виступає органічним наслідком ефективного чи неефективного 

адміністративно-правового регулювання з боку уповноважених органів 

державної влади і спрямована на забезпечення житлом в належних обсягах та в 

належні строки осіб, що його потребують.  

Наразі в більшості міст України територіальні ресурси під будівництво 

практично вичерпано, а наявні вільні земельні ділянки вимагають значних 

витрат на їх інженерну підготовку [61,  с. 83-85]. Потреба в нових територіях до 

2015 р. у містах України, з урахуванням надання кожній родині можливості 

придбання житлового будинку або квартири, склала близько 300 тис. га, що 

вимагає резервування земель для розвитку міст на рівні приблизно 70 % від 

території існуючої житлової забудови населених пунктів [264, с. 87]. Така 

ситуація зумовлює потребу проведення масової реконструкції житлового 

фонду, що був збудований 50-60 років тому. Додатково необхідно наголосити 

на урбанізаційних процесах, що зумовлюють зростання чисельності населення 

у великих містах, а також швидке зростання вартості земельних ділянок на 

міській території. Тому найважливішим стратегічним напрямком у житловому 

будівництві має стати реконструкція житлових будинків, що буде вирішуватися 

для окремих об’єктів, кварталів забудови й мікрорайонів міст у цілому [102, с. 

115]. 

Масштабна реалізація даного завдання в містах, де брак вільних ділянок 

відчувається особливо гостро, дозволить оперативно вирішити житлову 

проблему для тисяч громадян. Окрім цього, будуть створені потужні 

інвестиційні чинники, що дозволять пожвавити ділову активність в будівельній, 

металургійній, хімічній, транспортній та машинобудівній галузях.  

Однак, на заваді реалізації даного антикризового заходу стоїть відсутність 

належного законодавчого закріплення порядку здійснення такої реконструкції. 

Крім того, в нашій державі значних проектів такого характеру реалізовано ще 

не було. Наразі в Україні навіть не прийнято нормативний акт, яким би 
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затверджувалася Державна житлова політика, що враховувала б необхідність 

використання будівельної галузі як однієї з основних у процесі посткризового 

відновлення.  

Піддаючи аналізу чинну наразі Концепцію державної житлової політики 

(далі – Концепція) [131], не знаходимо там жодного пункту, який був би 

присвячений потребі здійснення загальнодержавних заходів щодо масової 

реконструкції житлового фонду з метою його оновлення. Втім, метою реалізації 

Концепції є створення умов для реалізації права громадян на житло, 

розширення житлового будівництва, поліпшення утримання та схоронності 

житлового фонду. А спорудження, реконструкція та утримання житла є одним з 

пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку країни.  

Попри це, у розділі Концепції, присвяченому факторам, що зумовлюють 

реформування державної житлової політики, відсутні такі положення як 

використання в густонаселених містах переважної більшості ділянок під 

забудову та неприпустиме зростання щільності забудови, а також значна 

зношеність існуючого житлового фонду, що зумовлює потребу його 

якнайшвидшої реконструкції.  

Не знаходимо в тексті Концепції й питання, що стосується вирішення 

житлових питань для внутрішньопереміщених осіб, яких за останніми даними в 

2019 році вже перебуває на обліку 1, 3 млн. осіб. Разом з тим, Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про Питання забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України» від 18 квітня 2018 р., передбачено затвердити Порядок та 

умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також Порядок виплати грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України [254  ]. 
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Серед основних напрямів державної житлової політики наведений такий 

пункт як зміна стратегії містобудування в напрямі розширення обсягів 

спорудження більш комфортного житла, малоповерхових будинків садибного 

типу, розвитку малих і середніх населених пунктів. Зважаючи на зазначені 

вище проблеми, вважаємо таку позицію вірною лише щодо невеликих міст 

районного значення. Для більшості обласних центрів спорудження 

малоповерхових будинків садибного типу виглядає малоперспективним 

внаслідок постійного збільшення співвідношення міського населення у 

структурі населення всієї держави [224].  

Коригування потребує також пункт, що передбачає ліквідацію старого і 

аварійного державного житлового фонду, розширення реконструкції і 

модернізації житлового фонду старої забудови. В даному випадку слід 

зазначити, що об’єктом названих заходів повинен бути весь житловий фонд, 

адже визначення об’єктом модернізації лише державного житла невиправдано 

зменшує обсяг впливу такої політики. Крім того, виконанню даного названого 

завдання необхідно надати пріоритетного значення в густонаселених регіонах.  

Наведений пункт слід також передбачити і в межах розділу Концепції 

«Шляхи реалізації державної житлової політики», адже визначивши проблему, 

неодмінним має бути закріплення методів її розв’язання.  

Отже, для спрямування державної будівельної та житлової політики, 

вважаємо внести наступні зміни до Концепції:  

- розділ «Фактори, що зумовлюють реформування державної житлової 

політики» доповнити абз.11 такого змісту: використанням в густонаселених 

містах переважної більшості ділянок під забудову та неприпустиме зростання 

щільності забудови;  

- розділ «Фактори, що зумовлюють реформування державної житлової 

політики» доповнити абз.12 такого змісту: значною зношеністю існуючого 

житлового фонду, що зумовлює потребу його якнайшвидшої реконструкції та 

модернізації; 



268 

- абз. 5 розділу «Основні напрями державної житлової політики» викласти 

в такій редакції: зміна стратегії містобудування в напрямі розширення обсягів 

спорудження більш комфортного житла, оптимізації поверховості будівель 

залежно від характеру населеного пункту, розвитку малих і середніх населених 

пунктів. Створення сприятливого життєвого середовища з необхідною 

інфраструктурою соціально-побутового та культурного обслуговування 

населення;  

- абз. 6 розділу «Основні напрями державної житлової політики» викласти 

в такій редакції: реконструкція старого і аварійного житлового фонду, 

пріоритетність стимулювання реконструкції і модернізації житлового фонду 

старої забудови в густонаселених регіонах, розселення квартир, в яких 

мешкають двоє або більше наймачів;  

- розділ «Шляхи реалізації державної житлової політики» доповнити абз.18 

такого змісту: стимулювання за допомогою податкових та організаційних 

важелів будівельних організацій та підприємств на здійснення реконструкції і 

модернізації житлового фонду старої забудови. 

Вимагає вдосконалення і законодавче формулювання застарілого 

житловий фонду, як одного з головних об’єктів суспільних відносин стосовно 

посткризового стимулювання будівельної галузі та вдосконалення житлової 

політики в Україні. Отже, наразі чинне законодавство містить наступне 

визначення застарілого житлового фонду – сукупність об’єктів житла до п’яти 

поверхів, крім садибної забудови, які за технічним станом не відповідають 

сучасним нормативним вимогам щодо безпечного і комфортного проживання, 

граничний строк експлуатації яких збіг або знос основних конструкційних 

елементів яких становить не менше 60 відсотків.  

Законодавцем у наведеному визначенні невиправдано встановлено такий 

обмежуючий критерій як поверховість застарілих об’єктів житлового фонду, 

які підпадають під дію Закону України «Про комплексну реконструкцію 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», що визначає правові, 

економічні, соціальні та організаційні засади проведення комплексної 
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реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового та 

нежитлового фондів. Більш доречним було б зняття такого обмеження і 

включення до об’єктів реконструкції будинків з більшою кількістю поверхів 

[323].  

Крім цього, необхідним є припинення практики, коли за рахунок 

інвесторів місцева влада хоче вирішити проблему зношеності комунікацій не 

лише в реконструйованому мікрорайоні, але і навколо нього. Для уникнення 

такої практики, доцільним виступає попереднє визначення у детальних планах 

та проектах забудови території обсягу застарілих об’єктів соціальної сфери, 

інженерно-транспортної інфраструктури, а також елементів благоустрою, що 

підлягають реконструкції, заміні та таких, що прирівнюються до них.  

Зважаючи на наведене вище, доцільним виступає внесення змін та 

доповнень до Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду», зокрема: 

- ч. 2 ст. 1 Закону викласти в такій редакції: «застарілий житловий фонд - 

сукупність об’єктів житлового та нежитлового фонду багатоквартирних 

будинків, які за технічним станом не відповідають сучасним нормативним 

вимогам щодо безпечного і комфортного проживання, граничний строк 

експлуатації яких збіг або знос основних конструкційних елементів яких 

становить не менше 60 відсотків»; 

- ч. 4 ст. 16 Закону доповнити абз. 9 такого змісту: «обсяг застарілих 

об’єктів соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури, а також 

елементів благоустрою, що підлягають реконструкції, заміні та таких, що 

прирівнюються до них».  

Відповідні зміни нами було розроблено і до Державної цільової соціально-

економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 

роки, яка ще і до тепер не втратила чинності (далі – Програма), основним 

замовником та координатором реалізації якої виступає Мінрегіон. Метою 

реалізації даної програми виступає підвищення рівня забезпечення житлом 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Одним з головних 
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шляхів реалізації даної програми визначено розроблення та впровадження 

механізму заощадження коштів для будівництва (придбання) житла, а також 

будівництва доступного житла [66].  

Отже, пріоритетом реалізації державної політики виступає зростання 

площі введеного в експлуатацію житла та його здешевлення. Подібну позицію 

відстоює Ю.Л. Киричук, зазначаючи, що реалізація державної політики щодо 

забезпечення прав громадян на житло передбачає вдосконалення державно-

управлінського механізму розвитку житлового будівництва з формуванням 

якісно нових підходів до збільшення обсягів побудованого житла та зменшення 

його вартості [115].  

Запропонований нами напрям розвитку державної будівельної та житлової 

політики цілком задовольняє поставлені умови, адже при реконструкції та 

модернізації житлового фонду собівартість будівництва значно скорочується за 

рахунок вже наявних комунікацій, відповідного статусу земельних ділянок, а 

також сприятливої політики держави в даному напрямі.  

В розділі «Завдання і заходи» зазначеної Програми згадується про потребу 

проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, будівель 

нежитлового призначення, що належать до сфери управління Міноборони і 

МВС, модернізація об’єктів комунальної (соціальної) інфраструктури. 

Водночас, на нашу думку, було б доцільніше до переліку об’єктів такої 

модернізації включати не лише житлові будинки та будівлі нежитлового 

призначення, що належать до сфери управління Міноборони і МВС, але і 

залучити до цих заходів всіх виконавців Програми, а також житловий фонд, що 

перебуває у приватній чи комунальній власності. Це значно розширить 

можливості щодо ефективної реалізації поставленої мети Програми. 

Отже, вважаємо за доцільне, у випадку пролонгалії даного правового акту:  

- доповнити пункт 3 розділу «Шляхи і способи розв’язання проблеми» 

Програми підпунктом 5 такого змісту: реконструкції і модернізації житлового 

фонду старої забудови, а також в густонаселених регіонах;  
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- підпункт 2 пункту 5 розділу «Завдання і заходи» Програми викласти в 

такій редакції: проведення реконструкції житлових будинків перших масових 

серій, будівель нежитлового призначення, що належать до сфери управління 

виконавців заходів Програми чи перебувають у приватній чи комунальній 

власності, модернізація об’єктів комунальної (соціальної) інфраструктури.  

Внесення наведених змін, а також належне антикризове адміністративно-

правове регулювання з боку Мінрегіону в сфері житлової та будівельної 

політики дозволить одночасно стимулювати вихід будівельної галузі зі стану 

значного спаду, що відбувся протягом 2009-2010 рр. [82], а також підвищити 

рівень забезпечення громадян України доступним житлом, особливо в 

густонаселених регіонах.  

При формуванні житлової та будівельної політики необхідно розглядати 

ринок житлового фонду і ринок житлових послуг у їх взаємодії, оскільки на 

обсяги уведення житла впливає ціла система факторів, на які орієнтуються не 

тільки покупці житла, але й бізнесові кола при розрахунку своїх доходів від 

інвестицій у будівництво [97, с. 27]. Відповідно, в даному дослідженні 

вважаємо за доречне розглянути шляхи вдосконалення державної політики в 

сфері житлово-комунального господарства (ЖКГ) з точки зору реалізації 

антикризового адміністративно-правового регулювання.  

Житлово-комунальне господарство являє собою систему галузей 

невиробничої сфери економіки України, діяльність яких спрямована на 

забезпечення першочергових життєво-необхідних потреб населення [367, с. 

187]. Серед таких потреб виділяють централізоване постачання холодної та 

гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване 

опалення, послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

тощо. Забезпечення наведених потреб здійснюються в результаті надання 

населенню житлово-комунальних послуг, що становлять собою результат 

господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та 

перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, 
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комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, 

порядків і правил [301]. 

Ця надзвичайно важлива галузь надає фізичним і юридичним особам 

необхідні житлово-комунальні послуги та забезпечує життєдіяльність усієї 

суспільної системи. У сфері житлово-комунального господарства України 

функціонує близько 5 тис. підприємств і організацій, експлуатується майже 

25 % основних засобів, задіяних в економіці держави, зайнято 5 % 

працездатного населення. Разом із тим, незважаючи на потужний потенціал, 

житлово-комунальне господарство перебуває у кризовому стані. Не створено 

передумов для забезпечення стабільного розвитку галузі, покращання якості 

житлово-комунального обслуговування. Не повною мірою вирішується питання 

відшкодування тарифами вартості житлово-комунальних послуг (рівень 

відшкодування послуг водопостачання – 94,5 %, водовідведення – 92,9 %, 

теплопостачання – 82,9 %, з утримання житла – 89,2 %). На підприємствах 

житлово-комунального господарства не забезпечена своєчасна виплата 

заробітної плати працівникам [34, с. 3]. 

Міжнародні експерти наголошують, що одним з основних недоліків 

української економіки виступає високий рівень використання енергетичних 

ресурсів в промисловості, сільському господарстві, а особливо в ЖКГ. За 

показниками енергоефективності наша держава займає одне з останніх місць у 

світі [463, с. 56-57]. В період функціонування кризових явищ даний недолік 

завдає значного несприятливого впливу на стабілізацію національного 

господарства, а тому вимагає з боку держави активної реалізації відповідних 

заходів щодо виправлення ситуації. За даними Світового банку, Україна посідає 

одне з останніх місць в світі за обсягом ВВП, що виробляється з використанням 

умовної одиниці енергії. Іншими словами, використовуючи однакову кількість 

енергії (теплової, електричної тощо), українська економіка виробляє лише 2,1 

дол. ВВП. Для порівняння, з використанням такого ж обсягу енергії Швейцарія 

виробляє 11,7 дол. ВВП,  Німеччина – 8,4 дол., Японія – 7,9 дол., Словаччина – 

6,1 дол., Білорусія – 4,3 дол. тощо [455]. 
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Окремі дослідники визначають однією з головних проблем 

функціонування ЖКГ тінізацію суспільних відносин в даній сфері, а також 

відсутність конкуренції у процесі надання житлово-комунальних послуг 

(ЖКП). Зокрема, основними напрямами тіньового обороту в сфері виробництва 

і реалізації ЖКП, де формуються джерела та притаманні їм різноманітні 

способи тіньових проявів, є: а) непрозорість процесу встановлення цін/тарифів 

на ЖКП, нормативів і норм їх споживання, їх кількісних та якісних 

характеристик; б) діяльність суб’єктів господарювання у ЖКГ, у результаті якої 

здійснюються адміністративні проступки передбачені КУпАП (наприклад, за 

порушення порядку проведення розрахунків, порушення законодавства про 

захист прав споживачів, порушення законодавства з фінансових питань, 

зловживання монопольним становищем на ринку і т.д. ); в) реєстраційно-

дозвільна, контрольна та правоохоронна діяльність, у процесі якої вчиняються 

корупційні діяння, різноманітні адміністративні проступки та фінансові 

правопорушення з боку службових осіб, що вуалюються під недогляд чи 

службову недбалість [429, с. 16-17]. 

Ми поділяємо наведену точку зору щодо відсутності стимулів модернізації 

ЖКГ за умови перебування даної сфери у віданні органів державної влади чи 

місцевого самоврядування. В такому разі у відповідних комунальних 

підприємств, організацій, установ відсутній стимул модернізації та 

запровадження інновацій у процес надання житлово-комунальних послуг. І, як 

свідчить існуюча ситуація, лише одним підвищенням тарифів не вдасться 

вирішити структурні проблеми галузі, а також збільшити ефективність її 

функціонування.  

Аналіз досвіду реформування ЖКГ як за кордоном, так і в різних містах 

України, показує, що відсутність інноваційного підходу до реформування, який 

полягає у впровадженні ринкових відносин та методів господарювання, методів 

організації, управління, обліку, контролю й відповідальності, шкодить не лише 

самому ЖКГ, але й населенню.  
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На нашу думку, при розробці стратегії реформування ЖКГ має бути 

вирішено головне питання: залишити підприємства ЖКГ у комунальній 

власності, коли весь тягар їх фінансового забезпечення лягає на місцеві 

бюджети, або передати підприємницьким структурам, які є більш ефективними 

управлінцями. На думку вітчизняної дослідниці Чижової Т.В., вихід із даної 

проблемної ситуації повинен бути здійснений шляхом розподілу функцій 

замовника, постачальника та власника, які сьогодні зосереджені в одній 

структурі, між трьома суб’єктами. Тобто функція власника 

(балансоутримувача) залишається за місцевими органами влади, функція 

замовника має належати споживачам ЖКП, а функція постачання ЖКП має 

передаватися підприємницьким структурам, наприклад, управляючим 

компаніям [431, с. 9]. 

Враховуючи, що управління ЖКГ входить до компетенції органів 

державної влади, а також місцевого самоврядування, основними напрямами 

регулюючого впливу повинно виступати вдосконалення законодавчого 

забезпечення функціонування даної сфери, встановлення головних напрямів її 

розвитку та реформування, а також здійснення функцій контролю й нагляду за 

підприємствами, установами та організаціями, що задіяні в процесі надання 

населенню житлово-комунальних послуг. 

Пріоритетом у даній ситуації повинна бути активізація споживачів, як 

основних об’єктів реалізації державної політики в сфері ЖКГ. Про це свідчить 

низка наведених вище факторів, а також система законодавчих положень, які 

передбачають можливість споживачів самостійного вирішувати значне коло 

питань щодо забезпечення житлово-комунальними послугами.  

На нашу думку, одним із варіантів вирішення зазначеного завдання 

можуть бути органи самоорганізації населення – представницькі органи, що 

створюються жителями, які на законних підставах проживають на території 

села, селища, міста або їх частин, для розв’язання завдань щодо захисту 

інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у 
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відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади 

[193]. 

Орган самоорганізації населення є однією із форм участі членів 

територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах при вирішенні 

окремих питань місцевого значення. Органами самоорганізації населення є 

будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети 

районів у містах, сільські, селищні комітети [194, с. 51]. 

Попри наведені норми законодавства, можливість впливу органів 

самоорганізації населення на реформування ЖКГ є досить обмеженою, адже 

серед основних завдань органів самоорганізації населення в статті 3 Закону 

України «Про органи самоорганізації населення» є задоволення побутових та 

інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг. У 

статті 14 цього закону деталізується наведене положення, зокрема зазначається, 

що орган самоорганізації населення може здійснювати контроль за якістю 

надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території 

діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та 

за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт [332]. 

Разом з тим, для активної участі споживачів у процесі надання житлово-

комунальних послуг органи самоорганізації населення не володіють достатніми 

повноваженнями, а тому не можуть ефективно впливати на реформування 

державної політики в сфері ЖКГ. 

Більш ефективним механізмом управління ЖКГ, на нашу думку, виступає 

функціонування об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, що 

являє собою юридичну особу, створену власниками для сприяння 

використанню їхнього власного майна та управління, утримання й 

використання неподільного та загального майна, яке входить до складу 

житлового комплексу. Метою створення такого об’єднання виступає 

забезпечення і захист прав його членів та дотримання їхніх обов’язків, 

належного утримання й використання неподільного і загального майна, 

забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, 
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передбачених законодавством та статутними документами. Отже, в даному 

випадку вже очевидним є чітке спрямування об’єднань на безпосереднє 

забезпечення надання (а не лише контроль чи нагляд) жителям 

багатоквартирного будинку житлово-комунальних послуг належної якості та за 

належною ціною. 

Разом з тим, стаття 16 Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», передбачаючи загальні права об’єднання, містить 

лише положення щодо можливості самостійного визначення порядку 

утримання, експлуатації та ремонту не подільного і загального майна 

відповідно до статуту, а також право визначати підрядника, укладати договори 

на управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою 

фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства. На 

жаль, наведені пункти дозволяють самостійно вирішувати лише порядок 

надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, виконання 

ремонтних робіт і т. д., проте, ніяким чином не стосуються визначення 

підрядника, який би здійснював водовідведення, забезпечував будинок 

електроенергією, теплом, газом [313]. Однак, саме останні житлово-комунальні 

послуги є найбільш енерговитратними через відсутність конкурентного 

середовища, непрозорий механізм формування цін, а також унаслідок тінізації 

доходів у даній сфері. 

Однак, більш демократичними є норми ст. 7 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», якими визначено перелік прав та обов’язків 

споживача. Позитивним у цьому плані є право споживача встановленому 

законодавством порядку відключитися від систем централізованого 

теплопостачання та постачання гарячої води, а також розірвати договір про 

надання комунальної послуги, попередивши про це виконавця відповідної 

комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за 

умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання 

відповідної послуги [301, 4].  
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Останні положення особливо актуальні, адже існуючий раніше режим 

правовідносин фактично нав’язував споживачам послуги, що надавалися з 

використанням неефективних методів, а також застосуванням непрозорого 

механізму утворення ціни, в яку попередньо закладалися значні виробничі 

втрати та вартість експлуатації застарілого обладнання. 

Наведені положення законодавства свідчать про потребу подальшої  

структурної перебудови ЖКГ в тих його галузях, що є найбільш 

неефективними. За офіційними даними, найбільш значними і постійно 

зростаючими є втрати води й теплової енергії. Це призводить до того, що 

питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва і надання житлово-

комунальних послуг майже вдвічі перевищують відповідні показники країн 

Європейського Союзу. 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження слід зробити 

висновок, що на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства покладена реалізація державної політики в тих 

сферах, належне функціонування яких становить невід’ємний елемент виходу 

України зі стану економічної кризи та посткризового відновлення. Адже 

вирішення проблем, що роками існували в сфері будівництва, житлового 

господарства, регіонального розвитку, місцевого самоврядування, а також 

житлово-комунальних послуг значно прискорить вихід нашої держави зі стану 

функціонування кризових явищ.  

На сучасному етапі розвитку України вимагають свого впровадження та 

реалізації не лише загальнодержавна програма антикризових заходів, але і 

аналогічні документи регіонального характеру, які б враховували всі 

особливості соціально-економічного розвитку кожного з регіонів, а також 

визначали систему заходів протидії кризовим явищам, що були б найбільш 

ефективними в даному регіоні. Безумовно, регіонально антикризові програми 

повинні відповідати загальним положенням загальнодержавної програми 

антикризових заходів.  
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Як уже нами зазначалося в окремих публікаціях, не менш важливим 

виступає надання реальних важелів впливу на соціально-економічну сферу 

органам місцевого самоврядування, що повинно знайти свій прояв у здобутті 

більшої незалежності самоврядних громад як на рівні сіл, селищ, міст, районів 

у містах, так і на рівні районів й областей. Для практичного втілення цього 

завдання найбільш доцільним є зміна податкової політики держави у напрямку 

повнішого та стабільного забезпечення фінансовими ресурсами органів 

місцевого самоврядування на рівні, що є необхідним для повної реалізації 

покладених на такі органи завдань та функцій. Крім цього, вдосконалення 

вимагає законодавче закріплення порядку делегування органами місцевого 

самоврядування своїх повноважень органам державної влади на місцях, що в 

більшості випадків зумовлюється відсутністю фінансових ресурсів на 

реалізацію тих чи інших повноважень, які можуть бути використані у процесі 

здійснення антикризових заходів [175].  

Важливим виступає вдосконалення процесу взаємодії органів місцевого 

самоврядування та органів державної влади на місцях. Особливо це стосується 

інституту делегування окремих повноважень. Делегування полягає в передачі 

повноважень на лише на певний період чи для виконання певного завдання. 

Сучасний стан правового закріплення даної процедури викликає значну 

кількість нарікань, що зумовлені фігуруванням делегованих повноважень 

органів місцевого самоврядування як повноцінних елементів правового статусу 

органів державної влади на місцях. На нашу думку, це лише ускладнюватиме 

процес належного антикризового регулювання соціально-економічної сфери на 

місцевому рівні і зумовлюватиме напруження у процесі співпраці органів 

місцевого самоврядування та державної влади.  

Пожвавлення будівництва та активізація житлової політики в Україні 

дозволить створити сприятливі умови для посткризового відновлення значного 

кола інших пов’язаних галузей. Одними з основних проблем в названих сферах 

виступають відсутність придатних для забудови земельних ділянок в найбільш 

густонаселених регіонах, а також висока частка житлового фонду старої 
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забудови, що вичерпав свій ресурс експлуатації, а тому вимагає реконструкції. 

Наведені обставини зумовлюють внесення змін до відповідних програмних 

документів Кабінету Міністрів, та Законів України, що дозволятимуть 

визначити масову реконструкцію застарілого житлового фонду, як 

пріоритетний напряму розвитку будівництва та житлової сфери.  

Не менш актуальним в світлі антикризового адміністративно-правового 

регулювання, виступає здійснення системних реформ в сфері ЖКГ, що слугує 

значним тягарем України на шляху впровадження стандартів 

енергоефективності, а також скорочення залежності від імпортованих 

енергоресурсів. За даними Світового банку, українська економіка знаходиться в 

на одному з останніх місць серед всіх країн світу за рівнем енергоефективності. 

Значним чином така ситуація зумовлена великими втратами енергії та 

застарілими основними засобами в ЖКГ. Основний акцент з боку Мінрегіону в 

цій ситуації має бути здійснений на залученні інвестицій в ЖКГ та 

запровадження інноваційних підходів до його функціонування. Пріоритетну 

роль в даному процесі слід відвести об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків, що має бути поєднане зі створенням 

конкурентного середовища в ЖКГ, функціонуванням відносин на засадах 

ринковості, прозорості у формуванні цін, паритетних засадах співпраці між 

споживачами та виробниками житлово-комунальних послуг, а також скасуванні 

адміністративних бар’єрів при запровадженні сучасних технологій у застарілу 

систему ЖКГ. Для реалізації зазначених заходів вважаємо за доцільне внести 

до чинного законодавства перелік запропонованих нами змін та доповнень.  

 

3.2.6 Антимонопольний комітет України як суб’єкт антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки  

Подолання кризових явищ в національній економіці будь-якої держави 

значною мірою залежить від активної діяльності державних та недержавних 

суб’єктів господарювання. Їхня організаційно-правова форма, режим власності 

та структура не відіграють вирішального значення. Пріоритетним виступає 
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активний пошук шляхів виходу з кризової ситуації, застосування нових 

технологій, запровадження інновацій та розширення ринків збуту. Для 

ефективної реалізації наведеного кола завдань необхідним виступає належне 

функціонування такого інституту як конкуренція. Саме конкуренція дозволяє 

узгодити особисті інтереси із загальносуспільними шляхом вдосконалення 

виробничих процесів, підвищення ефективності праці, повнішого забезпечення 

споживчих потреб населення, а також створення передумов для подальшого 

модернізації національної економіки [152 ].  

Чинне законодавство визначає конкуренцію як змагальність суб’єктів 

господарювання, коли їх самостійні дії ефективно обмежують можливості 

кожного з них однобічно впливати на загальні умови обігу товарів на 

відповідному товарному ринку і стимулюють виробництво необхідних 

споживачам товарів [69].  

Безумовно, високий рівень конкуренції дозволяє говорити про 

пришвидшення подолання кризових явищ та динамічний розвиток економіки в 

довго- та середньостроковій перспективі. Разом з тим, дуже часто в процесі 

господарювання виникають ситуації, коли заради досягнення переваг над 

іншими суб’єктами господарювання використовуються методи, що порушують 

встановлені норми права та моралі. Мова в даному випадку йде про 

недобросовісну конкуренцією, що являє собою будь-які дії у конкуренції, які 

суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. 

Недобросовісна конкуренція може проявлятися у формі неправомірного 

використання ділової репутації суб’єкта господарювання, створення перешкод 

суб’єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних 

переваг у конкуренції, неправомірне збирання, розголошення та використання 

комерційної таємниці [312]. До наведеного законодавчого визначення 

недобросовісної конкуренції слід також додати таку ознаку як неправомірність, 

тобто порушення чи неналежне виконання законодавчо-встановлених вимог до 

реалізації конкуренції.  
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За даними Світового економічного форуму, конкурентоздатність 

української економіки залишається наразі досить низькою (82 місце серед 142 

країн, що взяли участь у рейтингу), що пов’язано з недостатнім розвитком 

інституційної системи, а також неефективністю функціонування ринку товарів 

та послуг. Суттєву роль в такій низькій оцінці нашої держави відіграв також 

недостатній рівень ефективності державної антимонопольної політики, за яким 

наша країна зайняла лише 136 місце серед всіх аналізованих країн світу [472, с. 

356-357].  

Офіційні дані також підтверджують, що рівень монополізації економіки на 

початок 2010 року зріс у значній кількості галузей. Більш повну картину дає 

співвідношення сукупних часток підприємств, що діють на різних товарних 

ринках з неоднаковими передумовами конкуренції. Зокрема, на повністю 

монополізовані ринки приходилося 8,5 відсотка продукції (+2% у порівнянні з 

2009 р.), на ринки з домінуванням однієї фірми – 30,7 відсотка (+8,1% у 

порівнянні з 2009 р.), на олігопольні ринки – 12,5 відсотка (+3,6% у порівнянні 

з 2009 р.) продукції. [257, с. 3].  

В 2011 році ситуація не змінилася кардинально, більше половини всієї 

продукції в нашій державі реалізовувалося суб’єктами господарювання, що 

діють на ринках, де існують значні обмеження конкуренції (чиста монополія, 

жорстка олігополія, ринки з ознаками домінування підприємств) [90].  

В 2012 році ситуація в сфері економічної конкуренції складалася 

наступним чином: оскільки зовнішньоекономічні передумови були в цілому 

несприятливими, а всередині країни гостро відчувався брак грошової маси 

(ставки за кредитами для юридичних осіб зросли до 18-20% річних, а для 

домогосподарств – до 25-29% [352]). Зважаючи на ці обставини, сформувалися 

передумови для погіршення конкурентного середовища через ускладнення 

умов для роботи малих та середніх підприємств, а також падіння купівельної 

спроможності населення. 

Підтверджує дану гіпотезу і Звіт Антимонопольного комітету України за 

2012 рік [91]. Зокрема, на початок 2012 року на ринках, де структурні 
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передумови конкуренції повністю відсутні, реалізувалося 7,2 відсотка 

продукції. Цей показник залишився на рівні показника попереднього року. 

Частка реалізації продукції на ринках з ознаками домінування однієї фірми 

зменшилася порівняно з попереднім роком на 1,7 відсотка - відповідно з 27,6 

відсотка до 25,9 відсотка. Цей показник на олігопольних ринках зріс на 2,3 

відсотка і становив 17,7 відсотка (на початок 2011 року – 15,4 відсотка). 

Вцілому можна вести мову про певне скорочення обсягу товарів та послуг, що 

реалізуються на ринках з конкурентною структурою.  

Що стосується останніх років, то за підсумками Всесвітнього 

економічного форуму (ВЕФ) 2018 року відповідно до Глобального індексу 

конкурентоспроможності Україна посіла 83 місце зі 140 можливих. Слід 

зазначити, що у зв'язку зі зміною системи оцінювання позиція вітчизняної 

економіки у 2017 році була змінена з 81 на 89. За показником ВЕФ, вітчизняна 

економіка протягом 2017-2018 років показує тенденцію до зростання (+2,4 бала, 

110 місце), що свідчить про сталий, але ще недостатньо високий інституційний 

розвиток країни. За показником розвитку інфраструктури також спостерігається 

зростання (+1,6 бала, 57 місце), на основі чого можна зробити висновок про 

покращення якості наявної інфраструктури [ 89 ]. 

Зважаючи на організуючу роль держави у процесі створення умов для 

належного розвитку конкуренції та подолання наслідків світової фінансово-

економічної кризи, актуальним вважаємо розглянути участь в антикризовому 

адміністративно-правовому регулювання Антимонопольного комітету України 

(далі – АМКУ), що є державним органом із спеціальним статусом, метою 

діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у 

підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.  

Відповідно, в даному підрозділі вважаємо за необхідне здійснити 

характеристику адміністративно-правового статусу АМКУ у процесі реалізації 

антикризової політики нашої держави в сфері економіки, провести аналіз 

сучасного стану та ефективності реалізації його компетенції, а також визначити 
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перелік шляхів вдосконалення функціонування даного органу в аспекті 

ефективнішої протидії економічним кризовим явищам в Україні.  

У процесі посткризового розвитку однією найважливіших функцій 

держави виступає регулювання економіки, а також коригування нових 

економічних потреб, з якими ринок не може справитися. Відповідно держава 

бере на себе відповідальність за створення рівних умов для взаємного 

суперництва підприємницьких фірм, для ефективної конкуренції, за обмеження 

монополізованого виробництва. Державі також потрібно направляти економічні 

ресурси на задоволення колективних потреб людей, створювати виробництво 

суспільних товарів і послуг, їй слід піклуватися про соціально незахищені 

прошарки населення. Державі доводиться вживати заходи щодо скорочення 

безробіття. На плечі держави лягає і зовнішня політика, регуляція платіжного 

балансу, валютних курсів. 

Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарювання 

являє собою систему типових заходів законодавчого, виконавчого і 

контролюючого характеру, здійснюваних державними установами і 

громадськими організаціями з метою стабілізації і пристосування існуючої 

соціально-економічної системи до умов, що змінюються [54, с. 39].  

Очевидним виступає важливе місце конкурентної політики держави та 

стимулювання державою розвитку конкурентного середовища. Саме 

інтенсивність внутрішньої конкуренції відіграє найважливішу роль при 

запровадженні інновацій, підвищенні продуктивності, а також для досягнення 

успіху на світовому ринку [276, с. 158].  

Забезпечення належного рівня конкуренції в Україні покладена на АМКУ. 

Особливість даного суб’єкту в системі органів державної влади 

підтверджується наявністю спеціального Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», де закріплено його адміністративно-

правовий статус. Серед основних завдань АМКУ визначено наступні: 

- здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про 

захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання 
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перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і 

припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; 

- контроль за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів 

господарювання та регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються 

(реалізуються) суб’єктами природних монополій; 

- сприяння розвитку добросовісної конкуренції; 

- методичне забезпечення застосування законодавства про захист 

економічної конкуренції; 

- здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та 

захисту конкуренції у сфері державних закупівель; 

- проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання 

та здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції [284].  

Практика свідчить, що найширшим завданням АМКУ з перелічених вище 

виступає реалізація державного контролю за дотриманням законодавства про 

захист економічної конкуренції. Виконання решти завдань вже зумовлено 

здійсненням контролю за дотриманням нормативно-визначених вимог і є 

логічним його наслідком.  

Важливою особливістю адміністративно-правового статусу АМКУ є 

широкий перелік повноважень щодо застосування адміністративної 

відповідальності. Зокрема, чинне законодавство уповноважує цей орган:  

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і 

справами; 

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної 

конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та 

переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій 

відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції; 

3) розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати 

постанови та перевіряти їх законність та обґрунтованість; 
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4) перевіряти суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи 

місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління 

та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист 

економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і 

справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених 

законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів 

влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших 

фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом 

[284].  

Ці та інші законодавчо закріплені повноваження АМКУ дозволяють 

розцінювати діяльність даного органу по розгляду справ про недобросовісну 

конкуренцію, зловживання монопольним становищем чи обмеження 

конкуренції, як тотожну судам першої інстанції. Така ситуація зумовлена тим, 

що наведена категорія справ має значну кількість притаманних лише їй 

особливостей, що пов’язані з потребою спеціальних знань, досвіду роботи на 

ринку товарів та послуг, усвідомлення закономірностей розвитку 

конкурентного середовища, а також необхідністю оперативного прийняття 

рішення по конкретній справі і т.д.  

Деякими вченими обґрунтовується думка щодо доцільності створення 

спеціалізованих конкурентно-патентних судів. Такі суди розглядали б усі 

спори, що виникають з конкурентних відносин, а також з питань 

інтелектуальної власності. Нова гілка судочинства створювалася б за 

класичними законами судової вертикалі: місцеві суди, апеляційні суди та 

Вищий конкурентно-патентний суд. У якості основних аргументів прибічників 

даної концепції виступають специфіка законодавства у сфері конкуренції, а 

також комплексний характер даних правовідносин [278].  
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Крім того, в чинному законодавстві наявна група спеціальних норм 

процесуального характеру, що визначають порядок розгляду справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, Розділ 

VII Закону України «Про захист економічної конкуренції» містить значну 

кількість правових інститутів, аналогічних процесуальним кодексам (підстави 

для початку розгляду справи; об’єднання і виділення справ; зупинення розгляду 

справи та його поновлення; особи, які беруть участь у справі; докази; строк 

давності; експертиза і т.д.) [313]. 

Потреба у спеціалізованих судах наразі також обґрунтовується значною 

завантаженістю АМКУ по розгляду справ щодо випадків недобросовісної 

конкуренції. Зокрема, в 2007 році АМКУ було розглянуто 5625 заяв, скарг, 

інших звернень з приводу порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції становила, в 2009 – 5987 заяв, а в 2010 році – 5378 заяв [256].  

Що стосується статистичних даних АМК за останні роки, то із загальної 

кількості порушень антимонопольного законодавства (1344 ), 52 % припинено 

шляхом прийняття рішень про застосування передбаченої законом 

відповідальноcті, тоді як -  48 % шляхом надання рекомендацій органами 

Антимонопольного комітету. Щодо структури відкриття справ, то протягом 

2018 року 72 % справ було відкрито за власною ініціативою, 26 % ― за 

зверненням громадян чи поданням органів, близько 1 % ― за результатами 

проведених перевірок. Разом з тим, протягом 2018 року в межах розгляду справ 

було здійснено 13 перевірок суб'єктів господарювання, що на 82 % менше, ніж 

у минулому році, у результаті продовження тенденції до зниження тиску на 

бізнес шляхом скорочення кількості перевірок. 

З метою забезпечення своєчасної сплати штрафів, накладених на 

порушників законодавства про захист економічної конкуренції, АМКУ 

протягом 2018 року у 324 випадках зверталися до суду з позовами відповідно 

до ст. 25 Закону України «Про Антимонопольний комітет України». Як 

результат, судами протягом року задоволено 266 позовів АМКУ, остаточно 

відмовлено в задоволенні лише щодо 3 таких позовів [89 ].  
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На нашу думку, така динаміка пов’язана з продовженням процесу 

становлення ринкових відносин в Україні, насамперед, в тих регіонах, де 

конкурентне середовище ще до кінця не сформувалося.  

Наведені вище дані свідчать про певну стабільність кількості звернень до 

АМКУ щодо недобросовісної конкуренції. Отже, число заяв до цього органу 

державної влади є в основному стабільно-високим з року в рік, що виключає 

необхідність створення окремої ланки системи судочинства. Однак, дане 

твердження в жодному разі не виключає потреби зменшення кількості спірних 

справ, що розглядаються АМКУ.  

Варіанти вирішення зазначеної проблеми можливо пов’язувати з 

перекладенням окремих функцій на органи державної влади або з поширенням 

використання недержавних форм вирішення спорів. Якщо говорити про 

перший варіант, то слід зауважити на необхідності запровадження спеціалізації 

суддів у межах господарського суду з утворенням відповідних судових палат як 

передумови підготовки суддів-фахівців з питань конкуренції. В таких умовах 

до компетенції Антимонопольного комітету відноситься лише превентивна 

діяльність, справи ж повинні будуть розглядати господарські суди. Науковці 

неодноразово наголошували на можливості такого варіанту, але дієвих кроків у 

даному напрямі зроблено так і не було [83, 259, с. 173]. 

З іншого боку, більш перспективним виступає активізація застосування в 

Україні альтернативних форм вирішення спорів. Основною перевагою 

зазначеної форми вирішення спорів виступає відсутність потреби сторін спору 

звертатися до будь-якого органу виконавчої чи судової влади.  

Отже, для вдосконалення процесу діяльності АМКУ необхідним виступає 

стимулювання ефективного функціонування третейських судів, арбітражних 

судів, медіації. На відміну від системи державних судів, у яких питання 

підвідомчості та підсудності закріплені чинним законодавством, третейський 

розгляд чи медіація не пов’язані такими жорсткими процедурними нормами, і 

це позитивно позначається на індивідуальному підході до розгляду кожної 

справи, створює можливість пошуку варіантів для досягнення 
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взаємоприйнятної угоди для сторін або їхнього добровільного примирення 

[248, с. 93].  

Водночас, така гнучкість системи альтернативних варіантів вирішення 

спорів у сфері конкурентних правовідносин має і свої недоліки, що пов’язані зі 

можливістю виникнення зловживань, недостатньою компетентністю осіб, що 

приймають рішення по справі, а також відсутністю реальних гарантій їх 

незалежності.  

Ще одним спірним моментом у процесі функціонування АМКУ виступає 

порядок призначення на посаду Голови АМКУ. Зокрема, вітчизняне 

законодавство передбачає, що Голова Антимонопольного комітету України 

призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за 

згодою Верховної Ради України. Строк повноважень Голови 

Антимонопольного комітету України становить сім років.  

На думку Р.А. Попова, як позитивний момент слід вважати, що термін 

перебування на посаді голови Антимонопольного комітету не пов’язаний зі 

строком повноважень Президента і є достатнім для набуття необхідного 

фахового рівня. Разом з тим, Президент України обирається строком на п’ять 

років, а тому є велика ймовірність того, що новообраний Президент захоче 

бачити на цій посаді особу з власної команди. У результаті недосконалості 

чинне законодавство не може гарантувати голові Антимонопольного комітету 

перебування на посаді впродовж семи років [275, с. 158].  

Беручи до уваги позицію зазначеного вченого, звернемо увагу на наявність 

положення ч. 4 ст. 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», 

згідно якої Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений 

з посади у разі вчинення ним злочину та у зв’язку з неможливістю виконання 

обов’язків за станом здоров’я. У наведеній нормі йдеться про примусове 

відсторонення він займаної посади, що не виключає можливості відставки цієї 

посадової особи за власним бажанням, внаслідок інших обставин [284].  

Попри це, вважаємо, що для забезпечення стабільного здійснення 

державної політики в сфері створення належного конкурентного середовища, 
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необхідно надати наведеним підставам примусового звільнення виключний 

характер, виклавши ч. 4 ст. 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» в такій редакції: «Голова Антимонопольного комітету України може 

бути примусово звільнений з посади лише у разі вчинення ним злочину та у 

зв’язку з неможливістю виконання обов’язків за станом здоров’я. Голова 

Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку 

Президенту України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за 

собою складання повноважень державними уповноваженими 

Антимонопольного комітету України». 

В аспекті підвищення ефективності антикризових заходів 

Антимонопольного комітету, доречним вважаємо здійснити аналіз практики 

цього органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Як вже зазначалося, 

серед функцій АМКУ основне місце слід надати здійсненню державного 

контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на 

засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав 

споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції. Відповідно, даний орган виконавчої влади зі 

спеціальним статусом є уповноваженим щодо застосування відповідальності за 

антиконкурентні дії суб’єктів господарювання, зловживання монопольним 

становищем, антиконкурентні дії органів влади, а також за недобросовісну 

конкуренцію.  

Однією з пріоритетних сфер роботи АМКУ визнана боротьба з 

недобросовісною конкуренцією, що виявляється у протидії таким 

правопорушенням як поширення інформації, що вводить в оману (84% усіх 

правопорушень в даній категорії); неправомірне використання чужих 

позначень, рекламних матеріалів, упаковки  (7 % правопорушень); дії, що 

суперечать правилам, торговим та чесним звичаям у підприємницькій 

діяльності (5 %); дискредитація господарюючого суб’єкта (підприємця) (2%); 

досягнення неправомірних переваг у конкуренції шляхом порушення чинного 

законодавства, яке підтверджене рішенням державного органу, наділеного 
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відповідною компетенцією (1%); неправомірне використання товару іншого 

виробника, порівняльної реклами, схилення до бойкоту господарюючого 

суб’єкта (1%) [89].  

Очевидним з наведених даних виступає значна частка справ про 

поширення інформації, що вводила в оману в процесі застосування заходів 

відповідальності з боку Антимонопольного комітету України. На нашу думку, 

підпорядкування цієї категорії справ АМКУ виступає недостатньо 

обґрунтованим у зв’язку з невідповідністю такої категорії справ основним 

завданням цього органу влади. Правовий інститут інформації, що вводить в 

оману досить поверхнево визначено в Законі України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». Зокрема, стаття 15-1 названого закону визначає, 

що поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб’єктом 

господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам 

або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, 

неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, 

замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або 

можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи 

реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього 

суб’єкта господарювання [312].  

Слід зазначити, що суб’єктом правовідносин щодо поширення інформації, 

що вводить в оману згідно наведеної норми можуть виступати як фізичні, так і 

юридичні особи.  

Напротивагу розглянутому вище визначенню, існують більш деталізовані 

положення спеціального законодавства, в першу чергу – це Закон України «Про 

захист прав споживачів», що закріплює право споживачів товарів та послуг на 

одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про 

продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. В 

зазначеному законодавчому акті детально визначені вимоги щодо обсягу та 

змісту інформації про товари та послуги, форму її викладення, конкретне 

визначення ціни, особливості вживання окремих формулювань при наданні 
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інформації щодо товару (послуги), особливості та форми застосування 

відповідальності до осіб, що винні у порушення встановленого порядку 

надання інформації на товари (послуги), а також умови відшкодування шкоди, 

завданої ненаданням або наданням недостовірної, несвоєчасної інформації про 

товари (послуги) [314]. 

Виходячи з порівняльного аналізу положень двох нормативно-правових 

актів, можемо стверджувати, що правовідносини, які виникають при поширенні 

інформації, що вводить в оману, слід регулювати нормами законодавства про 

захист прав споживачів, адже саме ці норми виступають спеціальними в 

розглядуваному випадку і значно детальніше визначають процедуру 

застосування відповідальності за надання недостовірної інформації, що 

виключає можливість її свідомого і компетентного вибору.  

Для здійснення контролю в даній сфері в Україні до червня 2019 року 

функціонувала Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, 

яка входила до системи органів виконавчої влади і реалізувала державну 

політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про 

захист прав споживачів. Наразі такими повноваженнями наділана Державна 

служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів. 

Зокрема що стосується сфери здійснення державного нагляду (контролю) 

за дотримання законодавства про захист прав споживачів (у тому числі 

споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння), то зміст 

повноважень Служби розкривається в наступному: 

- перевіряє додержання суб’єктами господарювання, що провадять 

діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог законодавства про захист прав 

споживачів, а також правил торгівлі та надання послуг; 

- проводить контрольні перевірки правильності розрахунків із 

споживачами за реалізовану продукцію відповідно до закону; 
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- накладає на суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому 

числі ресторанного господарства, стягнення за порушення законодавства про 

захист прав споживачів; 

- передає матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки кримінального 

правопорушення, органам досудового розслідування  [309]. 

У той же час, віднесення до компетенції АМКУ повноважень щодо 

здійснення контролю за поширенням інформації, що вводить в оману як 

фізичних, так і юридичних осіб значною мірою ускладнює виконання своїх 

функцій Державною службою України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів. Закріплення у нормах законодавства подібних 

повноважень двох органів влади створює додаткові ускладнення для 

функціонування кожного з них і в кінцевому підсумку знижує результативність 

діяльності по захисту прав фізичних та юридичних осіб.  

Водночас, для підвищення результативності роботи АМКУ, вважаємо за 

доцільне віднести до компетенції даного органу влади лише здійснення 

протидії недобросовісній конкуренції (в аспекті поширення інформації, що 

вводить в оману), яка здійснюється стосовно юридичних осіб. Це значним 

чином розвантажить роботу АМКУ і дозволить йому сконцентруватися на 

формуванні конкурентного середовища шляхом здійснення контролю за 

діяльністю господарюючих суб’єктів. Для підтвердження обґрунтованих нами 

пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

АМКУ, наведемо одну зі справ, що ним розглядалася. Зокрема, протягом 2010-

2011 рр. ТОВ «Поштовий магазин» здійснювало розсилання листів про 

гарантовану можливість виграшу призів за умови замовлення продукції з 

каталогу товарів магазину. Внаслідок специфічного викладу інформації 

(виділення шрифтом «потрібної» інформації, написання дійсних фактів майже 

прозорими літерами тощо) у споживача складалося враження, що саме він є 

переможцем розіграшу. Але насправді гарантувалося тільки право на участь в 

акції.  
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Розглянувши матеріали справи АМКУ зобов’язав ТОВ «Поштовий 

магазин» припинити неправомірні дії, що вводять оману громадян та сплатити 

1,6 млн. грн. штрафу [246].  

Очевидним в наведеному випадку є посягання на право споживачів товарів 

та послуг (АМКУ в даній справі обмежує їх коло лише громадянами) на 

одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про 

продукцію. Більше того, потерпілими виступають виключно фізичні особи, на 

яких було спрямовані винні дії суб’єкта. Отже, регулювання розглянутих 

правовідносини повною мірою входить до компетенції Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і 

ґрунтовно врегульовані спеціальними законодавством щодо захисту прав 

споживачів.  

Ця та інші подібні справи доводять, що в умовах функціонування кризових 

явищ в економіці та зростання рівня монополізації національного господарства 

АМКУ повинен приділяти більше уваги контролю за узгодженими діями, 

концентрацією господарюючих суб’єктів, сприянню розвитку конкурентного 

середовища, а також проведенням контролю, в межах своїх повноважень, над 

здійсненням державних закупівель.  

Для вирішення наведеної вище проблеми та узгодження колізії в 

повноваженнях двох органів державної влади, що захищають інтереси 

споживачів та господарюючих суб’єктів, вважаємо за доцільне викласти ч.1 ст. 

15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» в такій 

редакції: «поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення 

суб’єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком 

юридичним особам або невизначеному колу юридичних осіб, у тому числі в 

рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок 

обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості 

формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих юридичних 

осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, 

надання) товарів, робіт, послуг такого суб’єкта господарювання». 
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Ще одним напрямом оптимізації процесу адміністративно-правового 

регулювання в сфері забезпечення належного конкурентного середовища в 

кризових умовах розвитку вітчизняної економіки слід визначити розподіл 

повноважень між АМКУ та його територіальними відділеннями. Як вже 

зазначалося, однією з основних проблем аналізованого органу державної влади 

виступає надмірна кількість звернень фізичних і юридичних осіб стосовно 

захисту їхніх охоронюваних законом інтересів та забезпечення ефективного 

конкурентного середовища.  

Правовий статус територіальних відділень АМКУ визначається в Законі 

України «Про Антимонопольний комітет України», а також в Положенні про 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України [340] (далі – 

Положення), де визначено їх повноваження. В аспекті розподілу сфер 

компетенції між АМКУ та його територіальними відділеннями вимагає 

вдосконалення порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

прийняття постанов та перевірки їх законності та обґрунтованості. Наразі це 

повноваження повною мірою віднесено до компетенції АМКУ (ст. 7 Закону 

«Про Антимонопольний комітет України»). Разом з тим, на нашу думку, 

достатнім буде залишити за цим органом державної влади лише перевірку 

законності та обґрунтованості відповідних рішень, що приймалися б 

територіальними відділеннями. Тим більше, що чинне Положення закріплює за 

територіальними відділеннями право розглядати заяви і справи про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, проводити розслідування за 

цими заявами і справами; перевіряти суб’єкти господарювання щодо 

дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції; 

призначати експертизу. Таким чином, вважаємо за доцільне доповнити частину 

1 пункту 3 Положення підпунктом 2-1 такого змісту: «розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, приймати відповідні постанови».  

Окрім цього, викликає запитання наявність у територіальних відділень 

повноважень щодо перегляду рішень у справах про захист економічної 

конкуренції, адже такий перегляд (перевірка законності та обґрунтованості) 
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повинен здійснюватися не територіальними відділення, яке прийняло те чи 

інше рішення, а безпосередньо АМКУ. Отже, підпункт 2 частини 1 пункту 3 

Положення вважаємо за доцільне викласти в такій редакції: «приймати 

передбачені законодавством про захист економічної конкуренції 

розпорядження та рішення за заявами і справами, надавати висновки щодо 

кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної 

конкуренції».  

Вдосконалення також потребує розподіл повноважень між АМКУ та його 

територіальними відділеннями в сфері здійснення контролю за узгодженими 

діями. Зокрема, згідно підпункту 2 абзацу 2 пункту 3 Положення, територіальні 

відділення уповноважені приймати передбачені законодавством про захист 

економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами про 

надання дозволу на узгоджені дії.  

Наступним підпунктом визначена можливість відділень переглядати 

рішення, прийняті ними в межах компетенції. На нашу думку, наділення будь-

якого органу влади повноваженнями стосовно прийняття та одночасного 

перегляду прийнятого рішення може негативно вплинути на законність, 

неупередженість та обґрунтованість таких рішень. Саме тому, більш доречним 

для підвищення ефективності державної політики в сфері забезпечення 

конкурентного середовища в Україні підпункт 3 абзацу 2 пункту 3 Положення 

слід виключити, тим самим виключивши з компетенції територіальних 

відділень право контролю за власними рішеннями, одночасно передавши його 

АМКУ.  

Таким чином, здійснивши аналіз законодавчого забезпечення, матеріалів 

практичної діяльності, сукупності статичних даних та врахувавши позиції 

науковців, можемо робити висновок, що адміністративно-правове регулювання 

суспільних відносин з боку Антимонопольного Комітету України посідає 

значне місце у процесі реалізації антикризової політики нашої держави. АМКУ 

здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції; контроль за узгодженими діями, концентрацією, а також 
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забезпечує формування та реалізацію конкурентної політики, сприяє розвитку 

конкуренції, нормативного і методичного забезпечення та застосування 

законодавства про захист економічної конкуренції.  

Для підвищення ефективності антикризового адміністративно-правового 

регулювання в сфері забезпечення конкурентної політики необхідним є 

вирішення колізії в повноваженнях АМКУ та Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, особливо у 

процесі протидії таким правопорушенням як поширення інформації, що 

вводить в оману з одночасним розширенням практики використання 

альтернативних форм вирішення спорів. Потребують вдосконалення також 

окремі елементи правового статусу Голови АМКУ, що дозволять забезпечити 

більшу незалежність та неупередженість даної посадової особи при реалізації 

наданих йому повноважень. Для рівномірного навантаження на АМКУ та його 

територіальні відділення, слід вдосконалити правовий статус відділень, 

розширивши їхні повноваження у процесі розгляду справ про захист 

економічної конкуренції та контролю за узгодженими діями, концентрацією 

суб’єктів господарювання, а також визначивши для АМКУ пріоритетними 

функції по перегляду прийнятих відділеннями рішень та здійснення контролю.  

Реалізація наведених вище пропозицій повинна бути нерозривно 

пов’язаною з внесенням обґрунтованих в роботі змін та доповнень до 

наступних нормативно-правових актів: Закон України «Про Антимонопольний 

комітет України», Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», 

Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України. 

 

3.2.7. Фонд державного майна України як суб’єкт антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки 

Україна відноситься до категорії держав, що мають у власності широкий 

перелік об’єктів рухомого та нерухомого майна. Використовуючи значний 

обсяг активів у сфері транспорту, зв’язку, важкої, вугільної та хімічної 
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промисловості [337], органи державної влади можуть значним чином впливати 

на процес функціонування всієї системи господарювання.  

Частка державного сектору у ВВП складає 37%, що вище, ніж у більшості 

розвинених країн світу (у Канаді, Англії, Італії – близько 15%, у США й 

Німеччині – близько 20%, у Польщі – 25%) [369]. Беручи до уваги, що наша 

країна перебуває під впливом негативних наслідків світової фінансово-

економічної кризи, стимулюючий вплив держави за допомогою наявного в неї 

економічного потенціалу видається вкрай-необхідним на етапі посткризового 

відновлення.  

Однак при цьому слід також не забувати, що саме держава виступає 

найбільшим суб’єктом ринку, а також вона здійснює регулювання діяльності 

всіх інших ринкових суб’єктів. Разом із цим держава, здійснюючи цю 

діяльність, зберігає за собою значну частину розподільчих функцій, які суттєво 

впливають на розвиток самої людини, ставлять особистість на вершину 

суспільного прогресу, розцінюють її як основу культурнонаціонального 

розвитку [143, с. 76].  

За допомогою адміністративно-правових норм держава паралельно 

врегульовує інтереси підприємств, установ та організацій, а також забезпечує 

реалізацію прав та свобод усіх громадян. Саме адміністративноправові норми 

створюють умови, за яких держава зможе забезпечити різноманітні ефективні 

форми взаємодії між ними, водночас у разі порушення норм права зможе 

визначити міру та види відповідальності [405 , С. 125]. 

Основним суб’єктом владних повноважень, що здійснює реалізацію 

державної політики у сфері приватизації та надання в оренду об’єктів права 

державної власності виступає центральний орган виконавчої влади зі 

спеціальним статусом – Фонд державного майна України (далі – Фонд). Саме 

результати функціонування даного державно-владного суб’єкта багато в чому 

визначають ефективність всього антикризового адміністративно-правового 

регулювання в сфері економіки.  
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У той же час, рівень правового забезпечення та результати діяльності 

Фонду в період функціонування кризових явищ дають змогу зробити висновок 

про недостатній рівень ефективності його роботи. Така ситуація пов’язана як з 

недоліками законодавства, так і з рівнем виконання програм приватизації 

державного майна.  

Саме тому, актуальність досліджуваних в цьому підрозділі питань 

обґрунтовується необхідністю підвищення ролі Фонду державного майна у 

процесі антикризового адміністративно-правового регулювання, а також 

відповідне вдосконалення спеціального законодавства, норми якого 

врегульовують роботу даного центрального органу виконавчої влади зі 

спеціальним статусом.  

Відповідно, метою нашого дослідження виступатиме визначення місця 

Фонду державного майна України в процесі реалізації державної політики 

щодо подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи, аналіз 

чинного законодавства, обґрунтування шляхів його вдосконалення, а також 

визначення найбільш пріоритетних напрямів подальшої роботи Фонду задля 

протидії кризовим явищам в економіці України.  

Як зазначає Л.С. Ситник, антикризове регулювання орієнтоване на 

своєчасне реформування економіки, оцінку, прогноз, діагностику процесів у 

діяльності підприємства, галузі, регіону, держави. Ускладнення управління як 

одна з тенденцій його розвитку передбачає підвищення можливості 

прогнозувати виникнення кризи і готовності її подолати.  

Для ефективного подолання наслідків світової фінансово-економічної 

кризи треба вписатися в той новий рівень витрат і продуктивності, який 

незабаром запропонує Україні зовнішній світ. Це будуть жорсткі вимоги, але 

теоретично вони здійсненні. Вони будуть стосуватися, насамперед, зниження 

енергоємності нашого національного продукту. З цією метою варто радикально 

обновлювати старі засоби, розширювати нові потужності на зовсім інших 

технологічних принципах, шукати нові ринки збуту для нової продукції цих 

заводів; впроваджувати досягнення НТП, тобто вивести економіку України на 
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інноваційний шлях розвитку. Потужних перешкод є багато. Однією за 

найважливіших виступає нестача національного капіталу, достатнього для 

серйозних інвестиційних проектів. Це вимагає залучення ефективних 

інвесторів, які володітимуть достатніми фінансовими ресурсами для 

стимулювання інноваційного розвитку економіки нашої держави [382, с. 27-28].  

На думку І.А. Селіванової, необхідність вдосконалення приватизаційної 

політики пояснюється тим, що державна власність фокусує інтереси як 

великого бізнесу, зацікавленого в отКравчукриманні контролю над її 

інвестиційно-привабливими об’єктами і відповідного рівня прибутку, так і 

пересічного громадянина, який, усвідомлюючи, що державне майно 

створювалася всім народом, бажав би теж щось отримати від його ефективного 

використання [377, с. 121]. Такий взаємозв’язок зумовлює потребу управління 

державною власністю, яке в кризових умовах розвитку економіки одночасно 

забезпечувало б стимулювання інвестиційної діяльності та захист інтересів 

працівників найбільш перспективних галузей національного господарства.  

Як наголошує О.О. Кравчук, необхідним чинником забезпечення 

сучасного та якісного управління державною власністю є впровадження та 

реалізація в управлінській діяльності послідовного системного підходу – як з 

позиції системності суб’єктів управління, так і з позиції впорядкування об’єктів 

державної власності [136  ]. 

Поділяючи наведені позиції науковців, зауважимо на результатах 

проведеного І.М. Удачиною дослідження, що спирається на результати аудиту 

ефективності виконання Програм приватизації, використання бюджетних 

коштів на здійснення заходів, пов’язаних з проведенням приватизації 

державного майна. На основі таких даних робиться висновок про значні 

проблеми у державній приватизаційні політиці, що спрямовується переважно 

на перерозподіл власності, покриття бюджетного дефіциту та характеризується 

відсутністю інноваційного підходу до використання отриманих фінансових 

ресурсів [411, с. 19]. 
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Основним елементом реалізації державної політики у сфері приватизації та 

укладання договорів оренди виступає Фонд державного майна, правову основу 

функціонування якого формує значна кількість правових норм. Це пояснюється 

тим, що до 2012 року в Україні не було чинного законодавчого акту, який би 

систематизував нормативні положення щодо завдань, функцій, повноважень, а 

також структури Фонду державного майна. Одним з найбільш деталізованих 

нормативних актів виступало Тимчасове положення про Фонд державного 

майна України 1992 року з низкою змін та доповнень, а також велика кількість 

спеціальних нормативних актів в конкретних сферах суспільних відносин, про 

що більш детальніше йтиметься далі.  

Наприкінці 2011 року Верховною Радою України було прийнято 

спеціальний Закон «Про Фонд державного майна України» [350], який набув 

чинності 13.07.2012 р. Згідно зазначеного нормативного акту, Фонд державного 

майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним 

статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, 

використання та відчуження державного майна, управління об'єктами 

державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо 

об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління.  

Основними завданнями Фонду є: 

- реалізація державної політики у сфері приватизації, оренди, 

використання та відчуження державного майна, а також у сфері державного 

регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; 

- управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними 

правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких 

прийнято рішення про приватизацію та затверджено план розміщення акцій; 

товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом 

корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його 

управління, а також товариств, утворених за участю Фонду державного майна 

України; 
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- захист майнових прав державних підприємств, а також державних пакетів 

акцій (часток), що належать до сфери управління Фонду державного майна 

України на території України; 

- здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації 

державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених 

законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; 

повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, 

відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства; 

управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його 

управління; 

- державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності; 

- сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для 

конкуренції виробників та ін. [350]. 

Якщо оцінювати зміни в правовому статусу Фонду державного майна, то 

очевидним стає розширення сфери регулювання, кількісне та якісне зростання 

інструментарію впливу на суспільні відносини, а також зміни в 

підпорядкуванні. Чинне до 2012 року Тимчасове положення про Фонд 

державного майна України [346] встановлювало серед основних завдань цього 

органу захист майнових прав України на її території та за кордоном; здійснення 

прав розпорядження майном державних підприємств у процесі їх приватизації; 

здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації 

державного майна; здійснення повноважень орендодавця майна державних 

підприємств і організацій, їх структурних підрозділів; сприяння процесові 

демонополізації економіки.  

Крім цього, змінилося й підпорядковання Фонду. Якщо раніше він був у 

своїй діяльності підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України, то 

наразі – відповідальний перед Президентом України. Поки що пройшло замало 

часу для того, щоб вести мову про абсолютну ефективність такої 

трансформації, але наразі очевидним виступає підвищення централізації при 
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здійсненні Фондом відповідної державної політики. Враховуючи часту 

політичну нестабільність в Парламенті, не завжди високу продуктивність 

роботи цього органу, за певних умов можна вести мову про зростання 

оперативності роботи Фонду та посиленням контролю за його діяльністю.  

Значна кількість норм, що визначають правовий статусу Фонду міститься 

також в Законі України «Про оренду державного та комунального майна». 

Згідно положень цього нормативного акту, здійснення державної політики у 

сфері оренди державного майна покладається на Фонд, а також його 

регіональні відділення та представництва. Серед об’єктів оренди, на які 

поширюється компетенція Фонду, згідно чинного законодавства, є: цілісні 

майнові комплекси, нерухоме майно підприємств, а також майно, що не 

увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, 

створених у процесі приватизації (корпоратизації). Відповідно, саме Фонд та 

його регіональні відділення та представництва виступають орендодавцями 

щодо більшості зазначених видів майна.  

Крім цього, укладати договір оренди в якості орендодавця можуть також 

державні підприємства, установи та організації – щодо нерухомого майна, 

загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне 

підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна.  

В даному випадку слід зазначити, що визначення законодавцем певного 

кола майна, що самостійно може бути здане в оренду державними 

підприємствами, установами та організаціями, в цілому слід оцінювати 

позитивно, адже таким чином зростає швидкість оформлення всіх необхідних 

документів та мінімізується виникнення ускладнень у даному процесі. А у 

фізичних та юридичних осіб з’являється можливість з меншими затратами 

використовувати орендоване майно у процесі господарювання.  

Однак, на нашу думку, навіть в даному випадку процедура надання в 

оренду державного майна потребує значного спрощення. Адже, згідно чинного 

законодавства, у разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного 



303 

майнового комплексу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до 

статутного (складеного) капіталу господарських товариств, орендодавець за 

умови відсутності заборони на передачу майна в оренду у п’ятиденний строк 

надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним 

майном.  

Орган, уповноважений управляти державним майном, розглядає подані 

йому матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після їх надходження надсилає 

орендодавцеві висновки про умови договору оренди або про відмову в 

укладенні договору оренди. 

Отже, для укладання договору оренди державного майна обов’язковим 

виступає узгодження орендодавцем цього рішення з органом державної влади, 

що уповноважений управляти відповідним майном. Такі положення 

законодавства виступають гарантією дотримання інтересів держави та 

уникнення зловживань у сфері оренди відповідного майна.  

Разом з тим, вважаємо за доцільне спростити процедуру передачі в оренду 

нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів 

на одне підприємство, установу, організацію. Це, на наш погляд, слід здійснити 

шляхом скасування вимоги щодо отримання дозволу органу, уповноваженого 

управляти державним майном у зазначеному випадку.  

На користь даної позиції свідчить також положення Господарського 

Кодексу, де визначено, що держава реалізує право державної власності у 

державному секторі економіки на основі права господарського відання або 

права оперативного управління (ст. 22). Оскільки в більшості випадків державні 

підприємства ставлять за мету отримання прибутку, то переважаючим є режим 

господарського відання стосовно конкретного майна. Це означає, що власник 

майна, закріпленого на праві господарського відання за суб’єктом 

підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням 

належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не 

втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства (ст.136) [55]. 



304 

Таким чином, у питанні спрощення режиму передачі в оренду державного 

майна слід знаходити компроміс між необхідністю державного контролю за 

дотриманням законності таких дій, а також покращенням умов для ведення 

підприємницької діяльності у процесі здійснення антикризового 

адміністративно-правового регулювання.  

Саме тому, вважаємо за доцільне викласти положення абз. 1 частини 4 ст. 

9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» а такій 

редакції: «Орендодавець протягом п’яти днів після погодження умов договору 

оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном (у випадках, 

передбачених цим Законом, - органом Антимонопольного комітету України), а 

в разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди 

окремого індивідуально визначеного та нерухомого майна, визначеного в ч.3 

ст. 5 цього Закону ), протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в 

офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах 

орендодавців оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в 

укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.  

Чинні положення Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» також вимагають вдосконалення в аспекті оцінки 

державного майна відповідного реагування на зміни ринкової кон’юнктури, що 

задається в оренду. Зокрема, чинне законодавство передбачає необхідність 

проведення оцінки об’єкта оренди, що передує укладенню договору оренди. У 

разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта 

оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) 

договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди (ст. 11) [333].  

Це положення суперечить нормам Постанови Кабінету Міністрів «Про 

Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного 

майна» від 4 жовтня 1995 р., що визначають результати експертної оцінки 

чинними лише протягом 6 місяців від дня її проведення (п.8) [327].  

Вважаємо друге положення законодавства більш наближеним до реальної 

ситуації на ринку нерухомості та інших активів. Приведення у відповідність 
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законодавчих положень у відповідність до вимог сьогодення та врахування 

можливості суттєвої зміни вартості державної власності дозволить краще 

відстоювати як державні інтереси (коли ціна на нерухомість чи цілісні майнові 

комплекси підвищується), так і орендарів такого майна (коли ціна на зазначені 

активи знижується).  

Отже, вважаємо за доцільне викласти ч. 2 ст. 11 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна» в такій редакції: «Оцінка об’єкта 

оренди передує укладенню договору оренди. У разі якщо на момент 

продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена 

більш як шість місяців тому, для продовження (поновлення) договору оренди 

провадиться оцінка об’єкта оренди». 

Піддаючи аналізу компетенцію Фонду, звернемо увагу також на норми 

Закону України «Про управління об’єктами державної власності», що 

визначають Фонд одним з уповноважених суб’єктів щодо управління об’єктами 

державної власності. Саме Фонд визначено орендодавцем цілісних майнових 

комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, а 

також нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного державного 

майна. Також Фонд уповноважений давати дозвіл (погодження) на відчуження 

державного майна. Проте, надання орендодавцям об’єктів державної власності 

згоди на оренду державного майна залишено все ж за уповноваженими органів 

управління (міністерства та інші органи виконавчої влади). Це, на нашу думку, 

створює додаткові складнощі при передачі в оренду державного майна, адже 

кожен орган державної влади самостійно деталізує законодавчо-визначений 

порядок передачі майна в оренду.  

Необхідним в даному процесі виступає передача Фонду повноважень 

стосовно подання згоди на оренду державного майна. З одного боку, такий 

захід може спершу бути розціненим як неефективний, адже в такому разі весь 

обсяг роботи, що раніше виконувався всіма міністерствами, повинен бути 

виконаний лише одним Фондом. У той же час, для належної реалізації 

наведеної пропозиції необхідна одночасно спростити процедуру отримання 
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дозволу органу, уповноваженому управляти відповідним майном на оренду 

об’єктів нерухомості менше 200 м2, про що йшлося вище. Таким чином зникне 

необхідність розгляду Фондом значної кількості матеріалів, що стосуються 

незначної площі для здачі її в оренду.  

Не слід забувати також, що Фонд та уповноважені органи управління 

(міністерства та інші органи виконавчої влади) наділені повноваженнями 

стосовно здійснення контролю за діяльністю господарських структур, 

організації контролю за використанням орендованого державного майна, а 

також здійснення контролю за використанням орендованих цілісних майнових 

комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, 

виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних 

підприємств, поверненням цілісних майнових комплексів державних 

підприємств до сфери управління уповноважених органів управління після 

закінчення строку дії договорів оренди.  

Окрім цього, саме Фонд володіє значно більшими організаційними 

умовами для ефективнішого розгляду питань стосовно надання згоди на оренду 

державного майна. Зокрема, саме цей орган влади забезпечує функціонування 

єдиної державної інформаційної системи обліку, зберігання та оцінки майна, 

що реалізується за рішенням органів виконавчої влади; здійснює формування і 

ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності; виступає 

розпорядником Єдиного реєстру об’єктів державної власності [348].  

Наведені аргументи переконливо свідчать про необхідність наділення 

Фонду державного майна України виключними повноваженнями щодо надання 

згоди на оренду державного майна. Такі зміни до компетенції Фонду слід 

законодавчо оформити, доповнивши п. 2 ст. 7 Закону України «Про управління 

об’єктами державної власності» абзацом «л» такої редакції: «надає 

орендодавцям об’єктів державної власності згоду на оренду державного майна і 

пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне 

використання орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах 
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технічної політики в контексті завдань галузі». Додатково слід виключити абз. 

30 частини 1 статті 6 цього ж закону.  

Піддаючи детальному розгляду діяльність Фонду в період функціонування 

кризових явищ, зауважимо, що Законом України від 8 липня 2012 року № 2461-

VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2010 рік» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [291] 

планове завдання з надходження коштів від приватизації державного майна до 

державного бюджету було встановлено у розмірі 6350 млн. грн.  

Зважаючи на дане положення, Фондом державного майна протягом 2010 

року від продажу державного майна було забезпечено 1 093 млн. грн, які 

перераховані до спеціального фонду Державного бюджету України. Крім того, 

від продажу земельних ділянок, які перебували у державній власності та на 

яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, надійшло та було 

перераховано до бюджету 2 197 млн. грн.  

Від оренди державного майна до Державного бюджету України, надійшло 

606,344 млн. грн. Станом на 01.01.2011 року до Державного бюджету було 

перераховано дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських 

товариств, які є у державній власності, у сумі 251,78 млн. грн. Крім цього, 

регіональними відділеннями Фонду за 2010 рік було забезпечено і 

перераховано до відповідних місцевих бюджетів коштів від приватизації 

комунального майна у сумі 73,41 млн. грн. [92].  

Що стосується сьогодення, то Фонд державного майна затвердив перелік 

об’єктів малої приватизації, що підлягають продажу в 2019 році. Про це 

наголосив керівник Фонду Віталій Трубаров. Зокрема до переліку увійшли нові 

об’єкти і ті, що не встигли приватизувати минулого 2018 року. Загалом 792 

об’єкти, з яких 48 – пакети акцій, 92 – єдині майнові комплекси, 190 – об’єкти 

незавершеного будівництва, 402 – окреме майно та 59 об’єктів соціально-

культурного призначення. Цього року буде виставлено на продаж близько 10 

об’єктів державного концерну «Укроборонпром». Зокрема, Херсонський завод 

«Судмаш», «Вінницький авіаційний завод «ВІАЗ», «Запорізький автомобільний 
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ремонтний завод», «Ніжинський ремонтний завод інженерного обладнання» та 

інші [420  ]. 

Від продажу державного майна та надходжень, безпосередньо пов'язаних з 

процесом приватизації до Державного бюджету України станом на 31.03.2019 

надійшло 13504,8 тис. грн. У свою чергу від продажу державного майна та 

надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації до Державного 

бюджету України станом на 31.12.2018 надійшло 58 633,53585 тис. грн. Урядом 

України затверджено перелік з 23 об’єктів великої приватизації державної 

власності, що підлягають приватизації у 2019 році. До цього переліку увійшли 

об'єкти з різних сфер економіки, зокрема, енергетики, інфраструктури, 

сільського господарства, хімічної промисловості та інших [258].  

З наведених офіційних даних можна підсумувати, що в процесі протидії 

кризовим явищам органи перед Фондом встановлюється завдання щодо 

наповнення Державного бюджету, що характеризується значним дефіцитом та 

потребує додаткових фінансових надходжень для покриття витрат на соціальне 

забезпечення. Подібною є державна політика і щодо укладення договорів 

оренди державного майна, адже офіційними нормативними документами 

встановлено [277], що основним критерієм при виборі орендаря встановлено 

розмір орендної плати, а не ефективне використання об’єкта оренди за 

цільовим призначенням. 

На нашу думку, при наявності несприятливих чинників розвитку 

національної системи господарювання та погіршення зовнішньоекономічних 

умов розвитку, політика щодо управління державною власністю повинна бути 

акцентована більшою мірою на укладенні договорів оренди, які будуть сприяти 

ефективному використанню такого майна. Адже під час економічних спадів 

ціна державних активів (як рухомих, так і нерухомих) значно знижується, а 

тому здійснювати їх приватизацію – означає недотримувати значний обсяг 

грошових коштів за них.  

Яскравим прикладом невиконання цього важливого принципу виступає 

приватизація пакету акцій ВАТ «Укртелеком», що була проведена Фондом у 
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2011 р. За даними ПФТС, найбільшої фондової біржі України, вартість акцій 

даного підприємства на середину (травень-червень) 2008 року становила 0,90-

0,92 грн. за одну просту іменну акцію, але вже в листопаді 2008 р. вартість 

акцій впала більш ніж втричі – до 0,25-0,31 грн за одну просту іменну акцію. З 

часом ситуація дещо стабілізувалася, але ціна на акції стратегічного 

українського оператора фіксованого зв’язку так і не досягла свого 

передкризового рівня.  

Напередодні підписання Фондом договору про продаж 92,79% пакету 

акцій ВАТ «Укртелеком», котування акцій цього підприємства складали лише 

0,55-0,60 грн. за акцію [16]. З представлених даних очевидними виступають як 

значні втрати фінансових надходжень від продажу стратегічного об’єкта 

власності, так і усунення держави від процесу створення передумов для 

інноваційного розвитку посткризової економіки, де сфера комунікацій 

виступатиме однією з найбільш пріоритетних та багатообіцяючих.  

Продовжуючи аналізувати наведений приклад реалізації державної 

приватизаційної політики, зазначимо, що Україну можна віднести до країн з 

соціально-орієнтованою економікою, для якої характерними виступають 

наступні ознаки: 

• значна частка ВВП перерозподіляється через державний бюджет; 

• досить висока ставка оподаткування доходів фірм та індивідуальних 

доходів; 

• соціальні витрати є основною статтею видаткової частини державного 

бюджету; 

• держава значною мірою бере на себе відповідальність за вирішення 

соціальних проблем громадян. 

Наведені ознаки вцілому відповідають дійсності та визначають пріоритети 

України в побудові власної політики антикризового адміністративно-правового 

регулювання. Виходячи з цього, основним елементом моделі виходу зі стану 

кризи в наведеному типі економіки є розширення державного сектора і 
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державне стимулювання економічного зростання з боку сукупного попиту [127, 

с. 28].  

У зв’язку з цим акцентуємо увагу на процесі ефективного планування та 

його ролі у процесі діяльності Фонду. Зокрема, планування – це процес 

формування місії та цілей будь-якої організації, вибору специфічних стратегій 

для визначення та отримання необхідних ресурсів та їх розподілу з метою 

забезпечення ефективної роботи такої організації у майбутньому. 

Процес планування є інструментом, який є визначальним в процесі 

прийняття управлінських рішень. Його мета полягає в забезпеченні 

нововведень і змін у достатньому обсязі, щоб адекватно реагувати на зміни у 

зовнішньому середовищі. Планування виступає неодмінною передумовою 

успішної реалізації будь-якого починання організації з урахуванням вихідних 

умов та обставин для поставленої мети. Як загальна функція управління 

планування є процесом підготовки на перспективу рішень та комплексних 

програм про те, що, ким, як, коли повинно бути зроблено [230, с. 450].  

Таким чином, підводячи підсумок по даному підрозділу, зазначимо, що 

Фонд державного майна України займає важливе місце при здійсненні 

антикризового адміністративно-правового регулювання, адже виступає одним з 

основних суб’єктів реалізації державної політики в сфері приватизації та 

передачі в оренду державного майна.  

Разом з тим, правова основа функціонування даного органу, а також 

нормативне закріплення процесу приватизації чи передачі в оренду державного 

майна характеризується існуванням значної кількості правових актів. Для 

успішного подолання негативних наслідків економічної кризи необхідно також 

спростити процедуру передачі в оренду нерухомого майна, що перебуває у 

державній власності. Окрім цього, вимагає коригування державна 

приватизаційна політика, що наразі спрямована переважно на вирішення 

проблеми дефіциту бюджету та не враховує потреб структурної перебудови 

національного господарства. Пріоритет в діяльності Фонду державного майна 

слід надавати передачі державного майна в оренду, а не його продажу за 
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зниженими цінами. Це пояснюється зниженням загального попиту на ринку 

основних засобів під час фінансово-економічної кризи, а також тривалого 

періоду стабілізації.  

В процесі вирішення названих проблем ключове місце посідає 

вдосконалення та ефективна реалізація програми приватизації, що визначала б 

перспективи здійснення відповідної державної політики на середньострокову 

перспективу та враховувала потребу активнішого залучення фінансових 

ресурсів, отриманих від приватизації, у проекти зі структурного реформування 

посткризової економіки та впровадження інновацій у національне господарство 

України.  

 

3.2.8. Державна фіскальна служба України як суб’єкт антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки 

Світова фінансово-економічна криза зумовлює необхідність пошуку 

державою шляхів перебудови вітчизняної економіки згідно з новими умовами 

функціонування. Недопустимим виступає залишення існуючого дисбалансу в 

розвитку економіки та залежність темпів її розвитку від рівня сировинних 

поставок за кордон. Наразі Україна залишається експортером переважно 

сировини, напівфабрикатів та продукції з низьким ступенем оброблення – 

близько 50 % загального обсягу товарного експорту займають недорогоцінні 

метали та вироби з них і мінеральна продукція; частка високотехнологічних 

товарів є низькою [401, с. 283]. Для уникнення стрімких падінь рівня 

виробництва в кризових умовах необхідною виступає структурна перебудова 

національної економіки, стимулювання розвитку обробних галузей, оновлення 

технологічного потенціалу підприємств. 

Варто наголосити, що найбільш впливовим інструментом економічної 

політики в такій ситуації виступають податки. За відсутності достатніх 

державних фінансових та матеріальних ресурсів, неприйнятними в Україні 

виступають інтервенції державних органів (Уряд, НБУ) на ринку цінних 

паперів або пряма фінансова підтримка. Як показав досвід багатьох розвинених 
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країн, такі заходи не завжди бувають успішними через складну процедуру їх 

проведення та складність організації. Особливої перестороги такі інструменти 

впливу вимагають і внаслідок недорозвинутості фінансових ринків в Україні, а 

також у зв'язку з високими спекулятивними ризиками. З іншого боку, в умовах 

України також недостатньо обґрунтованим є варіант кардинального зниження 

податкових ставок.  

Виходячи з цього, вкрай важливо, щоб податкова політика, яку впровадить 

держава в умовах економічної кризи, була економічно виважена та спрямована 

як на підтримку суб’єктів господарювання та покращення економіки на 

макрорівні, так і враховувала б інтереси всіх членів суспільства. Стимулююча 

та перерозподільна функції податків мають бути домінантними [235, с. 140]. 

Дійсно, суттєве зниження податкових ставок у всій економіці є дещо 

ускладненим, зважаючи на наведені обставини. Втім, достатньо ефективним 

виступає застосування податкових пільг та коригуючого оподаткування. 

Останній механізм дозволяє спрямувати діяльність економічних суб’єктів, 

прибутки й ресурси в тому напрямі, який є найбільш доцільним та необхідним 

для розвитку суспільства [388, с. 75]. 

Крім цього, для подолання кризових явищ в економіці надзвичайно 

важливим чинником удосконалення ефективності податкової системи виступає 

також діяльність спеціальних податкових органів, які здійснюють 

адміністрування податків і зборів, а також розробляють пропозиції стосовно 

вдосконалення державної політики в даній сфері. В цій ситуації пріоритетне 

місце посідає ефективна діяльність Державної фіскальної служби України (далі 

– ДФС), головного органу в системі центральних органів виконавчої влади, 

який реалізує державну податкову та митну політику [155 ]. 

Для ДФС у цій сфері є дійсно значний обсяг роботи і значна кількість 

правових та організаційних проблем, що підлягають якнайшвидшому 

вирішенню. Так, за даними Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 

Світового банку, Україна в 2017 році зайняла 137 місце серед усіх країн світу за 

рівнем сприятливості інституційного, правового та організаційного 
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забезпечення для підприємницької діяльності. Одним із найбільш важливих 

критеріїв, за яким здійснювався рейтинг, виступає податкова система. 

Згідно з результатами рейтингу DoingBusiness 2017, показник 

сприятливості податкової системи включає декілька елементів, до якого 

входить кількість обов’язкових для сплати середніми підприємствами податків 

та зборів, їх ставки, а також сукупність обов’язків підприємств щодо процесу 

адміністрування таких податків /зборів. Виділено 3 показники: загальна 

кількість податкових платежів для середнього підприємства, обсяг часу для 

сплати всіх податків/зборів та виконання пов’язаних обов’язкових процедур, а 

також розмір загальної ставки оподаткування. 

Світовий банк оцінив ефективність податкової системи для ведення 

вітчизняного бізнесу загалом нижче за загальний рейтинг нашої країни, 

розмістивши її лише на 165 позиції серед усіх 185 країн-учасниць дослідження. 

Зокрема, кількість податкових платежів становить 28 на рік (Білорусія – 10 

платежів на рік, Франція – 7 платежів на рік, Німеччина – 9 платежів), 

необхідний обсяг часу для сплати всіх податків/ зборів та виконання пов’язаних 

процедур в Україні для середнього підприємства становить 491 годину на рік 

(Молдова – 220 годин, Росія – 177), а загальна податкова ставка, що 

застосовується до прибутку підприємств в нашій державі, сягає 55,4% (Польща 

– 43,8%, Німеччина – 46,8%) [451, с. 81-82]. 

Безумовно, для подолання кризових явищ в економіці, здійснення 

структурних перетворень, основний акцент має бути спрямований на створення 

найбільш сприятливих умов для ведення бізнесу. У цій ситуації Україна 

повинна вдосконалити свою податкову систему, адже за цим показником наша 

держава продемонструвала одні з найгірших результатів. Додатково зазначимо, 

що й інші індикатори рівня сприятливості ведення бізнесу в нашій країні є 

достатньо низькими (реєстрація власності – 149 місце, процедура банкрутства 

157 місце , реєстрація бізнесу – 50 місце, міжнародна торгівля – 145 місце і 

т.д.). Втім, наведені показники стосуються не всіх суб’єктів підприємницької 

діяльності (міжнародна торгівля, реєстрація власності) або ж проявляються 
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лише обмежену кількість разів (реєстрація підприємства/банкрутство), а з 

недосконалою податковою системою обов’язково стикається кожне 

підприємство протягом усього періоду його функціонування. Саме тому 

визначені показники сприятливості податкової системи для ведення бізнесу 

можна розцінювати як основні напрями участі ДФС України при здійсненні 

антикризової політики держави. 

Серед основних завдань ДФС України чинне законодавство визначає: 

1) реалізацію державної податкової політики та політики у сфері державної 

митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під 

час застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах 

повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів 

та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів та 

ін.; 

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення 

формування: державної податкової політики; державної політики у сфері 

державної митної справи; державної політики у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, 

здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових 

фондів податків і зборів, митних та інших платежів та ін. 

ДФС України відповідно до покладених на неї завдань: 

- здійснює контроль за дотриманням податкового і митного законодавства, 

законодавства щодо трансфертного ціноутворення, законодавства щодо 

адміністрування єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого законом покладено на ДФС; 

- забезпечує ведення обліку податків і зборів, платежів; 

- здійснює диференціацію платників податків; 

- вирішує відповідно до Митного кодексу України питання щодо реалізації 

компромісу; 
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- здійснює застосування адміністративного арешту (арешту) майна 

платників податків та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках у 

банках, фінансових санкцій до платників єдиного внеску; 

- здійснює погашення податкового боргу платників податків, а також 

стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску з 

платників єдиного внеску; 

- ініціює застосування до платників податків та платників єдиного внеску 

судових процедур банкрутства та ін. [268].  

Наведений перелік повноважень свідчить про пріоритетне місце ДФС 

України у процесі формування та реалізації державної податкової політики, 

запровадженні організаційних і правових удосконалень у даній сфері , а також 

взаємодії з платниками податків. 

Враховуючи наведені вище проблеми і наслідки недосконалості 

вітчизняної податкової системи, можна стверджувати, що основним 

пріоритетом податкової політики в перспективі має стати створення 

сприятливих умов для розвитку підприємницької та інвестиційної діяльності, а 

також їх ефективного захисту. 

Для реалізації пріоритетів розвитку податкової політики необхідно 

здійснювати комплекс стимулюючих заходів, які передбачають: зниження 

податкового тиску, стимулювання інноваційної діяльності, сприяння розвитку 

малого підприємництва, підвищення фіскальної ефективності податків за 

рахунок розширення податкової бази, поліпшення адміністрування, зменшення 

масштабів ухилення від сплати податків [56, с. 231]. 

На нашу думку, в процесі здійснення антикризового адміністративно-

правового регулювання вимагає реформування також концепція взаємодії 

податкових органів з платниками податків (перш за все – з підприємствами), 

коли пріоритетом виступає стимулювання трансформаційних перетворень, 

сприяння інвестиційній діяльності, оновлення технологічного потенціалу. Втім, 

наразі ситуація є протилежною і домінуючою виступає фіскальна функція 

податків, завдяки чому забезпечується лише формування дохідної частини 
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бюджету та загальнодержавних цільових фондів для відповідної реалізації 

функцій держави [96, с. 36]. 

Фіскальна функція не є негативною за своєю природою, а лише 

характеризує сутність податку, сторону його зовнішнього прояву. У той же час, 

в моменти кризових явищ та періоди посткризового відновлення більш 

доцільним повинно виступати використання стимулюючої функції 

оподаткування. На жаль, наразі ситуація є протилежною і у Стратегічних 

напрями розвитку ДФС України до 2020 року. Розроблена стратегія базується 

на основних принципах діяльності ДФС — адмініструванні податків, зборів, 

митних платежів і ЄСВ, наданні якісних послуг платникам і сприянні 

міжнародній торгівлі та підприємницькій діяльності  [394]. 

Безумовно, формування централізованих фондів коштів виступає одним з 

основних призначень податку, втім, в періоди кризових явищ та посткризового 

відновлення доцільнішим є більший акцент на стимулюванні 

трансформаційних перетворень, звільненні частини обігових коштів 

підприємств для можливості їх спрямування на підтримку нових перспективних 

галузей, підвищення енергоефективності виробництва, технологічне 

переоснащення. 

Для цього податкові органи повинні вирішити значну кількість проблем 

щодо спрощення процедур, пов’язаних зі здійсненням оподаткування, 

подальшого розширення можливості дистанційної взаємодії платників та 

податкових органів, скорочення податкового навантаження на підприємства, 

узгодження податкового законодавства і підзаконних нормативних актів, а 

також забезпечення принципу стабільності податкової системи та податкового 

законодавства. 

Перші кроки щодо запровадження елементів електронного урядування в 

діяльність податкових органів були здійснені ще в 2008 році, коли Наказом 

ДПА України №233 було затверджено Інструкцію з підготовки і подання 

податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного 

зв’язку [101]. Втім, практика активного використання такої форми взаємодії 
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набула масового поширення лише в останні роки. Починання податкових 

органів стосовно прийняття звітності від платників податків в електронній 

формі заслуговує безумовного схвалення.  

На наше переконання, в даному напрямку діяльності існує значний 

потенціал, адже всі без винятку форми взаємодії податкових органів та 

платників податків можна здійснювати в дистанційній формі, з використанням 

інструментів електронного цифрового підпису, електронних платіжних систем, 

системи електронного документообороту, обліку та звітності. Причому, досвід 

зарубіжних країн доводить, що реалізація таких задумів є цілком реальним 

завданням. Наприклад, ще на початку 1997 р. в Австралії створено потужний 

урядовий податковий портал (http://www.ato.gov.au/) – достатньо наповнений та 

інформативний сайт із послугами, що стосуються податків і оподаткування 

загалом. З допомогою цього сайту можна сплатити податки, розрахувати 

майбутні податкові виплати, у стислій формі переглянути наявну нормативну 

базу та її нові надходження, дістати допомогу фахівців з оподаткування тощо, 

тобто отримати повний спектр послуг, які стосуються оподаткування в 

Австралії [138, с. 12]. 

Слід зауважити, що наведені вдосконалення значно підвищать рівень 

ефективності податкової політики, що являє собою один із найважливіших 

елементів антикризового адміністративно-правового регулювання в сфері 

економіки. Очевидним є те, що за допомогою податкових інструментів цілком 

можливо здійснити технологічне переоснащення національного господарства. 

Втім, формування інноваційної економіки потребує значних фінансових 

ресурсів. Для економік, що розвиваються (в тому числі – і для України), 

досягнення переваг такого типу розвитку залежить від ефективності їх 

спеціальної інноваційної політики, що полягає в дієвому державному 

стимулюванні прогресивної структурної перебудови економіки на основі 

наявного науково-технічного потенціалу. Саме тому в сучасних умовах 

української економіки відповідне вдосконалення податкової політики з метою 
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впровадження інноваційної моделі розвитку набуває все більшої актуальності 

[88, с. 113]. 

Беручи до уваги повноваження ДФС України щодо формування 

пропозицій стосовно здійснення державної податкової політики, доцільною в 

названому аспекті, нам здається, діяльність стосовно скорочення податкового 

навантаження на підприємства. Наразі оподаткування підприємств призводить 

до тінізації господарської діяльності, ухилення від сплати податків. Як уже 

зазначалося вище, загальне податкове навантаження на середнє підприємство 

становить більше 50% прибутку. Вважаємо ці дані цілком об’єктивними, 

враховуючи такі основні податкові ставки, що закріплені в Податковому 

Кодексі, та розміри соціальних внесків: податок на прибуток підприємств – 

16%, єдиний соціальний внесок – 36,76-49,7%, податок на додану вартість – 

20% [316].  

Наведені дані свідчать про потребу коригування як системи 

оподаткування, так і системи соціального страхування, в основі чого лежатиме 

лібералізація податкового навантаження на підприємства, формування 

недержавної системи соціального страхування, коли соціальне забезпечення 

здійснюється як із державних, так і з недержавних пенсійних фондів. Ці зміни 

дозволять звільнити значну частину оборотних коштів, які можуть бути 

спрямовані на розвиток економіки, оновлення основних засобів, формування 

нових напрямів діяльності вітчизняними підприємствами.  

Для забезпечення антикризового адміністративно-правового регулювання 

необхідним виступає забезпечення зрозумілої, актуальної та узгодженої 

правової бази. Значним кроком у названому напрямі виступило прийняття в 

2010 році Податкового кодексу України. Разом з тим, у нашій державі 

надзвичайно поширеною виступає практика видання великої кількості 

підзаконних нормативних актів податковими органами. Зокрема, за 2017-2018 

рр. лише податковими органами загальнодержавного рівня було видано більше 

450 документів підзаконного та рекомендаційного характеру, що стосуються 

порядку, строків та інших особливостей виконання платниками обов’язків 
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щодо сплати податків та зборів. Слід особливо підкреслити, що значна частина 

цих документів уже через рік після свого прийняття втрачала чинність [289]. 

Це ж саме зауваження стосується і податкового законодавства, до якого, за 

нетривалий період його функціонування в кодифікованому вигляді, було 

внесено зміни та доповнення більше 40 разів. Така ситуація певною мірою 

порушує вимоги принципу стабільності податкового законодавства – зміни до 

будь-яких елементів податків і зборів не можуть вноситися пізніш як за шість 

місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові 

правила та ставки. Податки і збори, їх ставки, а також податкові пільги не 

можуть змінюватися протягом бюджетного року [262]. При цьому 

законодавство визначає як елементи податку: строк та порядок сплати податку, 

строк і порядок подання звітності про обчислення й сплату податку, порядок 

обчислення податку, об’єкт оподаткування та базу оподаткування. 

Всі без винятку елементи податків визначаються тільки Податковим 

Кодексом, проте підзаконні акти деталізують положення закону, вказують шлях 

їх застосування і встановлюють особливості застосування відповідальності за 

невиконання чи неналежне виконання того чи іншого нормативного 

положення. Це ставить підприємства у несприятливе становище, ускладнює їх 

роботу та призводить до частого виникнення конфліктів із контролюючими 

органами. 

Крім того, складне податкове законодавство та багатоманітні процедури 

знижують продуктивність праці загалом в економіці. Як було зазначено вище, 

за оцінками експертів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 

середньостатистичне підприємство в Україні витрачає на податкову звітність й 

інші пов’язані процедури майже 500 годин. Очевидною в такому випадку 

виступає необхідність залучення до роботи окремого спеціаліста або 

збільшення навантаження на вже наявний персонал. Оскільки така діяльність 

безпосередньо не пов’язана з кількістю та якістю виробленої продукції, то 

наслідком виступає зниження загального рівня продуктивності праці.  
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На наше переконання, така ситуація негативно впливає на рівень 

продуктивності праці в цілому в Україні, який і без того є низьким. Зокрема, 

згідно з даними доповіді, опублікованої дослідницькою організацією 

«Conference Board» [471], лідерами темпів росту продуктивності праці у 2010 р. 

були Катар, де цей показник на 55,9% вище, ніж у Сполучених Штатах, 

Люксембург і Норвегія – 119,6% та 104, 5% відповідно. Що ж стосується 

України, то продуктивність праці нашої країни становила у 2017 р. лише 17,2% 

від рівня США. І це значення найменше серед сусідських країн: у Білорусі – 

33,3%, Росії – 36,4%, Литві – 44,4%, Польщі – 48,2%, Казахстані – 26,2% від 

американського рівня [239, с. 92].  

Серед актуальних проблем податкової системи слід також виділити такі: 

− нераціональний розподіл податкового тиску між факторами 

виробництва; 

− низька рентабельність податкової системи; 

− низька фіскальна ефективність податкової системи; 

− складність системи адміністрування податків; 

− централізація фінансових ресурсів та повноважень стосовно їх 

розподілу [283, с. 7-8]. 

Як додатковий напрям удосконалення діяльності податкових органів 

вважаємо за доцільне назвати підвищення стабільності структури цих органів. 

Саме усталений характер роботи контролюючих органів у даній сфері є однією 

з вимог підвищення ефективності адміністрування податків, дієвого проведення 

реформ, формування виваженої політики на середньострокову чи 

довгострокову перспективу і т.д. Протягом останніх років цей фактор 

невиправдано недооцінювався. Зокрема, в 2007 р . було затверджено 

Положення про Державну податкову адміністрацію України [265].  

Вже в 2010 р. Указом Президента №1085/2010 було утворено Державну 

податкову службу України, для того реорганізували Державну податкову 

адміністрацію України. Через деякий час було затверджено і нове Положення 

про Державну податкову службу України [266].  
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Проте, новостворений орган проіснував досить нетривалий період часу – 

згідно з Указом Президента № 726/2012 від 24 грудня 2012 року [299] було 

утворене Міністерство доходів і зборів України, з одночасною реорганізацією 

Державної митної служби України та Державної податкової служби України.  

А вже 1 березня 2014р. постановою КМ України № 67 було ліквідовано 

Міністерство доходів та зборів та відновлено діяльність Державної податкової 

та Державної митної служби. Водночас, 21 травня 2014 р. КМ України прийняв 

постанову № 160 «Про утворення Державної фіскальної служби», якою 

реорганізував Міндоходів в ДФС України шляхом перетворення та визнав 

такою, що втратила чинність постанову № 67 від 1 березня 2014р. «Про 

ліквідацію Міністерства доходів і зборів». 

Маємо визнати, що суттєвих змін у правовому статусі контролюючих 

органів у сфері оподаткування в ході здійснення названих реорганізації не 

відбувалося (за винятком об’єднання ДПС України та ДМС України в окреме 

міністерство, а потім у службу). За головним органом у сфері оподаткування 

закріплювався статус центрального органу виконавчої влади, що забезпечував 

реалізацію єдиної державної податкової політики. Втім, часта зміна 

керівництва, організаційної структури, основних завдань та пріоритетних 

напрямів діяльності неодмінно призводять до наведених вище проблем і 

вимагають значного часу для налагодження роботи будь-якого органу, а 

особливо – при необхідності здійснення антикризового адміністративно-

правового регулювання. 

Для підтвердження негативного впливу частих реорганізацій слід навести 

приклад реалізації міжнародних програм за участю податкових органів. 

Зокрема, протягом 2003-2012 рр. Державною податковою службою України 

спільно зі Світовим банком було проведено роботи за проектом «Модернізація 

державної податкової служби України –1», що фінансувалися за кошти позики 

Світового банку відповідно до Угоди про позику між Україною та 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Метою програми виступала 

модернізація державної податкової служби України, трансформація моделі 
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нинішньої податкової служби в податкову службу нового зразка, яка 

передбачає кардинальну зміну філософії служби: перебудувати з фіскальної на 

стимулюючу до добровільної сплати податків [351]. 

Проблемою в цій ситуації є те, що міжнародна програма, на яку 

витрачалися бюджетні кошти і яка тривала близько 10 років, була спрямована 

на вдосконалення роботи центрального органу виконавчої влади в сфері 

оподаткування, а наразі ці повноваження передані ДФС України, що має дещо 

інший правовий статус, повноваження, функції, організаційну структуру і, крім 

цього, додатково розповсюджує свою компетенцію на митні правовідносини. 

Отже, результати, що були досягнуті в процесі тривалого міжнародного 

співробітництва, не можуть повною мірою бути використані для вдосконалення 

податкової системи нашої держави та відповідної роботи уповноважених 

органів влади в сучасних умовах. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що податкові органи відіграють 

важливу роль у процесі антикризового адміністративно-правового 

регулювання, адже одним із найбільш впливових інструментів економічної 

політики в такій ситуації виступають саме податки. За даними міжнародних 

досліджень, податкова система в Україні вимагає значного вдосконалення за 

такими показниками, як кількість обов’язкових для сплати середніми 

підприємствами податків та зборів, їх ставки, а також сукупність обов’язкових 

процедур для виконання підприємствами всіх податкових обов’язків. 

В умовах кризових явищ існування проблем у наведених вище сферах 

дозволяє стверджувати, що основним пріоритетом податкової політики в 

перспективі має стати створення сприятливих умов для розвитку 

підприємницької й інвестиційної діяльності, орієнтація на стимулюючу та 

розподільчу функцію податків, відхід від концепції їх винятково фіскального 

призначення. Для цього податкові органи повинні вирішити значну кількість 

проблем щодо спрощення процедур, пов’язаних зі здійсненням оподаткування, 

подальшого розширення можливості дистанційної взаємодії платників і 

податкових органів, скорочення податкового навантаження на підприємства, 
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узгодження податкового законодавства та підзаконних нормативних актів, а 

також забезпечення принципу стабільності податкової системи і податкового 

законодавства. 

Основне місце в даному процесі повинне посідати ДФС України, як 

головний орган у системі центральних органів виконавчої влади з реалізації 

державної податкової та митної політики. Із багатьох визначених напрямів 

реформування вже почалося і принесло відчутні результати (дистанційне 

подання звітності, консолідація страхових внесків у різні фонди, кодифікація 

законодавства і т.д.), проте названі перетворення слід активно продовжувати. 

Зокрема, вимагає розширення сфера використання технологій віддаленої 

взаємодії платника податків та контролюючих органів, оптимізація податкового 

навантаження з усіх факторів виробництва, стабілізація системи податкових 

органів, скорочення кількості й спрощення адміністративних процедур, а також 

узгодження спеціального законодавства та підзаконних актів. 

Проведений аналіз свідчить також про потребу коригування як системи 

оподаткування, так і системи соціального страхування, в основі чого лежатиме 

лібералізація податкового навантаження на підприємства, формування 

недержавної системи соціального страхування, коли соціальне забезпечення 

здійснюється як з державних, так і з недержавних пенсійних фондів. 

Здійснення наведених організаційно-правових заходів дозволить звільнити 

значну частину оборотних коштів, які можуть бути спрямовані на розвиток 

економіки, оновлення основних засобів, формування нових напрямів діяльності 

вітчизняними підприємствами. 

 

3.3. Органи судової влади в системі суб’єктів адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах 

В сучасних умовах розвитку України, питання адміністративно-правового 

регулювання економіки є дуже актуальними, що обумовлено насамперед 

такими чинниками, як: наявність реальних загроз для економічної безпеки 

України, що обумовлені насамперед економічною кризою; суттєвого 
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зниженням обсягів промислового виробництва (за різними даними цей 

показник складає від 30 % до 60 %); дестабілізація фінансового та банківського 

секторів економіки країни, що у свою чергу обумовило істотне збільшення 

процентних ставок на банківські кредити, середнє значення яких з кінця 2008 р 

для фізичних осіб не знижується нижче 20-25% річних [353];  девальвація 

національної валюти (починаючи з 2008 р. офіційний курс долара США зріс з 

5,05 грн. до 27  грн. за 1 дол. США (+ 358%), а євро - з 7,41 грн. в 32,82 грн. за 1 

євро (+ 346%) [244]; збільшення зовнішнього валютного боргу країни (станом 

на початок квітня 2018 р. валовий зовнішній борг України складає $116,29 

млрд) [37]. 

Слід зазначити, що нині «державний вплив» на економічні відносини 

здійснюється трьома гілками органів влади – законодавчої, виконавчої, 

судової. У той же час, одним з найбільш важливих питань, вивчення якого має 

велике теоретичне і практичне значення, є визначення місця органів судової 

влади в системі адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах. Незважаючи на те, що провідними вченими України 

досліджуються різні аспекти діяльності органів судової влади, дане питання 

розглянуто фрагментарно, в рамках широкої адміністративно-правової 

проблематики [173 ].  

Основу судової влади складає сукупність органів, наділених відповідними 

повноваженнями. Суб’єктом судової влади є суд, наділений притаманними 

тільки йому повноваженнями впливати на поведінку людей і соціальні процеси.  

В результаті діяльності органів судової влади приймаються рішення з 

питань реалізації економічної політики, соціально-економічних прав і свобод 

громадян, прав та законних інтересів підприємств, установ, організацій. Судові 

рішення мають характер обов’язкових. Тим самим суд здійснює державно-

владні повноваження шляхом застосування державного примусу у визначених 

законом межах [370]. 

Діяльність органів судової влади безпосередньо впливає на економічні 

відносини через винесення судових рішень. Однак, аналіз судової практики 
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свідчить, що на сьогодні є дуже важливим знайти баланс між реалізацією 

закріплених економічних прав та свобод, їх обмеженням в необхідних 

випадках, при одночасному їх захисті. 

З огляду на це, дуже актуальним постає питання щодо визначення місця та 

ролі органів судової влади в системі адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах. 

Аналіз теоретичних поглядів вказаних вчених дав змогу оцінити стан 

проблем, що досліджуються, визначити коло питань, які в загалі не були 

предметом наукового пошуку. Відсутність досліджень із вказаної проблематики 

негативно позначається на розвитку теоретичних та практичних аспектів 

спрямованих на вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових 

умовах[173]. 

Отже, переходячи до предмету дослідження варто відзначити, що система 

судових органів України встановлена Законом України «Про судоустрій і 

статус суддів» і включає в себе: місцеві суди; апеляційні суди; Верховний Суд – 

найвищий суд у системі судоустрою [345]. 

Особливе місце серед органів судової влади займає Конституційний Суд 

України. Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України», до 

його повноважень належать: вирішення питань про відповідність Конституції 

України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної 

Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, 

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; офіційне 

тлумачення Конституції України; надання за зверненням Президента України 

або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, або Кабінету 

Міністрів України висновків про відповідність Конституції України чинних 

міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться 

до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість; надання за 

зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти народних 

депутатів України висновків про відповідність Конституції 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на 

всеукраїнський референдум за народною ініціативою; надання за зверненням 

Верховної Ради України висновку щодо додержання конституційної процедури 

розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в 

порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції 

України, висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до 

Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України, висновку 

про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції 

України або законів України та інші [234].  

Таким чином слід зазначити, що повноваження Конституційного Суду 

України, спрямовані, по-перше, на захист основ конституційного ладу, по-

друге, захист основних прав і свобод людини і громадянина, і по-третє, 

забезпечення верховенства і прямої дії Конституції України на всій території 

держави. 

Зазначимо, що Конституція України є достатньо «абстрактним» актом, 

коли окремі положення, в тому числі ті, що визначають основи 

конституційного ладу, не розкривають зміст того чи іншого принципу. Як вже 

було зазначено вище, Конституційний Суд України є єдиним органом, який має 

право тлумачити Конституцію України. В результаті діяльності 

Конституційного Суду уточнюється нормативний зміст тих чи інших 

конституційних положень, вирішуються протиріччя між різними за юридичною 

силою нормативно-правовими актами, виявляється конституційно-правовий 

зміст норм поточного законодавства. 

Конституційний Суд, розглядаючи різні справи з питань організації влади 

в державі, з питань про конституційний розумінні основних прав і свобод 

людини і громадянина, забезпечення гарантій, способів їх захисту, встановлює 

нові концептуальні підходи до розуміння конституційних основ організації 

публічної влади і організації самого суспільства [228]. 

Так зокрема, Конституційний Суд України розглянув справу за 

конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4680#n4680
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4925#n4925
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4936#n4936
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4938#n4938
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців 

тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу I Закону України "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи" та Верховного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу 

першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу 

України (справа про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового 

утримання). За результатами розкляду Суд вирішив: 

1. Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є 

неконституційним), положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 

164.2 статті 164 Податкового кодексу України, яким передбачено, що до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку 

включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану 

відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, 

отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету 

згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), 

встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого 

перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх 

виплати. 

2. Положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 

Податкового кодексу України, визнане неконституційним, втрачає чинність з 

дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення [360 ]. 

Як бачимо, рішення Суду є таким, що відносить до категоріє 

неконституційних (нечинним) окремі положення Податкового кодексу України.  

Конституція України визначаючи основні принципи устрою держави і 

суспільства, тим самим нормативно закріпила базові політичні, ідеологічні, 

економічні, соціальні суспільні відносини. Таким чином, основи економічного 
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ладу України є складовою частиною конституційного законодавства, що 

регулює сферу життєдіяльності як самої держави, так і суспільства [173 ].  

Разом з тим, у Конституції України відсутня самостійна глава, що 

присвячена економічним основам, проте в Основному Законі визначено 

фундаментальний перелік принципів, що визначають основи економічного ладу 

(захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну 

спрямованість економіки; свобода на підприємницьку діяльність, яка не 

заборонена законом; різноманіття і рівність різних форм власності; захист 

конкуренції у підприємницькій діяльності та обмеження монополістичної 

діяльності), основні соціально-економічні права громадян, визначені 

економічні функції органів державної влади, а також основи функціонування 

органів загальної компетенції, діяльність яких безпосередньо пов’язаних із 

здійсненням економічної політики [130].  

Таким чином, наведене свідчить, що Конституція України змінює саму 

суть взаємин держави і економіки, перетворюючи державу з суб’єкта, 

керуючого всім господарством, в суб’єкта, який тільки регулює економічні 

відносини, причому в визначених правовими нормами межах.  

Конституційний Суд України неодноразово звертався до питання аналізу 

відповідних принципів, скажімо, щодо змісту принципу «непорушності права 

приватної власності», а зокрема його легального обмеження. Керуючись 

принципами правової держави рішення про легальне обмеження права 

приватної власності повинні прийматися в належної юридичної процедури при 

ефективному судовому контролі. У зв’язку із наведеним, у рішенні 

Конституційного Суду України 16 жовтня 2008 року № 24-рп/2008 визначено, 

що у системному зв’язку з наведеними конституційними принципами 

перебувають положення пункту 36 частини першої статті 85 Конституції 

України, за яким до повноважень Верховної Ради України належить визначення 

правових засад вилучення об’єктів права приватної власності, та пункту 7 

частини першої статті 92 Конституції України, відповідно до якого виключно 

законами України визначається правовий режим власності [362]. 
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Більш того, Конституційний Суд України сформулював правову позицію, 

згідно з якою встановлено, що в основі правового режиму власності є 

конституційні положення, конкретизовані в законах, які можуть містити й певні 

особливості щодо врегулювання тих чи інших форм власності [363]. 

Не можна залишити поза увагою й діяльність Конституційного Суду під 

час розгляду в парламенті проектів законів про державний бюджет на 

відповідний фінансовий рік. Конституційний Суд України вже неодноразова 

перевіряв прийняті раніше бюджетні закони на їх конституційність і кожного 

разу визнавав у них відхилення від вимог Конституції, а окремі норми - такими, 

що втратили чинність. У цьому проявилася фінансова відповідальність держави 

перед суспільством, як джерелом публічної влади.  

Таким чином, Конституційний Суд України окреслив шлях осмислення 

законодавцем бюджетно-правової політики в цілому, коли не можна 

порушувати вимоги статті 22 Конституції України, а розробка бюджетної 

доктрини, як сукупності офіційних поглядів з важливих проблем державної 

діяльності, повинна спиратися на наукові розрахунки і висновки забезпечення 

соціального добробуту всіх категорій верств населення [249].  

Крім того, Конституційний Суд України визначив правову позицію 

відносно порядку реалізації «права законодавчої ініціативи» до закону про 

Державний бюджет України. Так, у Рішенні від 13 січня 2009 року № 1-

рп/2009 у справі про право законодавчої ініціативи щодо внесення змін до 

закону про Державний бюджет України Конституційний Суд України вказав, 

що системний аналіз положень статей 52, 53, 54 Бюджетного кодексу України 

підтверджує, що ці норми не передбачають виключного права законодавчої 

ініціативи Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до закону про 

Державний бюджет України; зазначені повноваження Кабінету Міністрів 

України не обмежують права інших суб’єктів, передбачених у ст. 93 

Конституції України, подавати до Верховної Ради України законопроект про 

внесення змін до закону про Державний бюджет України [364]. 
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Роблячи проміжний висновок слід зазначити, що безумовно, гарантією 

реалізації та захисту всіх названих принципів є формування правових основ 

єдиного економічного простору, які відповідають потребам держави і 

суспільства в даній сфері. У свою чергу, Конституційний Суд України 

реалізуючи визначені законом повноваження, розкриває конституційний 

потенціал основ економічного ладу, використовуючи в тому числі визнані 

міжнародні стандарти в цій сфері. 

Продовжуючи дослідження зазначимо, що у процесі здійснення 

економічної діяльності між підприємствами, державними та іншими органами 

виникають, змінюються та припиняються численні господарські відносини. 

Ринковий механізм, як і будь-яке інше складне явище, не може розвиватися без 

«зіткнень» та конфліктів, що обумовлюють виникнення спорів між суб’єктами 

господарської діяльності. Такі спори відносяться до господарських і є 

предметом розгляду та вирішення господарських судів. 

Правова діяльність господарських судів регулюється нормами 

господарського, адміністративного, цивільного, фінансового, інформаційного 

та деяких інших галузей права. Вагоме місцем у цій системі належать нормам 

адміністративного права, оскільки останнє регулює широкі суспільні 

відносини, що виникають між суб’єктами господарювання та суб’єктами 

публічної адміністрації, між вищими та підпорядкованими їм по службі 

органами і посадовими особами, зокрема у сфері діяльності господарських 

судів [87].  

Аналіз судової практики свідчить, що саме робота господарської 

юрисдикції безпосередньо впливає на функціонування економічного базису 

нашої держави. Неупереджене, справедливе, своєчасне, на засадах 

верховенства права, а не політичної доцільності, вирішення спорів у цій сфері є 

одним з найважливіших елементів розвитку економічних правовідносин у 

державі. Слід погодитися із думкою В. Картере, який зазначає, що там, де 

економіка ефективна і розвивається в атмосфері верховенства права, умови для 

соціальних збурень мінімізовані. Якщо ж економічний розвиток є 
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неефективним, не забезпечує потреби людини бодай у самому необхідному, 

неминуче виникає напруга в суспільстві [208].  

Наступним етапом дослідження, є аналіз діяльності адміністративного 

суду у даній сфері. Зазначимо, що у демократичних державах для вирішення 

конфліктів громадян з органами влади, адміністрацією підприємств, 

посадовими особами, наслідком яких є порушення прав, свобод та інтересів 

особи створена і функціонує адміністративна юстиція – система 

спеціалізованих судів. Не винятком є і Україна, в якій одній із перших з країн 

колишнього Радянського Союзу був розроблений та прийнятий Кодекс 

адміністративного судочинства та створені відповідні спеціалізовані суди. 

Варто зазначити, що Кодекс адміністративного судочинства прямо передбачає 

можливість для фізичної або юридичної особи оскаржити дії (бездіяльність) 

органів публічної адміністрації в суд та захистити свої інтереси, зокрема і 

економічні. Аналіз правозастосовної та судової практики дає можливість 

виокремити такі категорії справ у сфері економіки, що можуть бути розглянуті 

в адміністративному суді:  

1. Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за 

зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, зокрема зі спорів 

щодо: 

- реалізації загальних засад оподаткування, погашення зобов’язань 

платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами; 

- адміністрування окремих податків, зборів та обов'язкових платежів; 

- справи за зверненням податкових органів щодо стягнення коштів, 

отриманих без установлених законом підстав. 

2. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 

зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо: 

- збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування; 

- призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних 

видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
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3. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, 

зокрема зі спорів щодо: 

- державного регулювання ринків фінансових послуг; 

- процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного 

фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи. 

4. Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації державної політики у 

сфері економіки, зокрема зі спорів щодо: 

- митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності), 

зовнішньоекономічної діяльності, спеціальних заходів щодо демпінгового та 

іншого імпорту; 

- державного регулювання цін і тарифів; 

- управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі 

про передачу об’єктів права державної та комунальної власності;  

- здійснення державних закупівель [412]. 

Основною проблемою в розв’язанні даної категорії справ є відсутність у 

КАС України норм, які б безпосередньо регулюють особливості провадження 

справ щодо оскарження дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, 

що призводить до існування низки проблем практики розгляду такої категорії 

адміністративних справ в судах та зумовлює необхідність застосування 

процесуальних норм за аналогією [71].  

Водночас, необхідно зважати на економічний аспект таких справ, адже 

ефективність судового захисту значною мірою залежить від його своєчасності. 

Переважно в порядку адміністративного оскарження є можливість переглянути 

рішення на предмет його доцільності. Крім того, необхідно пам’ятати, що суд, 

навіть визнавши оскаржуване рішення незаконним, не може прийняти 

позитивне рішення замість адміністративного органу, й особа ще чекатиме, 

поки орган виконає судове рішення і прийме відповідний адміністративний акт  

[209]. 

Ще одним не менш важливим питанням щодо діяльності органів судової 

влади в системі адміністративно-правового регулювання економіки є надання 
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даним органам права законодавчої ініціативи. Слід зазначити, що вказане 

питання є достатньо актуальним, що і обумовлює наявність дискусії, як серед 

науковців, так і політиків. Прихильники надання права законодавчої ініціативи 

органам судової влади зазначають, що саме суд, під час здійснення 

правозастосування, може виявити найбільш «вразливі місця» в чинному 

законодавстві та надати відповідні пропозиції щодо їх усунення.  

Разом з тим, варто погодитися з позицію Д. Ковриженко, який у 

дослідженні «Правове регулювання законодавчого процесу: досвід країн ЄС та 

пропозиції для України» зазначає, що надання права законодавчої ініціативи 

органам судової влади (Верховному Суду України та/або відповідним вищим 

спеціалізованим судам  та Генеральній прокуратурі  хоча і не позбавлене певної 

логіки,  створює ризик додаткової політизації роботи відповідних органів за 

рахунок їх прямого залучення у законодавчий процес, а у більш широкому 

сенсі політичний процес. Крім того, у свій час наявність у Верховного Суду та 

Генеральної прокуратури права законодавчої ініціативи не забезпечила 

ініціювання і проведення необхідних реформ у правоохоронній сфері. На 

недоцільність включення відповідних органів до переліку суб’єктів права 

законодавчої ініціативи вказує і наведений вище досвід країн Європи.  

Аналіз відповідних конституційних положень свідчить про те, що право 

законодавчої ініціативи в усіх країнах ЄС закріплено за органами виконавчої 

влади та членами парламенту. Нетиповим для європейської практики є 

віднесення до суб’єктів права законодавчої ініціативи органів судової влади, 

органів прокуратури та певних установ, наприклад,  національних банків. 

Подібна практика відсутня у жодній з розвинених країн Європейського Союзу. 

В основному це обумовлено тим, що процес прийняття законів за своєю 

природою є політичним, а відтак закріплення права законодавчої ініціативи за 

правоохоронними органами створило б умови для політизації їх діяльності, а 

отже, поставило б під сумнів їх незалежність [121 18]. 

Проведене дослідження свідчить, що на сьогодні органи судової влади 

займають важливе місце у  системі адміністративно-правового регулювання 
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економіки України в кризових умовах. Діяльність даних органів спрямована на 

розкриття конституційного потенціалу основ економічного ладу, шляхом 

офіційного тлумачення Конституції України, надання висновків про 

відповідність Конституції України законів, формулювання правової позиції, 

вирішення господарських спорів, а також розгляд окремих категорії справ у 

сфері економіки, до яких віднесено такі: справи зі спорів з приводу реалізації 

податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами 

вимог; справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 

зайнятості населення та соціального захисту громадян; справи зі спорів з 

приводу реалізації публічної фінансової політики; справи зі спорів з приводу 

забезпечення реалізації державної політики у сфері економіки. 

 

3.4. Взаємодія суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах як умова стабілізації соціально-

економічних відносин в країні 

Створення дієвого механізму захисту суверенітету і територіальної 

цілісності України, забезпечення її економічної безпеки, забезпечення захисту 

прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, а також соціальну 

спрямованість економіки, забезпечення прав, свобод і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб відноситься до пріоритетних напрямків діяльності 

держави та органів публічної адміністрації зокрема. 

Зазначимо, що наведені напрямки є актуальним та пріоритетним не лише 

для України, а й для всього світового економічного співтовариства, і 

перестають бути «сферою зацікавленості» окремих держав світу та 

міжнародних фінансових організацій. Про це свідчить економічні процеси, що 

відбуваються в різних країнах світу. 

Варто звернути увагу на той факт, що нині однією із серйозних проблем 

діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах є насамперед невизначеність та незбалансованість 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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окремих складових частин правового регулювання даної сфери, а зокрема 

чинного законодавства [146 , с. 390].  

Вказане питання можна віднести до одних із самих складних та важливих, 

адже від ефективності діяльності відповідних органів публічної адміністрації 

щодо розробки та реалізації антикризових економічних заходів напряму 

залежить стан добробуту населення, рівень його життя, якість та рівень 

виконання соціальних зобов’язань держави, кількість підприємств-

товаровиробників малого та середнього бізнесу, стан податкової політики, 

рівень економічної, а отже і національної безпеки. 

Крім того, реалізація вказаних заходів неможливо без відповідного 

забезпечення взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах. Більше того, аналіз практики діяльності 

даних органів публічної адміністрації свідчить, що взаємодія необхідна і 

логічно обґрунтована, тому що, по-перше, це дозволяє ефективно та оперативно 

реалізовувати антикризові заходи; по-друге, розмежувати функцій і 

повноважень між різними суб’єктами. За таких обставин актуалізується потреба 

у проведені наукових досліджень, що спрямовані на аналіз норм чинного 

законодавства, що регулюють процедури взаємодії суб’єктів адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах. 

Аналіз теоретичних поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених дав змогу 

оцінити стан проблем, що досліджуються, визначити коло питань, які в загалі 

не були предметом наукового пошуку. У той же час відсутність досліджень із 

вказаної проблематики негативно позначається на розвитку теоретичних та 

практичних аспектів спрямованих на вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах. 

Переходячи до аналізу предмету нашого дослідження зазначимо, що нині в 

теорії права немає єдиного підходу до визначення класифікації нормативно-

правових актів. Не вдаючись в детальний аналіз теоретичних поглядів 

зазначено, що в наукових працях існує декілька підходів із даного 

проблематики, а саме: нормативно-правові акти, що регулюють відповідні 
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напрямки діяльності; загальносистемні нормативно-правові акти; нормативно-

правові акти, що безпосередньо регулюють реалізацію повноважень 

спеціальних суб’єктів у певній сфері [20, с. 26; 442, с. 65].  

Безумовно, наведені погляди створюють певне наукове підґрунтя для 

проведення наукових досліджень у сфері адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах, проте ми підтримуємо 

думку тих вчених, які при класифікації нормативно-правових актів 

використовують критерій «юридичної сили акту», а саме: Конституція України; 

міжнародно-правові акти; Закони та Кодекси; Постанови Верховної Ради 

України; Укази і розпорядження Президента України; Постанови Кабінету 

Міністрів України; нормативно-правові акти центральних та місцевих органів 

влади. Проаналізуємо більш детально зміст окремих джерел. 

Починаючи дослідження наведеної системи нормативно-правових актів 

варто зазначити, що основний Закон України – Конституція має головне 

значення для всього національного законодавства. 

Варто зазначити, що Конституція України визначає основні положення 

(принципи, мету) державної політики, що деталізуються у положеннях законів 

та підзаконних нормативно-правових актах зокрема: держава забезпечує захист 

прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість 

економіки. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, 

економічної та ідеологічної багатоманітності. Крім того, норми основного 

Закону закріплюють відправні загальні засади діяльності органів публічної 

адміністрації у сфері забезпечення економічної безпеки країни, зокрема 

повноваження Кабінету Міністрів України, який забезпечує державний 

суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і 

зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів 

Президента України; організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності України, митної справи; спрямовує і координує роботу міністерств, 

інших органів виконавчої влади [130]. 
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Таким чином, Конституція України здійснює первинну легалізацію 

діяльності органів публічної адміністрації у сфері адміністративно-правового 

регулювання економіки України, як у звичайних, так і в кризових умовах. 

Основний Закон – Конституція України визначає фундаментальні принципи та 

загальні напрямки діяльності органів публічної адміністрації, визначає правові 

підстави застосування певних організаційних заходів. 

Продовжуючи аналіз законодавства зазначимо, що нині у сфері 

адміністративно-правового регулювання економіки України діє понад трьохсот 

різноманітних нормативно-правових актів, які забезпечують регулювання 

величезного обсягу суспільних відносин, що виникають у даній сфері. 

Варто звернути увагу на той факт, що нормотворча діяльність Верховної 

Ради України була спрямована на розробку та прийняття сучасного 

законодавства з метою створення дієвого правового регулювання дуже 

важливої сфери «життєдіяльності країни», а саме – економіки. З цією метою 

були прийняті Закони України «Про банки і банківську діяльність»; «Про 

першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи 

та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»; «Про Кабінет 

Міністрів України»; «Про Раду національної безпеки і оборони України»; «Про 

державну підтримку сільського господарства України»; «Про 

Антимонопольний комітет України» тощо.  

Вважаємо за доцільне більш детально звернути увагу на зміст декількох 

нормативно-правових актів, зокрема, Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України», норми якого визначають організацію, повноваження і порядок 

діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема в економічній сфері. Крім того, 

даний закон визначає організаційні засади взаємодії Кабінету Міністрів 

України в аналізованій сфері з іншими органами публічної адміністрації та 

установами, зокрема: 

- з Верховною Радою України: Кабінет Міністрів України на виконання 

рішення Верховної Ради України за зверненням відповідного комітету 

Верховної Ради України або з власної ініціативи подає Верховній Раді України 
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висновки щодо повноти економічного обґрунтування та фінансового 

забезпечення законодавчих пропозицій і проектів законів, реалізація яких 

потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи місцевих 

бюджетів; Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної 

Ради України проекти загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального і культурного розвитку, охорони довкілля та з інших 

питань; 

- з Національним банком України: Кабінет Міністрів України відповідно 

до Конституції та законів України взаємодіє з Національним банком України, 

іншими державними органами з питань, що належать до його компетенції [320]; 

- з Аграрним фондом: Кабінет Міністрів  країни встановлює обсяги 

формування інтервенційного фонду з урахуванням ситуації, що склалася на 

аграрному ринку, та прогнозного балансу попиту і пропозиції на наступний  

маркетинговий період за окремими об’єктами державного цінового 

регулювання [298].  

- з органами місцевого самоврядування: спрямовує діяльність органів 

виконавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку 

місцевого самоврядування, додержання визначених законом прав органів 

місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих 

органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні 

питань місцевого значення, зокрема економічного, соціального та культурного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць [320]. 

Важливе значення в регулюванні питань нормативно-правового 

забезпечення взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах має Закон України «Про першочергові 

заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України». Даний закон 

спрямований на забезпечення конституційних прав громадян, гарантування 

економічної безпеки держави, мінімізації можливих збитків для економіки та 
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фінансової системи України від фінансової кризи, яка охопила більшу частину 

промислово розвинутих країн [172 c. 67].  

Разом з тим, норми даного закону мають багатоаспектну правову природу, 

і регулюють широкий спектр суспільних відносин поширюючи свій вплив на 

значну частину інших галузей економіки України, зокрема антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки, підтримка та відновлення 

банківської системи, відносини щодо надання кредитів (позик) для погашення, 

рефінансування та/або обслуговування кредитів (позик), одержаних 

вітчизняними банківськими установами та іншими суб’єктами господарювання 

в іноземних кредиторів тощо [338]. 

Не менш важливим законом в сфері нормативно-правового забезпечення 

взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки України 

в кризових умовах є Закон України «Про Антимонопольний комітет України». 

Саме норми вказаного правового акту закріплюють його адміністративно-

правовий статус. Серед основних завдань Антимонопольного комітету України 

визначено такі: контроль за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів 

господарювання та регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються 

(реалізуються) суб’єктами природних монополій; сприяння розвитку 

добросовісної конкуренції; здійснення державного контролю за дотриманням 

законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів 

господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, 

виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції; методичне забезпечення застосування законодавства про захист 

економічної конкуренції тощо. 

Щодо взаємодії суб’єктів в даній сфері, зазначимо, що відповідно до 

законодавства, Антимонопольний Комітет України забезпечує: 

- по-перше, взаємодію з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та 

контролю, підприємствами, установами та організаціями з питань розвитку, 

підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки; 
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- по-друге, взаємодію з Верховною Радою України з питань розгляду 

пропозиції до законопроектів з питань, що стосуються діяльності 

Антимонопольного комітету України; 

- по-третє, взаємодію з Кабінетом Міністрів України в питаннях 

розроблення і здійснення програм економічного розвитку України 

-по-четверте, взаємодію з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, правоохоронними органами із питань розроблення та 

реалізація конкурентної політики, розвитку конкуренції, розроблення 

регіональних програм економічного розвитку;  

- по-п’яте, взаємодію із засобами масової інформації та громадськими 

організаціями у роботі по запобіганню порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції, оприлюднюють у засобах масової інформації 

повідомлення про свою діяльність і прийняті рішення [284]. 

Наступною групою правових актів, що регулювали відносини у сфері 

нормативно-правового забезпечення взаємодії суб’єктів адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах є Постанови 

Кабінету Міністрів України, зокрема: Програма діяльності Кабінету Міністрів 

України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та 

поступальний розвиток», Державна програма економічного і соціального 

розвитку України на 2010 рік (Антикризова програма), проект Державної 

програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні 

напрями розвитку на 2013 і 2014 роки та ін.  

Разом з тим, ми вже неодноразово в своєму дослідженні зазначали про те, 

що в Україні протягом останніх восьми років не було прийнято та повною 

мірою реалізовано жодного спеціального документа програмного характеру 

Кабміну, який би містив пакет заходів щодо протидії кризовим явищам. 

Безумовно, наведені вище нормативні акти містили окремі антикризові 

ініціативи, втім більшість з них мали фрагментарний характер і не дозволяли 

стверджувати про комплексний, системний підхід до вирішення 

основоположних проблем розвитку економіки України. 
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Наприкінці аналізу нормативно-правових актів, норми яких регулюють 

взаємодію суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах, зазначимо, що нині правове регулювання даної 

сфери має цілісний характер, тобто ця діяльність регулюється як законами, так і 

указами, постановами. 

Встановлено, що правова основа взаємодії суб’єктів адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах складається з 

різноманітних рівнів регулювання окремих напрямків діяльності; відповідних 

законів України, указів та розпоряджень Президента, актів Кабінету Міністрів 

України.  

Вважаємо, що нормативно-правові акти, які регулюють взаємодію 

суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах мають багатоаспектну юридичну природу, тобто комплексний 

характер і належать до різних галузей права.  

Проте, проведений аналіз нормативно-правові актів свідчить про наявність 

не лише позитивних тенденцій розвитку законодавстві у цій сфері, а і наявності 

ряду недоліків, що мають принципове значення. Отже, вважаємо за доцільне 

навести певні теоретичні і практичні рекомендації щодо його вдосконалення, 

зокрема: на сьогодні існує низка нормативно-правових актів, які регулюють 

таку діяльність. Разом з тим, немає жодного нормативно-правового акту, норми 

якого були б безпосередньо присвячені закріпленню організаційних засад 

реалізації взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки в кризових умовах. 

Крім того, на сьогодні виникла необхідність в розробці та прийняті такого 

правового акту, в якому було б визначено, зокрема: 

- поняття взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки в кризових умовах під яким слід розуміти визначену та 

регламентовану законом діяльність самостійних органів публічної влади, що 

спрямована на взаємну підтримку, кооперацію зусиль по узгодженому, 

дійовому й ефективному управлінню;  
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- форми такої взаємодії, а саме: проведення спільних нарад, обмін 

інформацією, спільна розробка програмних документів та проектів нормативно-

правових актів, створення тимчасових консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів[172 c. 68]. 

Варто звернути увагу на той факт, що значна кількість нормативно-

правових актів даної сфери зумовлює наявність формально діючих норм та 

створює надмірне нормативне перевантаження даної сфери. У зв’язку з 

наведеним та з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах пропонуємо провести відповідну роботу щодо систематизації 

та скасування «формально діючих» норм. 

 

Висновки до розділу 3 

Аналіз суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах надав можливість сформулювати низку висновків та 

пропозицій щодо удосконалення його механізму, із залученням при цьому 

органів загальної та спеціальної компетенції, органів місцевого 

самоврядування, а також органів судової влади. 

1. Аналізуючи зміст адміністративно-правового статусу органів загальної 

компетенції, зокрема Кабінету Міністрів України, сформульовано твердження, 

що протягом всього періоду функціонування кризових явищ в Україні не було 

прийнято та повною мірою не реалізовано жодного спеціального документу 

програмного характеру Кабміну, який би містив пакет заходів щодо протидії 

кризовим явищам. Безумовно, прийняті урядом нормативні акти містили окремі 

антикризові ініціативи, втім, більшість з них мали фрагментарний характер і не 

дозволяють стверджувати про комплексний, системний підхід до вирішення 

основоположних проблем розвитку економіки України.  

2. Акцентовано увагу, що наслідки світової фінансово-економічної кризи 

продовжують здійснювати свій негативний вплив на функціонування економіки 

України. Це зумовлює потребу активної участі держави у вирішенні проблем, 
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що виникають у сфері реального виробництва, грошового обігу та структурної 

перебудови економіки. В такій ситуації особливо важливу роль відіграють 

органи державної влади загальної компетенції, що поширюють свою предметну 

спеціалізацію на регулювання широкого обсягу суспільних відносин на 

загальнодержавному рівні. 

3. Доведено, що стабільне та збалансоване зростання економіки не може 

відбуватися лише з використання ринкових принципів саморегулювання. 

Дистанціювання держави від економічної сфери може призвести до серйозних 

проблем у сфері суспільного виробництва, спричинити зростання безробіття, а 

також завдати істотної шкоди рівню добробуту у всій державі.  

4. Провівши аналіз повноважень Міністерства економічного розвитку й 

торгівлі України наголосимо, що наведений їх перелік є достатньо вичерпним в 

аспекті реалізації антикризових заходів. Разом з тим, ми переконані, що 

державна та регіональна політика економічного і соціального розвитку повинні 

включати також і реалізацію антикризових заходів. Адже хоча сприяння 

розвитку ринкових відносин та створення належних умов для діяльності 

суб’єктів господарювання (державна політика у сфері розвитку 

підприємництва, політика у сфері державно-приватного партнерства, цінова 

політика, державна промислова політика) виступають невід’ємними 

елементами адміністративно-правового регулювання в кризових умовах, їх 

розрізнена та відособлена реалізація зменшує позитивний ефект, який вони 

могли здійснити на процес подолання кризових явищ в Україні на сучасному 

етапі розвитку.  

5. Аналізуючи місце центрального банку загалом у процесі здійснення 

державного регулювання економіки, наголошено, що центральний банк не є 

результатом закономірного розвитку банківської системи. Він створюється за 

ініціативою уряду, а тому користується особливими повноваженнями й має 

особливі обов’язки. Як правило, центральний банк виступає в ролі «банкіра 

уряду» й звичайних банків і має монопольне або переважне право на випуск 

паперових грошей. 
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6. На основі аналізу наукової та нормативної літератури сформульовано 

думку, що відповідальне проведення Національним банком України облікової 

політики є надзвичайно важливим в моменти економічних потрясінь як 

міжнародного, так і регіонального чи національного характеру. Вірне 

визначення розміру облікової ставки в конкретний момент здійснює 

позитивний ефект як на стабілізацію фінансово-кредитної сфери, так і 

стабільний розвиток реального сектору економіки.   

7. Найбільш істотний вплив на функціонування та здійснення реформ в 

народному господарстві, на нашу думку, визначає реалізація бюджетної 

політики, адже саме завдяки бюджету у держави є можливість проведення 

попереднього формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Іншими словами, в 

бюджеті визначаються шляхи впливу уповноважених органів влади на 

суспільні відносини з метою спрямування їх розвитку в бажаний для 

суспільства напрям через використання фінансових стимулів, що виступають 

одними з найбільш ефективних засобів впливу на свідомість та поведінку 

учасників таких правовідносин.  

8. На наше переконання, для першого бюджетного року після виникнення 

кризових явищ, частка видатків розвитку повинна була б збільшитися, а 

видатки споживання бути скорочені. Таке скорочення слід було проводити не 

за рахунок зменшення соціальних виплат, які стимулюють споживчий попит та 

забезпечують стабільність у суспільстві, а внаслідок зменшення витрат на 

утримання державного апарату та обмеження зростання соціальних виплат.  

9. Наголошено, що Міністерство фінансів України наділене значними 

повноваженнями в сфері адміністративно-правового регулювання економіки 

України, що найбільшою мірою проявляється в участі цього органу в 

формування та забезпеченні реалізації бюджетної та податкової політики.  
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10. Проведений аналіз Державних бюджетів України за останні роки, 

дозволив зробити висновок, що фінансові ресурси, спрямовані на капітальні  

вкладення могли б бути використані більш ефективно. Перш за все, це 

стосується потреби переорієнтування державної політики стимулювання на 

найбільш перспективні галузі, проведення науково-дослідних та науково-

конструкторських розробок з їх подальшим впровадженням в реальний сектор 

економіки, стимулювання енергоефективності та енергозбереження, обмеження 

прямої фінансової допомоги окремим підприємствам чи галузям, а також 

відповідною заміною прямої підтримки на послаблення податкового 

навантаження на підприємства або ж державну участь в кредитуванні. Крім 

цього, у розроблених та виконаних під контролем Міністерства фінансів 

України Державних бюджетах передбачене стимулювання переважно 

матеріальної сфери виробництва. При цьому обсяг фінансових ресурсів, що 

були використані на розвиток людського капіталу практично не змінився чи 

навіть скоротився. Врахування цих та інших рекомендацій дозволить Мінфіну з 

більшою ефективність брати участь у подоланні кризових явищ економічного 

характеру в Україні. 

11. Вважаємо, що компенсація державою кредитних ставок за виданими 

кредитами на розвиток та оновлення основних фондів аграрного сектору 

повинна застосовуватися незважаючи на розмір облікової ставки. Крім того, 

поняття «значне перевищення облікових ставок» носить оціночний характер, 

що фактично ускладнює його застосовування на практиці.  

12. Невиправданою вважаємо практику встановлення в ринкових умовах 

надмірно тривалого строку імперативного визначення ціни 

сільськогосподарської продукції, як одного з найістотніших макроекономічних 

показників. Наразі строк дії режиму адміністративного регулювання не може 

перевищувати шість послідовних календарних місяців, включаючи місяць, у 

якому було прийнято рішення про його запровадження (ч. 4 ст. 8 Закону 

України «Про державну підтримку сільського господарства України»). 

Вважаємо, що даний строк є невиправдано тривалим, а тому вимагає суттєвого 
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скорочення. Вважаємо, що строк у три місяці є цілком достатнім для того, щоб 

за допомогою більш ринкових механізмів забезпечити ринкову рівновагу та 

стабілізувати ситуацію в межах ринку сільськогосподарської продукції. 

13. Враховуючи зміст положень галузевих нормативних актів у сфері 

місцевого самоврядування, а також беручи до уваги позиції науковців, 

вважаємо, що проведення виваженого та далекоглядного розвитку місцевого 

самоврядування необхідно проводити з обов’язковим розширенням джерел 

його фінансового забезпечення. Адже наявність у територіальних громад права 

самостійно вирішувати питання місцевого значення зумовлює потребу 

достатнього, а не мінімального забезпечення фінансових потреб органів 

місцевого самоврядування, у тому числі – і для реалізації системи антикризових 

заходів.  

14. Запропонований нами в дисертаційному дослідженні напрям розвитку 

державної будівельної та житлової політики цілком задовольняє поставлені 

умови антикризового регулювання економіки, адже при реконструкції та 

модернізації житлового фонду собівартість будівництва значно скорочується за 

рахунок вже наявних комунікацій, відповідного статусу земельних ділянок, а 

також сприятливої політики держави в даному напрямі.  

15. Для стимулювання оновлення ЖКГ України на основі залучення 

інвестицій в дану сферу та запровадження інноваційних підходів до її 

функціонування, вважаємо за доцільне пріоритетну роль в даному процесі 

відвести об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, що має бути 

поєднане зі створенням конкурентного середовища і ЖКГ та функціонування 

відносин на засадах ринковості, прозорості у формуванні цін, паритетних 

засадах співпраці між споживачами та виробниками житлово-комунальних 

послуг, а також скасуванні адміністративних бар’єрів при запровадженні 

сучасних технологій у застарілу систему ЖКГ. Для реалізації зазначених 

заходів вважаємо за доцільне внести до чинного законодавства такі зміни:  

16. Для підвищення результативності роботи АМКУ, вважаємо за доцільне 

віднести до компетенції даного органу влади лише здійснення протидії 
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недобросовісній конкуренції (в аспекті поширення інформації, що вводить в 

оману), яка здійснюється стосовно юридичних осіб. Це значним чином  

розвантажить роботу АМКУ і дозволить йому сконцентруватися на формуванні 

конкурентного середовища шляхом здійснення контролю за діяльністю 

господарюючих суб’єктів. Окрім цього, ще одним напрямом оптимізації 

процесу адміністративно-правового регулювання в сфері забезпечення 

належного конкурентного середовища в кризових умовах розвитку вітчизняної 

економіки слід визначити розподіл повноважень між АМКУ та його 

територіальними відділеннями. 

17. Доведено, що у питанні спрощення режиму передачі в оренду 

державного майна слід знаходити компроміс між необхідністю державного 

контролю за дотриманням законності таких дій, а також покращенням умов для 

ведення підприємницької діяльності у процесі здійснення антикризового 

адміністративно-правового регулювання. Саме тому, вважаємо за доцільне 

викласти положення абз. 1 частини 4 ст. 9 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» а такій редакції: «Орендодавець протягом 

п’яти днів після погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим 

управляти відповідним майном (у випадках, передбачених цим Законом, - 

органом Антимонопольного комітету України), а в разі якщо заява про оренду 

майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально 

визначеного та нерухомого майна, визначеного в ч.3 ст. 5 цього Закону ), 

протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційних друкованих 

засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про 

намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і 

повідомляє про це заявника.  

18. Показано, що формування централізованих фондів коштів виступає 

одним з основних призначень податку, втім, в періоди кризових явищ та 

посткризового відновлення доцільнішим є більший акцент на стимулюванні 

трансформаційних перетворень, звільненні частини обігових коштів 

підприємств для можливості їх спрямування на підтримку нових перспективних 
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галузей, підвищення енергоефективності виробництва, технологічне 

переоснащення. Для цього податкові органи повинні вирішити значну кількість 

проблем щодо спрощення процедур пов’язаних зі здійсненням оподаткування, 

подальшого розширення можливості дистанційної взаємодії платників та 

податкових органів, скорочення податкового навантаження на підприємства, 

узгодження податкового законодавства та підзаконних нормативних актів, а 

також забезпечення принципу стабільності податкової системи та податкового 

законодавства.  

19. Зроблено висновок, що суттєвих змін у правовому статусі 

контролюючих органів в сфері оподаткування в ході здійснення названих 

реорганізації, не відбувалося (за винятком об’єднання ДПС України та ДМС 

України в окреме міністерство). За головним органом в сфері оподаткування 

закріплювався статус центрального органу виконавчої влади, що забезпечував 

реалізацію єдиної державної податкової політики. Втім, часта зміна 

керівництва, організаційної структури, основних завдань та пріоритетних 

напрямів діяльності неодмінно призводять до наведених вище проблем і 

вимагають значного часу для налагодження роботи будь-якого органу, а 

особливо – при необхідності здійснення антикризового адміністративно-

правового регулювання.  

20. Зазначено, що нині «державний вплив» на економічні відносини 

здійснюється трьома гілками органів влади – законодавчої, виконавчої, судової. 

У той же час, одним з найбільш важливих питань, вивчення якого має велике 

теоретичне і практичне значення, є визначення місця органів судової влади в 

системі адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових 

умовах. Незважаючи на те, що провідними вченими України досліджуються 

різні аспекти діяльності органів судової влади, дане питання розглянуто 

фрагментарно, в рамках широкої адміністративно-правової проблематики.  
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РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ 

 

4.1. Характеристика чинників, що впливають на ефективність 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових 

умовах 

Конституція України визначає, що найважливішими функціями держави є 

захист суверенітету й територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки [130]. 

Саме тому, на сучасному етапі, в період переходу до функціонування 

країни в умовах ринкових відносин, забезпечення захисту прав усіх суб’єктів 

економічних відносин, забезпечення соціальної спрямованості економіки слід 

вважати одними з найважливіших напрямів діяльності держави. Досягнення 

ефективності в здійсненні зазначених напрямів можливо лише шляхом 

посиленої уваги на державному рівні до процесу реалізації економічної 

політики. Попри певні позитивні зрушення, економічна ситуація в Україні 

залишається складною.  

Так, за даними Державної служби статистики, Індекс промислової 

продукції (економічний показник, що характеризує динаміку фізичного обсягу 

виробництва добувної, обробної промисловості та ЖКГ [200]) в промисловості 

в цілому становив у 2008 р. – 94,8% (до попереднього року), у 2009 р. – 78,1 % 

(до попереднього року), в 2010 та 2011 рр. відбулася певна стабілізація, але в 

2012 р. аналізований показник знову виявився негативним – 98,2% (до 

попереднього року) [100].  

Поточний стан української промисловості також не відповідає вимогам, 

що диктуються умовами глобальних змін. Промислове виробництво перестало 

бути основним чинником зростання національної економіки. Індекс 

промислового виробництва скоротився до менш ніж 70% у 2017 р. порівняно з 

2007 р. Аналогічна картина спостерігається й за основними видами 
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промислової діяльності. Падіння промислового виробництва загалом, а 

особливо виробництва інвестиційної продукції, спричинює негативні наслідки 

відставання та послаблення національної економіки, втрату конкурентних 

позицій України на світових ринках [366].  . 

Крім того, додатковим аргументом стосовно об’єктивного характеру 

функціонування кризових явищ в економіці виступає скорочення доходів 

населення. Водночас, з одного боку, згідно із статистичними даними, індекс 

реальної середньомісячної заробітної плати працівників (до відповідного 

періоду попереднього року) в 2009 р. становив 90,8%, в 2010 р. – 110%, в 2011 

р. – 108,7%, а в 2012 р. – 114%. З іншого боку, очевидним є зростання реальної 

заробітної плати (наростаючим підсумком з 2008 р. – на 23,7%) [70], однак не 

слід забувати, що в 2008 році в нашій державі відбулася суттєва девальвація 

національної валюти, коли тільки офіційний курс долара США зріс із 5,05 грн. 

до 7,99 грн. за 1 дол. США (+58%), а євро – з 7,41 грн. до 10,82 грн. за 1 євро 

(+46%) [244]. Однак, девальвація національної валюти в 2015–2016 рр. 

продовжилася, і офіційний курс гривні зріз до 27 грн. за 1 дол. США (+350%), 

євро – до 32 грн. за 1 євро (+300%).  

В результаті такого суттєвого знецінення гривні реальна купівельна 

спроможність доходів населення в Україні була суттєво знижена, адже 

основними імпортними товарами для нашої держави виступають паливно-

енергетичні матеріали, транспортні засоби, електроніка [404], за які вітчизняні 

імпортери розплачуються іноземною валютою, як наслідок – вітчизняні 

споживачі також повинні сплачувати курсову різницю за імпортовані товари.  

Разом з тим, доречно наголосити, що українська економіка 2019 року у 

другому кварталі показала неочікувано високі темпи розвитку. Реальний 

валовий внутрішній продукт в Україні з квітня по червень у річному обчисленні 

збільшився на 4,6%, що значно перевищує прогнози, які були на рівні 2,6%. Це 

найшвидше зростання з часу третього кварталу 2016 року, коли реальний ВВП 

збільшився на 4,8%. Експерти говорять про те, що сприяли цьому рекордно 

високий врожай зернових та високі експортні ціни. За даними офіційного 



351 

статистичного агентства України, експорт зерна в першому півріччі 2019 року 

зріс на 42,3%. Але далі очікується падіння цін на головні категорії українського 

експорту, зокрема на залізну руду і метал [441 ]. Власне тому, формування та 

впровадження ефективної національної економічної політики має стати 

пріоритетом для держави. 

Переходячи до аналізу предмету дослідження слід погодитися із думкою 

професора А. І. Берлача та Л.В. Сенченко, які зазначають, що ефективність 

адміністративно-правового регулювання в Україні доцільно оцінювати не за 

затраченими зусиллями й коштами, а передусім за рівнем нормалізації процесів 

у бажаному для держави напрямку, досягненням сталого розвитку. Саме тому, 

визначення чинників, які впливають на ефективність адміністративно-

правового регулювання у вказаній сфері, має вирішальне значення [379; 8, с. 

105]. 

Зазначимо, що адміністративно-правове регулювання економіки України в 

кризових умовах здійснюється в межах реалізації державної економічної 

політики, яка «залишається в руках» держави основним інструментом 

регулювання відтворювального процесу і створення матеріальної бази розвитку 

країни. Вбачається, що зміст сучасної політики у даній сфері адміністративно-

правового регулювання повинен враховувати загальний стан економіки на 

даному етапі розвитку та на перспективу, вклчати оцінку можливих джерел 

формування інвестиційних ресурсів на всіх рівнях господарювання, визначати 

пріоритети в інвестиційній сфері й передбачати методи їх реалізації [282; 9 с. 

165–169].  

Як уже нами раніше наголошувалось, невдаючись в детальний аналіз 

поняття «державна економічна політика» скажемо, що під даним поняттям слід 

розуміти організовану та цілеспрямовану діяльність органів публічної 

адміністрації, направлену на забезпечення сталого розвитку національної 

економіки, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, 

мінімізації внутрішніх і зовнішніх економічних загроз, підвищення життєвого 
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рівня населення, шляхом застосування нормативно визначеної (встановленої) 

системи заходів [185 , с.120].  

Адміністративно-правове регулювання, як і кожен конкретний вид 

діяльності, за своєю сутністю і результатами має бути ефективним – в цьому 

полягає його призначення. Рівень ефективності адміністративно-правового 

регулювання економічної політики в Україні зумовлений складною взаємодією 

багатьох чинників – нормативного, організаційного, економічного, 

політичного, соціального, соціально-психологічного, морально-ідеологічного, 

інформаційного та ін. [379, с. 106; 206, с. 75]. Розглянемо більш детально зміст 

окремих чинників.  

Як уже нами наголошувалось, аналіз наукових праць свідчить, що серед 

основних факторів, які впливають на ефективність адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах, передусім необхідно 

виділити нормативний чинник, сутність якого полягає в наявності відповідної 

якісної правової бази. Саме право встановлює міру поведінки людей, 

забезпечує соціально-політичну, психологічну й організаційну спрямованість 

управлінського діяння, закріплює нормативно оформлену основу управління, 

визначає права і обов’язки (компетенцію) органів адміністративно-правового 

регулювання, їх структурних підрозділів і уповноважених посадових 

(службових) осіб, встановлює правильне співвідношення між обсягом 

повноважень і відповідальністю апарату адміністративно-правового 

регулювання, закріплює найраціональніший процес регулювання, підтримує 

належну організованість і дисципліну учасників процесу регулювання. Ось 

чому без знання правового чинника не можна визначити і здійснити на 

практиці систему заходів із підвищення ефективності адміністративно-

правового регулювання [185]. 

До нормативних чинників, що впливають на ефективність 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах, 

відносять недосконале законодавство [379, с. 106; 206, с. 75]. Нами вже 

неодноразово в своїх наукових дослідженнях було наголошено, що існуючі 
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недоліки у законодавстві знижують ефективність заходів, що вживаються з 

метою подолання кризи в економіці. Ми переконані, що недосконалість 

ліцензійного законодавства, складність процедури видачі ліцензій, зокрема, 

надмірні адміністративні бар’єри у сфері отримання документів ліцензійно-

дозвільного характеру, недосконалість законодавства  в інвестиційній сфері, 

зокрема у сфері іноземного інвестування, нормативна невизначеність порядку 

взаємодії уповноважених органів публічної адміністрації із питань реалізації 

антикризових заходів істотно знижують ефективність адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах. 

Крім того, відповідний нормативно-правовий масив досить часто за 

змістом не відповідає об’єктивним вимогам сьогодення, оскільки не передбачає 

дієвого механізму реалізації на практиці декларованих законодавцем прав, 

свобод, обов’язків тощо [107 , с. 18]. 

Зазначимо, що в умовах економічної кризи, органи публічної адміністрації 

повинні створити умови для розвитку малого та середнього бізнесу. Світовий 

досвід свідчить, що одним із перших кроків повинно стати ліквідація 

адміністративних бар’єрів, в тому числі і у сфері отримання документів 

ліцензійно-дозвільного характеру.  

У доповіді «Index of Economic Freedom 2013» провідні вчені зазначають, 

що, незважаючи на прогрес у реформі регулювання в Україні, складності у 

процесі реєстраційно-дозвільних процедур часто створюють невизначеність у 

ході здійснення господарської діяльності. Хоча наша держава й змогла значно 

спростити започаткування та первинну реєстрації бізнесу, але процес 

виконання вимог ліцензування, як і раніше, вимагає занадто багато часу, а його 

вартість більш ніж у 10 разів перевищує рівень середнього річного доходу в 

економіці  [458, с. 446]. 

Крім того, на сьогодні однією із комплексних проблем є нормативне 

закріплення понятійного апарату. Не є виключенням поняття «іноземні 

інвестиції». Це обумовлено тим, що нині різні нормативно-правові акти 

закріплюють різні підходи до визначення вказаного поняття, зокрема, Закон 
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України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закон України «Про режим 

іноземного інвестування», Господарський кодекс України, закріплюють різні 

підходи до визначення поняття «іноземні інвестиції». Дане питання є 

принциповим, адже для іноземного інвестора повинно бути чітко зрозумілим, 

на що розповсюджуються державні гарантії. 

Як і раніше зазначимо, що на сьогодні не має жодного програмного 

документу, який би чітко закріпив на законодавчому рівні поступові кроки 

уповноважених органів публічної адміністрації щодо виходу країни з складного 

фінансового становища. Однак, на рівні уряду були спроби розробки та 

прийняття програмного документу, зокрема: Програма діяльності Кабінету 

Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та 

поступальний розвиток» на 2009-2012 рр., Державна програма економічного і 

соціального розвитку України на 2010 рік (Антикризова програма), проект 

Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік 

та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки та ін. Безумовно, наведені 

вище нормативні акти містили окремі антикризові ініціативи, втім більшість з 

них мали фрагментарний характер і не дозволяли стверджувати про 

комплексний, системний підхід до вирішення основоположних проблем 

розвитку економіки України [185]. 

Корупція з її масштабами та наслідками є досить негативним 

організаційним чинником, що дестабілізує суспільне життя в Україні та істотно 

впливає на темпи економічного розвитку країни [195 , с. 36].  

Норми статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 р. визначають, що під корупцією розуміється використання особою, 

зазначеною у частині першій статті 3 Закону, наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 

неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у 

частині першій статті 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 
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особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 

службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [303].  

На сьогодні корупція в Україні є не тільки криміногенною проблемою, а й 

чинником, що руйнує ринкові основи розвитку нашого суспільства i ставить під 

загрозу економічну безпеку країни в цілому. Так, за даними міжнародного 

центру антикорупційних досліджень та ініціатив «Transparency International», 

Україна у 2006 р. за рівнем корупції посідала 99 місце серед 163 учасників. В 

2008 році цей показник склав 134 місце серед 180 країн учасників, в 2011 році 

Україна посіла 152 місце серед 183 країн учасників рейтингу, в 2015 – 130 місце 

серед 68 учасників, а в 2017 посіла 130 місце (зі 180 країн) [98]. 

Необхідно враховувати також те, що у означеній сфері (як і в будь-якій 

іншій) має місце латентна злочинність, тому офіційні статистичні дані реальний 

стан речей повною мірою не відображають. За таких обставин ефективні та 

доступні гарантії належної реалізації та захисту прав, свобод, законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб не завадять. У свою чергу, звернення до 

публічної адміністрації серед відповідних юридичних гарантій посідають 

особливе місце. Саме за допомогою звернень з боку суспільства здійснюється 

контроль за дотриманням конституційних принципів законності та 

верховенства права у сфері публічного адміністрування» [108 , с. 213]. 

У світлі перманентних кризових явищ, що відбуваються у нашій державі в 

політичній та соціально-економічній сферах, у тому числі корумпованості 

чиновників та поширенні криміналізації у суспільстві, на думку Каменської 

Н.П., інститут звернень до публічної адміністрації (за умови ефективного 

функціонування) може стати одним із дієвих юридичних засобів подолання 

відповідних негативних тенденцій та налагодження сприятливого клімату в 

соціумі» [108 , с. 212]. 

У правовому відношенні корупція становить сукупність різних за 

характером та ступенем суспільної небезпеки, але єдиних за своєю суттю 

корупційних діянь (кримінальних, адміністративних, цивільно-правових, 

дисциплінарних), а також порушень етики поведінки державних службовців. 
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Оскільки корупція є явищем за своєю сутністю багатогранним, слід приділити 

значну увагу детермінантам, що впливають на її появу, існування, розвиток. На 

нашу думку, до них належать політичні, соціально-економічні, правові, 

організаційно-управлінські, соціально-психологічні чинники [434 , С. 128].  

Встановлено, що серед окремих важливих чинників корупції в умовах 

переходу до ринкової економіки можна назвати: швидку та невпорядковану 

зміну системи соціального управління, що призвела до заміни системи 

патронату i привілеїв на відверто грошову корупцію; особливості приватизації 

державного майна, які створили чиновникам широкі можливості для 

зловживань; відсутність належного соціального контролю за управлінням 

державними матеріальними та фінансовими ресурсами; домінування 

корпоративно-бюрократичних груп у вирішенні багатьох економічних i 

політичних питань. Зазначені вище та цілий ряд інших чинників обумовили 

інтенсивне зростання корупції [205].  

Також організаційним чинником, який істотно впливає на ефективність 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах 

є неефективна взаємодії уповноважених суб’єктів у даній сфері. Аналіз 

практики діяльності даних органів публічної адміністрації свідчить, що 

взаємодія необхідна і логічно обґрунтована, тому що, по-перше, це дозволяє 

ефективно та оперативно реалізовувати антикризові заходи; по-друге, 

розмежувати функцій і повноважень між різними суб’єктами.  

Разом з тим, аналіз нормативно-правових актів, норми яких регулюють 

різні аспекти такої взаємодії свідчить, що даний напрям діяльності регулюється 

фрагментарно. На сьогодні виникла необхідність в розробці та прийняті 

єдиного нормативно-правового акту, в якому було б визначено, зокрема: 

поняття взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки 

в кризових умовах під яким слід розуміти визначену та регламентовану 

законом діяльність самостійних органів публічної влади, що спрямована на 

взаємну підтримку, кооперацію зусиль по узгодженому, дійовому й 

ефективному управлінню; форми такої взаємодії, а саме: проведення спільних 
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нарад, обмін інформацією, спільна розробка програмних документів та проектів 

нормативно-правових актів, створення тимчасових консультативних, дорадчих 

та інших допоміжних органів[185, с.120]. 

До групи політично-правових чинників необхідно насамперед віднести 

загальну стабільність громадянського суспільства в Україні. Доцільно 

зазначити, що нестабільність в економіці, політиці прямо й опосередковано 

позначається на соціальній, економічній та духовній сферах суспільства, 

зокрема на впевненості пересічного громадянина в завтрашньому дні. Тим 

більше, що впродовж останніх років ми спостерігаємо надзвичайну 

нестабільність на політичній арені та лобіювання своїх інтересів політиками та 

державними діячами. При цьому не враховуються прогнози науковців у цій 

сфері, а тому, звичайно, нерозуміння економічних показників сьогодення 

призводить до постановки недосяжних цілей і неефективного використання 

коштів державного бюджету в цьому напрямі [379, с. 107]. 

До соціально-психологічного та морально-ідеологічного факторів 

належать чинники, які впливають на рівень соціальної активності населення: 

кількість дітей і наявність репродуктивної установки в сім’ї; освітній і 

кваліфікаційний рівень; потенційний рівень стабільності тощо [206, с. 75]. 

Проаналізувавши низку чинників, що впливають на ефективність 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах 

є підстави стверджувати про відсутність ефективної комплексної економічної 

політики, хоча деякі позитивні кроки все-таки здійснюються. Тому, звичайно, 

потрібно вдосконалювати як нормативно-правову основу реалізації економічної 

політики, так і сам механізм адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах, що, власне, є предметом наших 

подальших наукових розвідок [185, с.121]. 
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4.2. Удосконалення правових актів, норми яких регламентують 

адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових 

умовах 

Набуття незалежності Україною зумовило нормотворчу діяльність з 

розробки та прийняття нормативно-правових актів у всіх сферах суспільного і 

держаного життя, а зокрема у сфері адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах. Водночас, аналіз практики у даній 

сфері свідчить, що наявність відповідного нормативно-правового забезпечення 

не є гарантією ефективного функціонування даної сфери. 

Як наголошує Щердін Ю.В., розробка дієвого механізму протидії 

кризовим якищам вимагає застосування широкого кола інструментів. Одним з 

основних із них, який є прерогативою органів державної влади, є нормотворча 

діяльність у правовому полі. Її результатом стає специфічне антикизове 

законодавство, покликане подолати негативні тенденції в соціально-

економічній сфері та повернути країні стабільний розвиток. Україна за роки 

незалежності набула значного досвіду виконання подібної діяльності. Утім, 

задля її обєктивного оцінювання, без якого не можливо розробляти стратегію 

на майбутнє, атуальним стає порівняння вітчизняних зусиль з прикладами 

інших держав, заснованому перш за все комплексному розумінні теоретичних 

основ антикризової нормотворчості [ 439].  

Варто зазначити, що проблеми адміністративно-правового регулювання 

економіки, ефективної діяльності органів публічної адміністрації в даній сфері 

є актуальними не лише для України, а й для будь-якої країни світу. В 

підтвердження наведеного зазначимо, що внаслідок світової економічної кризи 

2008-2009 рр. в деяких країнах Європейського Союзу, зокрема Великобританії, 

Ірландії, Іспанії постраждали сектори нерухомості та фінансів  [30, с. 77-80].  

Під загрозою першого в історії Єврозони дефолту опинилася Греція в 

2009-2011 роках, кризові прояви все більше набирали проявів у таких країнах, 

як: Іспанія, Португалія, Італія, Кіпр. Економіка Італії напередодні пройшла так 

звану точку неповернення - прибутковість її 10-річних держоблігацій на ринку 
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перевищила 7%, що робить практично неможливим обслуговування 

зовнішнього боргу без зовнішньої підтримки [229].  

Як бачимо, актуальність дослідження вказаних питань зумовлена 

тенденціями зниження темпів економічного розвитку України, збільшення 

зовнішнього валютного боргу, що у свою чергу викликає «серйозну 

занепокоєність» як з боку держави так і суспільства.  

З огляду на це, дуже важливим постає питання щодо аналізу теоретичних 

та практичних аспектів удосконалення правових актів, норми яких визначають 

адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових умовах. 

Аналіз теоретичних поглядів вказаних вчених дав змогу оцінити стан 

проблем, що досліджуються, визначити коло питань, які взагалі не були 

предметом наукового пошуку. У той же час, відсутність досліджень із вказаної 

проблематики негативно позначається на розвитку теоретичних та практичних 

аспектів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах. 

На нашу думку, беручи до уваги зміст та предмет нашого дослідженя, 

варто наголосити, що одним із напрямів удосконалення нормативно-правового 

забезпечення адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах є удосконалення законодавства  в інвестиційній сфері, зокрема 

у сфері іноземного інвестування. 

Як нам видається, в сучасних умовах дана сфера публічного 

адміністрування має стати однією з пріоритетних, адже саме значний обсяг 

іноземних інвестицій дозволить забезпечити стале функціонування фінансово-

кредитного сектору економіки. Загальновідомо, що ефективний розвиток будь-

якої держави неможливий без залучення певних ресурсів (фінансових, 

енергетичних, промислових, природних тощо) [189  ]. 

Вважаємо цей напрямок підтримки надзвичайно актуальним та 

пріоритетним в умовах функціонування кризових явищ, коли ринкова 

кон'юнктура всередині країни не сприяє розширенню виробництва. Відповідно, 
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перспективним виступає вихід на зарубіжні ринки з конкурентоспроможною 

продукцією [169 , с. 56]. 

Як наголошує професор Кузьменко О.В., у межах публічного 

адміністрування змінюються пріоритети цілей та завдань, постійно 

удосконалюється технічна система, домінантна роль покладається на 

досягнення цілі. Причини, умови та результат угрупувань проявляється в 

системі координаційного механізму контролю, узагальненні ресурсів посадових 

позицій та організаційних одиниць, встановленні узагальнених показників 

результативності діяльності та у відповідному взаємному узгодженні, що 

дозволяє здійснювати цей процес відповідно до визначених принципів. Отже, 

публічне адміністрування - це діяльність публічної адміністрації щодо 

задоволення загальних публічних інтересів соціуму [197, с. 22]. 

Залучення саме довгострокових іноземних інвестицій, а також активізація 

діяльності з їх «просування» протягом майже усіх років незалежності України 

було одним із пріоритетних завдань її економічної політики, що визначалися 

низкою офіційних документів. Проте, як зазначають експерти, сьогодні 

результати є невтішними, і великі західні інвестори з обережністю ставляться 

до України. Беззаперечним є той факт, що в Україні існує низка інвестиційно 

привабливих факторів, які сприяють розширенню її інвестиційних зв'язків: 

великий ємний та фактично конкуренто необмежений внутрішній ринок з 

більшості товарних позицій; географічне розташування на перетині основних 

транспортних шляхів між Європою та Азією; порівняно дешева та водночас 

кваліфікована робоча сила; науковий потенціал; розвинена інфраструктура 

(наявність портів, мостів, летовищ, складів, систем зв'язку, водопостачання) та 

інше. 

Світова фінансово-економічна криза у 2008-2009рр. та військова агресія 

Російської Федерації проти України кількома роками потому суттєво 

погіршили очікування інвесторів стосовно подальших перспектив інвестування 

та фізичної безпеки активів у країні і внесли свої корективи, спричинивши 

скорочення надходжень коштів та навіть вибуття капіталів у певні періоди. 
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Тому постало завдання, що полягає не лише в активному залученні нових, а 

також у втриманні на території України наявних іноземних інвесторів [112  ]. 

Вивчаючи стан інвестиційної привабливості України слід зазначити, що на 

думку представників влади, однією з причин зниження обсягу інвестицій є 

світова економічна криза. Однак, аналіз думок експертів з іноземного 

інвестування свідчить про протилежне, а саме - основною причиною 

зменшення «притоку» іноземних інвестицій до України є не світова економічна 

криза, а проблеми у середині країни, до яких насамперед належать: по-перше, 

недосконалість нормативно-правової бази; по-друге, корупція в органах 

публічної влади; по-третє, складність податкового законодавства (Всесвітній 

банк визнав Україну однією із країн, що має найскладнішу систему 

оподатковування); по-четверте, непрозорістю адміністративних процедур у 

сфері публічного адміністрування іноземного інвестування, зокрема порядку 

здійснення процедур реєстрації та контролю тощо [29 3, с. 43].  

Досить близькою щодо оцінки питань інвестиційної привабливості 

України є також думка експертів Центру Разумкова. Вони зазначають, що стан 

справ у сфері іноземного інвестування нині не відповідає необхідному 

відтворювальному рівню, що є своєрідним маркером інвестиційної політики, 

яка проводиться країною. Сьогодні необхідно змінити тактику та вживати 

активних заходів із залучення іноземних капіталів, а не чекати, коли іноземний 

інвестор сам виявить зацікавленість. Майже щороку влада країни говорить про 

необхідність формування привабливого інвестиційного клімату в Україні. 

Проте практичні кроки у цьому напрямі здійснюються вкрай повільно. Тим 

більше, що на інвестиційну привабливість доволі часто впливають фактори 

неекономічного характеру. Згідно з інформацією ЄБА причинами, що 

негативно впливають на бажання інвесторів вкладати кошти, є: корупція та 

неефективна судова система (неможливість захистити право власності чи 

справедливо вирішити бізнес-суперечку), питання виділення земельних ділянок 

і відшкодування ПДВ, а також подолання технічних бар'єрів у торгівлі та 

проходження митних процедур [187, с. 87].  
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Серед інших причин: нечіткість та непрозорість законодавчих норм, які 

можна трактувати неоднозначно, а також практика частих змін законодавства; 

високий рівень бюрократії (необхідність отримання великої кількості 

дозвільних документів у різних інстанціях); перевищення повноважень 

органами контролю та перевірки. Крім того, слабкість державних інститутів та 

ігнорування органами державної влади проблем інвесторів створюють 

невизначеність і псують імідж нашої держави як надійного бізнес-партнера. 

Усе це змушує потенційного інвестора упереджено ставитися до України. 

З метою залучення ПІІ багато країн вдаються до запровадження 

податкових пільг. Досвід України у цьому контексті ще у 1990-х років виявився 

негативним, що було пов'язано зі зловживанням пільгами (ухилення від сплати 

податків, створення підприємств з надзвичайно малими розмірами інвестицій з 

метою одержання гарантованих державою податкових пільг) та появою псевдо 

інвесторів. Податкові пільги, якщо й повинні надаватися інвесторам, то 

виключно з перспектив інноваційного розвитку галузей. Також вони не повинні 

чинити негативний вплив на державний бюджет. Сьогодні ж Податковим та 

Митним кодексами України, а також окремими законами передбачена державна 

підтримка інвестиційних проектів через звільнення від сплати імпортного мита, 

звільнення та відстрочку ПДВ, а також надання інших податкових пільг. Тільки 

за ефективної реалізації економічних та адміністративних реформ, 

дерегулювання, боротьби з корупцією, вдосконалення законодавства і 

правозастосовної практики, поряд з активною роботою із залучення іноземних 

інвесторів, країна зможе стати потенційно привабливою[112  ]. 

Таким чином аналізуючи заключення експертів, зазначимо, що на сьогодні 

однією із реальних комплексних проблем іноземного інвестування є відсутність 

належного його нормативного забезпечення. Наголосимо, що відсутнє навіть 

відповідне закріплення понятійного апарату, зокрема поняття «іноземні 

інвестиції». Це обумовлено тим, що нині різні нормативно-правові акти 

закріплюють різні підходи до визначення вказаного поняття, зокрема, Закон 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначає, що іноземні 
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інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються іноземними суб’єктами господарської діяльності в Україні, в 

результаті чого утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект 

[317].  

Водночас, в Законі України «Про режим іноземного інвестування» 

закріплено, що іноземні інвестиції – цінності, що вкладаються іноземними 

інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства 

України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту [343].  

Разом з тим, норми Господарського кодексу України дають можливість 

визначити, що іноземні інвестиції – це іноземна валюта, що визнається 

конвертованою Національним банком України, будь-яке рухоме і нерухоме 

майно та пов’язані з ним майнові права; інші цінності (майно), які відповідно 

до закону визнаються іноземними інвестиціями [55].  

Наведені визначення створюють, перш за все, складнощі  у 

правозастосовній діяльності, адже не є точно зрозумілим, що ж таке «іноземні 

інвестиції».  

У зв’яжу із наведеним, варто погодитися із думкою Є.Р. Бодунова, який у 

дисертаційному дослідженні «Публічне адміністрування іноземного 

інвестування в Україні» детально обґрунтовує доцільність розробки єдиного 

понятійного апарату, що дозволить: удосконалити правозастосовчу діяльність 

суб’єктів публічного адміністрування у сфері іноземного інвестування, адже, 

відсутність єдиного підходу до визначення даного поняття у законодавстві 

призводить до того, що різні суб’єкти у сфері іноземного інвестування 

застосовують у своїй діяльності різні підходи до його визначення; зменшує 

можливість застосування з боку уповноважених суб’єктів владних повноважень 

адміністративного розсуду; наявність такого поняття дозволить забезпечити 

комплексне правове регулювання даної сфери [29, с. 47]  

Важливим питанням удосконалення правових актів, норми яких 

регламентують адміністративно-правове регулювання економіки України в 

кризових умовах є питання визначення державних гарантій захисту іноземних 
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інвестицій в будь-яких умовах, зокрема: звичайних, кризових тощо. Так, Закон 

України «Про режим іноземного інвестування» передбачає певний правові 

гарантії, зокрема: «державні органи не мають права реквізувати іноземні 

інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного 

лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути проведена на 

підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України (ст. 

9)» [343]. Таким чином, вказаний закон закріплює обмеження щодо здійснення 

реквізиції, а саме: вона може бути реалізована лише у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру. 

У той же час, Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» 

закріплює такий заходів правового режиму надзвичайного стану, а саме: 

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб. 

Відповідно до ч. 1 ст.16 вказаного Закону передбачає, що цей захід може буде 

реалізований в інтересах національної безпеки [341]. Крім того, даний акт не 

передбачає ніяких обмежень щодо здійснення даного заходу, як у разі його 

запровадження з підстав виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, так і у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

соціально-політичного характеру.  

В останні роки у зв'язку з відчуженням та пошкодженням майна на 

непідконтрольній Україні території інвестори стикнулися з цією проблемою. 

Одним зі скандалів у 2017 р. стала відмова СК «PZU-Україна», СК «АХА 

Страхування» та СК «Інго-Україна» виплачувати страхувальникам, зокрема й 

іноземним, компенсацію за пошкоджене майно в зоні проведення АТО, 

оскільки пункти страхування від військових дій не були прописані в договорах. 

Апеляційний суд України виніс рішення на користь страховиків, таким чином 

погіршивши імідж держави як надійного гаранта. Через неможливість 

розрахунку таких збитків приватні страхові компанії неохоче беруться 

страхувати некомерційні ризики. Виходом із ситуації — мінімізація 

некомерційних ризиків — могло б стати надання державної підтримки 
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інвесторам у спосіб страхування ризиків (створення незалежних страхових 

компаній), не охоплених приватним страхуванням [112  ]. 

На нашу думку дане питання для сьогодення України є вкрай актуальним, 

адже починаючи з кінця 2013 року на території країни відбуваються події, що 

«де-юре» и «де-факто» є підставами для запровадження режиму надзвичайного 

стану, а саме: порушення територіальної цілісності, відсіч збройній агресії 

Російської Федерації проти України та ліквідація збройного конфлікту у 

Донецькій та Луганській областях. У зв’язку з наведеним, вважаємо за доцільне 

визначити єдиний порядок проведення зазначених вище заходів в наведених 

Законах та внести відповідні зміни та доповнення до чинного законодавства. 

Ще одним напрямом удосконалення правових актів, норми яких 

регламентують адміністративно-правове регулювання економіки України в 

кризових умовах є удосконалення реалізації процедур ліцензування. Зазначимо, 

що в умовах економічної кризи, органи публічної адміністрації повинні 

створити умови для розвитку малого та середнього бізнесу. Світовий досвід 

свідчить, що одним із перших кроків повинно стати ліквідація 

адміністративних бар’єрів, в тому числі і у сфері отримання документів 

ліцензійно-дозвільного характеру. Такі кроки отримали назву «влада на зустріч 

бізнесу», й дозволять зробити економіку України більш відкритою для 

іноземних інвесторів та оптимізувати діяльність контролюючих органів. Нами 

вже неодноразово в своїх наукових дослідженнях було наголошено, що одним 

із напрямів такої діяльності має стати вдосконалення процедури видачі 

ліцензій. Вважаємо, що вдосконалення названого процесу в повному обсязі 

повинно бути включено до структури антикризового адміністративно-

правового регулювання, адже більшість міжнародних та вітчизняних експертів 

сходяться у думці, що питання ліцензування окремих видів господарської 

діяльності виступає суттєвим стримуючим фактором на шляху відновлення 

економіки нашої держави [187, с. 87].  

Зокрема, у доповіді «Index of Economic Freedom 2013» провідні вчені 

зазначають, що, незважаючи на прогрес у реформі регулювання в Україні, 
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складності у процесі реєстраційно-дозвільних процедур часто створюють 

невизначеність у ході здійснення господарської діяльності. Хоча наша держава 

й змогла значно спростити започаткування та первинну реєстрації бізнесу, але 

процес виконання вимог ліцензування, як і раніше, вимагає занадто багато часу, 

а його вартість більш ніж у 10 разів перевищує рівень середнього річного 

доходу в економіці [458, с. 446]. 

Позитивним в удосконаленні галузевого законодавства є прийняття 

Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування 

господарської діяльності» від 2 жовтня 2019 року, щодо спрощення умов 

провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню[290  ]. Даний 

закон набуде чинності 18 грудня 2019 р.  

Як наголосили в Офісі Президента України, впровадження норм закону 

сприятиме удосконаленню чинного законодавства, що регулює суспільні 

відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності. Документ 

спрощує умови провадження господарської діяльності, яка підлягає 

ліцензуванню; уточнює перелік відомостей щодо ліцензування, що 

міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, відомостей про доступність місць 

провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення та 

удосконалює процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-

апеляційної ради. 

Так, у законі визначається поняття «матеріально-технічна база»; 

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, зобов’язується надавати 

органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення ліцензіатами плати 

за видачу ліцензій. Запроваджуються нові санкції за порушення у сфері 

ліцензування – зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково; порядок 

відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування, та порядок 
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оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії 

ліцензії. 

Також у документі врегульовується питання щодо повторного подання 

заяви про отримання ліцензії, включаються нові підстави для анулювання 

ліцензії та виключається така підстава для анулювання, як несплата ліцензіатом 

за видачу ліцензії. Крім того, встановлюється нова підстава для залишення 

заяви про отримання ліцензії без розгляду, уніфіковано розмір штрафів за 

порушення законодавства у сфері ліцензування тощо [281]. 

На наше переконання, важливим напрямом удосконалення законодавства в 

дані сфері є також удосконалення також процедури взаємодії суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання економіки в кризових умовах [190, с. 

52]. Зазначимо, що аналіз нормативно-правові актів норми яких регулюють 

різні аспекти такої взаємодії свідчить, що  даний напрям діяльності 

регулюється фрагментарно. На сьогодні виникла необхідність в розробці та 

прийняті єдиного нормативно-правового акту, в якому було б визначено, 

зокрема: 

- поняття взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки в кризових умовах під яким слід розуміти визначену та 

регламентовану законом діяльність самостійних органів публічної влади, що 

спрямована на взаємну підтримку, кооперацію зусиль по узгодженому, 

дійовому й ефективному управлінню;  

- форми такої взаємодії, а саме: проведення спільних нарад, обмін 

інформацією, спільна розробка програмних документів та проектів нормативно-

правових актів, створення тимчасових консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів [187, с. 87]. 

Підсумовуюче вище наведене слід зазначити, що в досліджені наведені 

лише окремі напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах. 

Разом з тим, жодна із наведених пропозицій не можуть бути реалізовані без 

відповідного програмного документу, який би чітко закріпив на законодавчому 
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рівні поступові кроки уповноважених органів публічної адміністрації щодо 

виходу країни з складного фінансового становища.  

Як уже нами наголошувалось, у 2006 році було здійснено певні кроки у 

даному напряму, а саме був прийнятий «План невідкладних заходів щодо 

подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері». Даний план 

визначав основні завдання, що вимагали свого вирішення для стабілізації 

ситуації у певній сфері, яка зазнає впливу кризових явищ (зокрема: Підвищення 

рівня енергетичної безпеки України; Подолання бюджетної розбалансованості; 

Поліпшення конкурентних умов у зовнішній торгівлі та зміна тенденцій 

формування торговельного балансу; Підвищення рівня продовольчої безпеки; 

Погашення заборгованості із заробітної плати і т.д.). В свою чергу це сприяло 

ефективнішому підбору комплексу засобів адміністративно-правового 

регулювання у конкретній сфері. 

Незважаючи на те, що фінансова криза почалась в 2008 року, в Україні на 

сьогодні немає жодного комплексного програмного документа який би містив 

необхідні напрями подолання економічної кризи в країні. Водночас, на рівні 

уряду були спроби розробки та прийняття аналогічного документу, зокрема: 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової 

фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» на 2009-2012 рр., 

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік 

(Антикризова програма), проект Державної програми економічного і 

соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 

і 2014 роки та ін. Безумовно, наведені вище нормативні акти містили окремі 

антикризові ініціативи, втім більшість з них мали фрагментарний характер і не 

дозволяли стверджувати про комплексний, системний підхід до вирішення 

основоположних проблем розвитку економіки України [187, с. 87]. 

 

 

4.3. Удосконалення організаційних основ адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах 
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Починаючи з 2008 року економічна криза «створила» серйозну загрозу як 

національній безпеці окремих країн, так і безпеці всього світового 

співтовариства. Ця обставина поставила перед вищими органами влади  різних 

країн складне завдання щодо розробки та впровадження ефективних 

антикризових економічних заходів як на державному так і на міжнародному 

рівнях.  

Показово, що економічна криза обумовила виникнення значної кількості 

негативних наслідків, що мають «універсальний характер», тобто є 

характерними для будь-якої країни, зокрема: зниження обсягів промислового 

виробництва, дестабілізація фінансового та банківського секторів, зниження 

доходів та рівня соціальної захищеності населення, безробіття, девальвація 

національної валюти та інші. Наведене підтверджується і світовим досвідом 

ліквідації наслідків економічної кризи, зокрема: в більшості країн 

Європейського Союзу постраждали сектори нерухомості та фінансів [30, с. 77-

80]. У Франції та Німеччині постраждали сектори автомобілібудування. 

Дестабілізація фінансового та банківських секторів обумовила загрозу дефолту 

Греції та Кіпру. Починаючи з 2009 року  кризові прояви все більше набирали 

проявів у таких країнах, як: Іспанія, Португалія, Італія [229]. 

Щодо України зазначимо, що наслідки світової економічної кризи 

достатньо негативно вплинули на економічну ситуацію в країні, зокрема: 

зниження обсягів промислового виробництва; істотне збільшення процентних 

ставок на банківські кредити; банкрутство комерційних банків; зниження 

обсягів доходів населення, що насамперед пов’язане з істотною девальвація 

національної валюти; збільшення зовнішнього валютного боргу тощо. Таким 

чином, наукові та практичні аспекти щодо вжиття необхідних заходів органами 

публічної адміністрації з метою мінімізації та нормалізації ситуації в економіці 

України є вкрай актуальними для сьогодення.  

Як і раніше нами зазначалося, аналіз практики діяльності суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах 

свідчить, що завдяки ефективно налагодженій їх діяльності поліпшуються 
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показники щодо реалізації антикризових заходів. Разом з тим, загальна оцінка 

діяльності вказаних суб’єктів свідчить, що окремі її напрямки  потребують змін 

на краще. Проведене опитування показує, що переважна більшість 

респондентів (73,0 %) вважає, що існуючий стан взаємодії не відповідає 

сучасним вимогам; 88,0 % зазначають, що нині виникла гостра потреба у 

розробці та прийнятті Державної програми антикризового адміністративно-

правового регулювання економіки; 69,0 % респондентів вважають, що на 

сьогодні є потреба в удосконалені (конкретизації) елементів адміністративно-

правового статусу суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах; 56,0 % зазначають про незадовільний стан 

взаємного інформаційного забезпечення; 69,0 % респондентів зазначили, що 

удосконалення порядку взаємодії дозволить уповноваженим суб’єктам більш 

ефективно реалізовувати завдання у даній сфері [172 c. 61]. 

З огляду на це, дуже актуальним постає питання щодо аналізу 

теоретичних і практичних аспектів удосконалення організаційних засад 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових 

умовах. Окремі аспекти і напрями державного регулювання економіки 

досліджувалися достатньо широко. Достатньо згадати з цього приводу 

друковані праці таких вітчизняних і закордонних авторів як, наприклад, В.Б. 

Авер’янова, О.М. Бандурки, А.І. Берлача, Ю.П. Битяка, В.А. Богомолова, В.В. 

Галунька, І.П. Голосніченка, Т.О. Гуржія, Н.П. Каменської, В.В. Кась’янова, 

В.К. Колпакова, О.О. Кравчука, О.В. Кузьменко, Н.Л. Маренкова, А.А. Нечай, 

О.П. Рябченко, Е.А. Татарнікова та багатьох інших. У той же час і сьогодні 

проблеми вдосконалення організаційних засад адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах залишаються не тільки ще 

далеко нерозв’язаними, але й окремі з них навіть і не сформульованими, і 

продовжують змінюватися з часом.  

Переходячи до аналізу предмету дослідження зазначимо, що аналіз 

нормативно-правових актів, норми яких регулюють різні аспекти діяльності 
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суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки у кризових 

умовах свідчить про необхідність конкретизації мети їх діяльності [172 c. 61].  

Нині нормативно-правові акти, що визначають правові засади діяльність 

суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки у кризових 

умовах визначають мету їх діяльності виходячи з предметної спрямованості 

діяльності конкретного органу. Проте, варто звернути увагу на той факт, що 

визначені цілі в Положеннях про діяльність конкретного органу мають 

загальноправовий характер і не включають мету, що визначені в так званих 

«програмних актах-документах», зокрема: Законі України від 31.10.2008 № 259 

«Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової 

кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» [338]; 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [395]; Стратегії реформування 

державного управління України на 2016 – 2020 роки, що затверджена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 [393].  

Можливо це пов’язане із певними обставинами, зокрема: Положення про 

відповідний орган було прийнято раніше ніж зазначені стратегічні документи, 

що у свою чергу зумовило наявність такого недоліку. Саме така ситуація 

зумовлює потребу у проведенні відповідної роботи щодо уточнення мети 

діяльності конкретного суб’єкту адміністративно-правового регулювання 

економіки у кризових умовах. 

З урахуванням наведеного вище та з метою удосконалення 

адміністративно-правового статусу органів публічної адміністрації у сфері 

житлово-комунального господарства, вважаємо за доцільне внести зміни та 

доповнення у частині конкретизації мети діяльності даних органів в такі 

нормативно-правові акти: 

– Пункт 1 Положення «Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України» доповнити новим абзацом та викласти його у такий редакції:  

«формування та реалізацію державної антикризової економічної 

політики».  
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– п. 1 Положення «Про Міністерство аграрної політики та продовольства 

України» доповнити новим абзацом та викласти його у такий редакції: 

«формування та реалізації антикризових заходів, що спрямовані на 

розвиток агропромислового комплексу». 

Вбачається, що наведені пропозиції будуть мати позитивний вплив на 

діяльність суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки у 

кризових умовах [172 c. 61]. 

Продовжуючи дослідження слід звернути увагу на перелік завдань органів 

публічної адміністрації у даній сфері. Зазначимо, що всі суб’єкти 

адміністративно-правового регулювання економіки у кризових умовах мають 

необхідний обсяг завдань для проведення антикризових заходів у державі, 

зокрема: аналізує стан та тенденції економічного і соціального розвитку 

України, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних 

одиниць, розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів реформування 

економіки [270], забезпечує формування та реалізацію державної фінансової та 

бюджетної політики, забезпечує формування та реалізацію державної 

податкової та митної політики [272]; здійснення державного контролю за 

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах 

рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав 

споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції [284]. 

Водночас, жодний нормативно-правовий акт не закріплює спеціальних 

завдань у сфері економіки в кризових умовах. Звичайно, можливо обійтись і 

загальноправовими формулюваннями завдань, наприклад, підготовка прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий 

періоди; розробляє структуру прогнозних та програмних документів 

економічного і соціального розвитку. 

Проте, нам видається, що нормативно-правові акти, норми яких регулюють 

діяльність спеціальних суб’єктів адміністративно-правового регулювання 
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економіки в кризових умовах повинні містити відповідні положення щодо 

реалізації спеціальних завдань саме в умовах економічної кризи.  

На нашу думку, такими завданнями можуть бути: забезпечення 

формування та реалізація державної антикризової економічної політики; 

забезпечення формування та реалізація антикризових заходів, що спрямовані на 

розвиток агропромислового комплексу; забезпечення формування та реалізація 

державної фінансової антикризової політики; попередній аналіз економічної 

ситуації, з метою запобігання кризовим явищам; здійснення відповідних 

антикризових заходів до виникнення кризи; ефективне використання наявних 

ресурсів для нейтралізації кризових явищ; здійснення належного контролю за 

використанням ресурсів для нейтралізації кризових явищ; координація 

діяльності структурних елементів у системі протидії кризовим явищам тощо 

[149, с. 141-142] . 

Звичайно, урахування наведених пропозицій вимагатиме значного обсягу 

нормотворчої роботи щодо внесення змін, доповнень до законодавчім актів 

різної юридичної сили, узгодження значної кількості положень. Саме тому, 

вважаємо за доцільне запропонувати розробку та прийняття єдиного 

нормативно-правового акту, який би визначив правові та організаційні засади 

діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки в 

кризових умовах. 

Вдосконалення нормативного закріплення статусу адміністративно-

правового регулювання економіки в кризових умовах можливо шляхом 

запровадження типової структури нормативно-правових актів, які покликані 

регламентувати організаційну побудову та їх повноваження.  

Нами запропоновано таку структуру, яка передбачає три частини 

нормативно-правового акту. Перша частина повинна включати такі положення: 

а) призначення (основна мету діяльності); б) завдання; в) функції суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання економіки в кризових умовах. До 

другої частини повинні входити такі елементи: схема організаційного 

підпорядкування структурних одиниць; схема розподілу завдань, функцій 



374 

кожного суб’єкта адміністративно-правового регулювання економіки в 

кризових умовах; порядок здійснення внутрішньої та зовнішньої взаємодії. 

Третя частина повинна містити перелік повноважень, прав та обов’язків 

суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки в кризових 

умовах. 

Слід зазначити, що розробка та прийняття вказаного нормативно-

правового акту дозволить уникнути дублювання завдань та функцій різних 

суб’єктів цієї сфери, більш чітко їх розмежувати та налагодити ефективну 

взаємодію між різними органами публічної адміністрації, що може позитивно 

вплинути на діяльність вказаних суб’єктів взагалі. 

Вбачається, що запропоновані зміни та доповнення до чинного 

законодавства обумовить необхідність певних змін і до структури відповідного 

суб’єкту адміністративно-правового регулювання економіки в кризових умовах, 

оскільки для належного здійснення відповідного завдання необхідні відповідні 

ресурси, а зокрема кадрові.  

Так, наприклад, відділ стратегічного антикризового планування – у складі 

Департаменту стратегічного планування розвитку економіки Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; відділ стратегічного антикризового 

планування – (у складі Департаменту державного бюджету Міністерства 

фінансів України; експертну групу антикризового планування (у складі 

Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України) тощо. Основними напрямами діяльності даних структурних 

підрозділів будуть попередній аналіз економічної ситуації, з метою запобігання 

кризовим явищам; розробка дієвого плану дій щодо виходу з кризи; фінансове 

антикризове планування; здійснення контролю за реалізацією антикризових 

заходів тощо [172 c. 61]. 

Ще одним важливим організаційним аспеком, що потребує певного 

теоретичного аналізу є порядок призначення на посаду Голови 

Антимонопольного комітету України. Так, ст.. 9 Закону України «Про 
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Антимонопольний комітет України» передбачає, що Голова Антимонопольного 

комітету України призначається на посаду та звільняється з посади 

Президентом України за згодою Верховної Ради України строк на сім років. 

Відтак, недосконалість чинного законодавства у частині визначення строку 

перебування на посаді, не може гарантувати Голові Антимонопольного 

комітету виконувати обов’язки впродовж семи років. 

Беручи до уваги позицію вчених та практиків, вважаємо за доцільне в 

межах широкої наукової дискусії розглянути питання про можливість 

призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України саме 

Верховною Радою України за поданням Президента України. Вбачається, що 

саме наведений правовий механізм дозволить попередити ситуації, коли 

посадову особу призначають або звільняють з посади не за фаховим рівнем, а за 

політичною приналежністю.  

Тому, із врахуванням вищевикладеного, вважаємо за доцільне внести зміни 

до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та 

викласти її у такій редакції: «Голова Антимонопольного комітету України 

призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента 

України. Верховна Рада України звільняє Голову Антимонопольного комітету 

України з посади». 

Підсумовуючи наведене вище слід зазначити, що для подальшого 

удосконалення організаційних засад діяльності суб’єктів адміністративно-

правового регулювання економіки в кризових умовах доцільно:  

– по-перше, більш чітко визначити мету діяльності вказаних суб’єктів в 

умовах економічної кризи, зокрема доповнити п. 1 Положення «Про 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» новим абзацом та 

викласти його у такий редакції: «формування та реалізацію державної 

антикризової економічної політики», а також п. 1 Положення «Про 

Міністерство аграрної політики та продовольства України» доповнити новим 

абзацом та викласти його у такий редакції: «формування та реалізації 
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антикризових заходів, що спрямовані на розвиток агропромислового 

комплексу»; 

– по-друге, більш чітко визначити завдання суб’єктів в умовах економічної 

кризи.  

На нашу думку, нормативно-правові акти, норми яких регулюють 

діяльність спеціальних суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки в кризових умовах повинні містити відповідні положення щодо 

реалізації спеціальних завдань саме в умовах економічної кризи.  

Такими завданнями можуть бути: забезпечення формування та реалізація 

державної антикризової економічної політики; забезпечення формування та 

реалізація антикризових заходів, що спрямовані на розвиток агропромислового 

комплексу; забезпечення формування та реалізація державної фінансової 

антикризової політики; попередній аналіз економічної ситуації, з метою 

запобігання кризовим явищам; здійснення відповідних антикризових заходів до 

виникнення кризи; ефективне використання наявних ресурсів для нейтралізації 

кризових явищ; здійснення належного контролю за використанням ресурсів для 

нейтралізації кризових явищ; координація діяльності структурних елементів у 

системі протидії кризовим явищам тощо; 

– по-третє, вважаємо за доцільне запропонувати розробку та прийняття 

єдиного нормативно-правового акту, який би визначив правові та організаційні 

засади діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки 

в кризових умовах; 

– по-четверте, в межах широкої наукової дискусії, пропонуємо розглянути 

питання про можливість призначення та звільнення Голови Антимонопольного 

комітету України саме Верховною Радою України за поданням Президента 

України. Із врахуванням вищевикладеного, вважаємо за доцільне внести зміни 

до ч. 1 ст. Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та 

викласти її у такій редакції: «Голова Антимонопольного комітету України 

призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента 
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України. Верховна Рада України звільняє Голову Антимонопольного комітету 

України з посади» [172 c. 64] . 

 

4.4. Використання зарубіжного досвіду щодо адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах 

Кризові явища у світовій економіці останніми роками дуже болюче 

відбилася і на економічній ситуації в Україні. Нажаль, уряд виявився неготовим 

оперативно і ефективно реагувати на кризові явища, а отже, захистити 

національні інтереси й інтереси населення в умовах економічної нестабільності. 

Наша держава зазнала спаду економічної активності, що спричинило 

дестабілізацію фінансового і банківського сектора, зростання безробіття, 

зниження реальних доходів і рівня соціальної захищеності населення [30].  

Вказане підтверджується рядом статистичних даних, а саме: 

- по-перше, зниженням обсягів промислового виробництва. Індекс 

промислової продукції в промисловості в 2008 р. в цілому склав - 94,8 до 

попереднього року), в 2009 р. - 78,1 до попереднього року), в 2010 і 2011 

сталася певна стабілізація, але в 2012 р. аналізований показник знову виявився 

негативним - 98,2 до попереднього року) [100].  

- по-друге, істотне збільшення процентних ставок на банківські кредити, 

середнє значення яких з кінця 2008 г для фізичних осіб не знижується нижче 

20-25 річних [353]. 

- по-третє, істотна девальвація національної валюти. Починаючи з 2008 р. 

офіційний курс долара США виріс з 5,05 грн до 7,99 грн за 1 дол. США (+58 

%), а євро - з 7,41 грн до 10,82 грн за 1 євро (+ 46 % [106].  

Проте, девальвація національної валюти в 2015-2016 рр. продовжилася, і 

офіційний курс гривни склав 27 грн за 1 дол. США (+350%),  євро - до 32 грн за 

1 євро (+300%). Таке істотне падіння курсу національної валюти відповідно 

зумовило і зниження доходів населення. 

У 2004-2007 роках, коли стався найдовший період ревальвації гривні до 

долара, за даними Світового банку і МВФ, вітчизняна економіка зростала 
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рекордними темпами: від 25,1% номінального зростання ВВП у доларах за 

підсумками 2006 року до 32,8% зростання за підсумками 2005 року. У 2009 

році, коли відбулася девальвація, номінальний ВВП України в доларах впав на 

34,9%, і з тих пір він зростав до 2014 року куди більш скромними темпами ніж 

раніше. 

Разом з тим період зростання вітчизняної економіки збігся зі зростанням 

світової економіки, яка підняла ціни на експортні товари з України, насамперед 

метали. Точно так само падіння економіки 2009 року було викликано радше 

світовою економічною кризою, яка обвалила світові ринки і національну 

валюту.  

Так і рекордна ревальвація гривні в 2019 році – на 10% - теж аж ніяк не 

викликала бурхливого зростання вітчизняної економіки: за останнім звітом 

Держстату, в серпні промислове виробництво впало, склавши 98,6% від 

показників липня [380  ]. 

Загалом же за січень-серпень 2019 року українська промисловість зросла в 

порівнянні з аналогічним періодом 2018 року всього на 0,1%. Утім, тут радше 

відіграє роль сезонний фактор, характерний для літа, коли ділова активність 

помітно знижується. Таким чином, зниження темпів економічного розвитку 

України, бездіяльність уряду країни (відсутність програмного документу 

виходу країни з економічної кризи), збільшення зовнішнього валютного боргу 

(валовий зовнішній борг України за станом на початок квітня 2018 року складав 

$ 116,29 млрд) викликає "серйозну заклопотаність" з боку суспільства в цілому 

[37]. 

У той же час, проблеми пов'язані з ефективністю діяльності органів 

публічної адміністрації у сфері економіки є актуальними не лише для України. 

На підтвердження викладеного відмітимо, що в результаті світової економічної 

кризи 2008-2010 в деяких країнах Європейського Союзу, зокрема 

Великобританії, Ірландії, Іспанії постраждали сектори нерухомості і фінансів 

[30, с. 77-80]. 

Боргова криза, що охопила країни Європейського Союзу, негативно 
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відбилася на їх національних економіках. Під загрозою першого в історії 

єврозони дефолту виявилася Греція в 2009-2011 роках, кризові прояви все 

більше набирали прояву в таких країнах, як Іспанія, Португалія, Італія. 

Відносно Кіпру, слід зазначити те, що на початку 2013 року держава була не в 

змозі виконувати боргові зобов'язання перед кредиторами. Теоретично, дефолт 

залишилося тільки оголосити і почати процес реструктуризації боргів [229]. У 

той же час, питання фінансової стабілізації стало ключовим для країн - членів 

Союзу. 

Спільними зусиллями їм вдалося стабілізувати банківську систему і 

відновити економічне зростання держав Союзу. За даними Евростата, в 2011 р. 

ВВП Союзу виріс на 0,3о порівнянню до попереднього кварталу і на 1,4 в 

порівнянні з 2010, позитивні процеси сталися в динаміці споживчих витрат - їх 

об'єм збільшився на 0,2% [32]. 

Торік (2018 р) економіка країн-членів Єврозони зросла загалом на 2,5 

відсотка, що стало найвищим показником з 2007 року. Німеччина та Франція 

також демонструють позитивну динаміку. 

Впродовж 2017 року економіка країн-членів Єврозони також 

продемонструвала значне зростання показників. Згідно з оприлюдненими в 

вівторок, 30 січня, даними Європейського статистичного відомства (Євростат), 

торік сукупне зростання економіки Єврозони становило 2,5 відсотка. Досягнута 

позитивна економічна динаміка виявилася найвищою з 2007 року.Дещо 

меншими темпами зростали показники ВВП Німеччини. 2017 рік економіка 

ФРН завершила з плюсом 2,2 відсотка у порівнянні з показниками 

попереднього року, повідомили цього ж дня у Федеральному статистичному 

відомстві Німеччини. Для ФРН досягнутий торішній показник економічного 

росту виявився найвищим за останні шість років. Також позитивною була 

динаміка другої за потужністю економіки Єврозони - Франції. Протягом 2017 

року ВВП Франції підріс на 1,9 відсотка, повідомили у Парижі. Такий 

економічний результат став найвищим з 2011 року [410]. 

Беручи до уваги вище наведене, особливого значення набуває вивчення 
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досвіду антикризового регулювання урядів різних країн світу і його адаптація 

до реалій вітчизняної економіки.  

Переходячи до предмета дослідження наголосимо, що остання світова 

економічна криза спершу виникла в США, як результат спекулятивних 

операцій з нерухомістю і її використання як запорука при отриманні іпотечних 

кредитів [48]. 

У зв'язку з цим, урядом США були розроблені антикризові заходи, які 

грунтувалися на наступних принципах: підприємницька діяльність доступна 

кожному громадянинові; можливість безперешкодного переміщення 

фінансових і матеріальних ресурсів з одного сектора економіки в інший; 

стабілізація фінансової системи і дозвіл на вивезення капіталу [159 ]. 

Слід зазначити, що основними формами і методами антикризового 

державного регулювання економіки США були:  

- стимулювання ділової активності суб'єктів господарської діяльності; 

- економіка грунтована на "дозвільних" принципах регулювання, діє 

спрощена система оподаткування;  

- суворий контроль діяльності монополій усередині країни і сприяння 

створенню зарубіжних монополій. 

Також уряд США ефективно впроваджував політику антикризового 

управління через вдосконалення законодавства у сфері забезпечення зайнятості 

працездатного населення, особливо для молоді. Крім того, були розроблені і 

ефективно реалізовані регіональні структурні програми працевлаштування 

молоді [148  с. 7]. 

В процесі реалізації програм передбачені: 

- прискорення фінансування державою будівельних робіт; 

- збільшення зайнятості в державному секторі; 

- збільшення розмірів і тривалості страхових виплат по безробіттю; 

- професійне навчання в частці і державному секторах; 

- забезпечення молодих фахівців робочими місцями в державному секторі; 
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- реалізація заходів, спрямованих на створення робочих місць в галузях, 

мають пріоритетне значення для держави, зокрема: медицина, освіта, фінанси, 

машинобудування, it- технології та ін. [374; 423, с. 43]. 

Продовжуючи дослідження наголосимо, що однією з найпотужніших 

економік Європейського Союзу є економіка Франції. Пріоритетними заходами 

антикризового управління Франції були: підтримка пріоритетних галузей 

економіки; збереження робочих місць; стимулювання попиту; жорстке 

регулювання банків. 

Аналізуючи зміст адміністративно-правового регулювання економіки 

Франції в умовах економічної кризи зазначимо, що однією із характерних 

особливостей є низький рівень кредитної заборгованості населення (цей 

показник складав в два рази менше, ніж в США або Великобританії). Це 

обумовлено тим, що умови надання кредитів були завжди жорсткими. Крім 

того, французьке населення більше схильне до збереження, чим до кредитів. У 

зв'язку з цим, уряду Франції не довелося націоналізувати жодного банку. 

Проте, головною особливістю діяльності уряду Францію в умовах кризи була 

оперативна розробка і реалізація плану антикризових заходів, в якому основна 

увага була приділена стимулюванню внутрішнього попиту. Одним з найбільш 

важливих і ефективних пунктів французької антикризової програми була 

підтримка автомобілебудування. Завдяки цим заходам вдалося підтримати 

споживчий попит - кризового 2009 р. Показово, що індивідуальне споживання в 

країні виросло на 0,4 %. 

У той же час, жорстке регулювання банківської діяльності не дозволило 

поширитися кризі. Державний регулятори не порекомендували банкам 

видавати кредити, процентні виплати по яких перевищуватимуть 1/3 доходів 

позичальника. Закон забороняє банкам видавати кредити, які явно приведуть 

позичальника до банкрутства. Якщо це відбувається, то відповідає банк, а не 

позичальник. Через це банки були дуже обережними в кредитуванні. Такі 

регулятори дозволили попередити необгрунтованого кредитного буму [32]. 
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Не менш цікавою з позиції досвіду є німецька модель виходу з кризи, яка  

базується на певних принципах, а саме: 

1) комплексність підходу до проблеми і її рішення; 

2) тривалість, постійність і наполегливість в усуненні слабких місць і 

наявних проблем; 

3) збереження і зміцнення довіри у громадян країни до стабільності 

фінансово-кредитної системи; 

4) ефективність фінансово-економічної політики; 

5) впровадження нових підходів до зовнішньоекономічної політики і 

політики міжнародного партнерства; 

6) зниження рівня державної заборгованості і обмеження боргових 

зобов'язань. 

Процес подолання кризи Федеральним Урядом Німеччини має 

комплексний характер і зосереджується на таких головних напрямах: усунення 

причин і наслідків фінансово-економічної кризи; створення кращих умов для 

розвитку освіти і науки; пенсійне забезпечення, відхід і соціальна сфера, 

охорона здоров'я; охорона довкілля, енергетика, сільське господарство, захист 

споживачів; сім'я і пенсіонери; внутрішня політика і інтеграція; міжнародне 

партнерство на світовому рівні; мистецтво і культура [419, с. 10]. 

Розуміючи першооснову і фундаментальне значення економічною і 

фінансовою систем для держави, пріоритетним у ФРН був обраний шлях 

вироблення комплексу заходів по подоланню фінансово-економічної кризи. 

Федеральний Уряд, передусім, надав гарантії для усіх ощадних вкладів. Цим 

було укріплено довіру громадян країни як вкладників до безпеки їх заощаджень 

під час кризи. 

Реалізація антикризових заходів розпочалося з прийняття відповідних 

нормативних документів федерального рівня. Зокрема, у кінці 2008 р. були 

ухвалені Закони ФРН "Про Фонд стабілізації фінансового ринку", "Зміни 

податкового правового регулювання пакету заходів "Забезпечення зайнятості 

через посилення економічного зростання" [419, 10]. Завдяки вказаним законам і 
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іншим нормативним документам федерального рівня почав діяти Пакт "Про 

зайнятість і стабільність в Німеччині". 

Вказаним Пактом закріплені основні напрями для діяльності Федерального 

Уряду, органів управління федеральних земель і суб'єктів підприємництва і 

бізнесу, а саме: збереження робочих місць; забезпечення інвестиційної 

привабливості підприємств; посилення інноваційної складової; зменшення 

державної заборгованості. 

Державою, яка має давні традиції втручання в економіку, є Японія. 

Основні напрями її економічної політики являються: стабілізація, перерозподіл 

доходу, надання громадських товарів і коригування ринку. 

З метою стабілізації економіки держава створює плани і прогнози. 

Реалізацію промислової політики здійснює Міністерство зовнішньої торгівлі і 

промисловості. У сферу дії міністерства входять зовнішня торгівля, 

промисловість, новітні технології, підтримка малих і середніх підприємств. 

Слід зазначити, що Японії властивий досить ефективний процес приватизації 

державних неплатоспроможних підприємств, які модернізуються за рахунок 

приватних інвесторів, оптимізуються і поступово починають виходити на 

прибутковий рівень роботи. Саме це дозволяє ефективно реалізовувати 

антикризові заходи [374, c.268]. 

На думку багатьох експертів і аналітиків, одним з найефективніших в 

міжнародній практиці планів заходів державного антикризового управління є 

розроблений і реалізований в Китаї. 

Так, у 2012 г. ВВП цієї країни виріс на 7,4%, у порівнянні з 10% у  2008 р. 

Одним з перших кроків, які зробив уряд Китаю для подолання кризи, було 

виділення з державного бюджету 4 трлн. юанів (586 млрд дол. США) на 

підтримку національної економіки упродовж 2008-2010 рр. Ці засоби були 

спрямовані на монетарне стимулювання і надання кредитів для розвитку 

інфраструктура. Ці заходи забезпечили подальше зростання ВВП Китаю, тоді 

як в США, Японії і країнах Європейського Союзу темпи приросту цього 

показника почали знижуватися. 
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Окрім цього, у рамках антикризової політики Центральний банк КНР 

оголосив про те, що процентна ставка за кредитами і депозитами стане 

гнучкішою впродовж 2012. Так, комерційні банки надавали кредити під 

відсоток на 20 менше офіційно встановленого Центральним банком, а депозити 

- на 10 більше щодо офіційно встановленої ставки. До того ж рівень інфляції 

зберігається в межах 2 % [51]. 

Проаналізувавши результати усіх вказаних антикризових заходів, можемо 

стверджувати, що усі вони були спрямовані, передусім, на збереження обсягів 

промислового виробництва в кризових умовах [150 , c 101 ]. Крім того, 

проведений аналіз свідчить, що адміністративно-правове регулювання 

економіки в основному реалізовувалося через вдосконалення законодавства в 

частині зайнятості населення, розробки і впровадження економічної політики, 

посилення державного втручання в кредитно-фінансову діяльність банків. 

Про можливість використання вказаного практичного досвіду в Україні 

наголосимо, що подолання економічної і фінансової кризи вимагає чітких 

послідовних дій, передусім, на урядовому рівні країни, оскільки саме уряд 

повинен визначити систему антикризових заходів, з урахуванням економічної, 

політичної і соціальної ситуації. Проаналізовані моделі могли б стати основою 

для вироблення дієвих механізмів швидкого подолання кризових явищ в нашій 

країні. У зв'язку з вказаним зазначимо, що одним з перших етапів реалізації 

антикризових заходів є розробка і прийняття урядової програми подолання 

фінансово-економічної кризи. 

 

Висновки до розділу 4 

Дослідження напрямів удосконалення механізму адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах, а також окремих 

його елементів дозволило сформувати низку суджень та пропозицій 

спрямованих на підвищення його ефективності за забезпечення економічної 

стабільності в країні.  
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1. Аналіз наукових праць свідчить, що серед основних факторів, які 

впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах, передусім необхідно виділити нормативний 

чинник, сутність якого полягає в наявності відповідної якісної правової бази. 

Саме право встановлює міру поведінки людей, забезпечує соціально-політичну, 

психологічну й організаційну спрямованість управлінського діяння, закріплює 

нормативно оформлену основу управління, визначає права і обов’язки 

(компетенцію) органів адміністративно-правового регулювання, їх структурних 

підрозділів і уповноважених посадових (службових) осіб, встановлює 

правильне співвідношення між обсягом повноважень і відповідальністю 

апарату адміністративно-правового регулювання, закріплює 

найраціональніший процес регулювання, підтримує належну організованість і 

дисципліну учасників процесу регулювання. Ось чому без знання правового 

чинника не можна визначити і здійснити на практиці систему заходів із 

підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання. 

2. На нашу думку, в сучасних умовах дана сфера публічного 

адміністрування має стати однією з пріоритетних, адже саме значний обсяг 

іноземних інвестицій дозволить забезпечити стале функціонування фінансово-

кредитного сектору економіки. Загальновідомо, що  ефективний розвиток будь-

якої держави неможливий без залучення певних ресурсів (фінансових, 

енергетичних, промислових, природних тощо). 

3. Одним із важливих напрямів удосконалення правових актів, норми яких 

регламентують адміністративно-правове регулювання економіки України в 

кризових умовах є удосконалення реалізації процедур ліцензування. Зазначимо, 

що в умовах економічної кризи, органи публічної адміністрації повинні 

створити умови для розвитку малого та середнього бізнесу. Світовий досвід 

свідчить, що одним із перших кроків повинно стати ліквідація 

адміністративних бар’єрів, в тому числі і у сфері отримання документів 

ліцензійно-дозвільного характеру. Таки кроки отримали назву «влада на зустріч 

бізнесу». Саме такі кроки дозволять зробити економіку України більш 
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відкритою для іноземних інвесторів та оптимізувати діяльність контролюючих 

органів. 

4. Показано, що жодний нормативно-правовий акт в Україні не закріплює 

спеціальних завдань у сфері економіки в кризових умовах. Звичайно, можливо 

обійтись і загальноправовими формулюваннями завдань, наприклад, підготовка 

прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньо- та 

короткостроковий періоди, розробляє структуру прогнозних та програмних 

документів економічного і соціального розвитку. Проте, на наше переконання, 

нормативно-правові акти, норми яких регулюють діяльність спеціальних 

суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки в кризових 

умовах повинні містити відповідні положення щодо реалізації спеціальних 

завдань саме в умовах економічної кризи. На нашу думку, такими завданнями 

можуть бути: забезпечення формування та реалізація державної антикризової 

економічної політики; забезпечення формування та реалізація антикризових 

заходів, що спрямовані на розвиток агропромислового комплексу; забезпечення 

формування та реалізація державної фінансової антикризової політики; 

попередній аналіз економічної ситуації, з метою запобігання кризовим явищам; 

здійснення відповідних антикризових заходів до виникнення кризи; ефективне 

використання наявних ресурсів для нейтралізації кризових явищ; здійснення 

належного контролю за використанням ресурсів для нейтралізації кризових 

явищ; координація діяльності структурних елементів у системі протидії 

кризовим явищам тощо. 

5. Вдосконалення нормативного закріплення статусу адміністративно-

правового регулювання економіки в кризових умовах здійснено шляхом 

запровадження типової структури нормативно-правових актів, які покликані 

регламентувати організаційну побудову та їх повноваження. Слід зазначити, що 

розробка та прийняття вказаного нормативно-правового акту дозволить 

уникнути дублювання завдань та функцій різних суб’єктів цієї сфери, більш 

чітко їх розмежувати та налагодити ефективну взаємодію між різними 
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органами публічної адміністрації, що може позитивно вплинути на діяльність 

вказаних суб’єктів взагалі. 

6. Доведено, що основною проблемою для України у боротьбі з наслідками 

кризи стало несвоєчасне застосування тих або інших заходів антикризового 

характеру, а саме позитивного досвіду антикризового управління урядів різних 

країн світу і його адаптація до реалій вітчизняної економіки. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації на основі аналізу нормативно-правових актів, теоретичних 

положень та правозастосовної практики здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано вирішення наукової проблеми – визначення поняття, принципів, 

функцій, методів та особливостей адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах, а також сформульовано пропозиції його 

удосконалення. У результаті проведеного дослідження викладено низку 

висновків та пропозицій, які мають як теоретичне так і практичне значення, 

зокрема: 

1. Сформульовано авторське визначення антикризового адміністративно-

правового регулювання, під яким пропонується розуміти скоординовану 

діяльність уповноважених суб’єктів публічної влади й управління, яка 

спрямована на аналіз причин виникнення кризи, послаблення негативного 

впливу кризових явищ на економіку, усунення першопричин даних явищ, а 

також недопущення їх прояву в майбутньому і при якій для досягнення 

поставлених цілей застосовується спеціальний комплекс методів впливу на 

суспільні відносини.  

2. Наголошено на великій кількості наукових досліджень у даній сфері, 

однак адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових 

умовах не було предметом окремого дисертаційного або монографічного 

дослідження. Відтак, стрімкий розвиток законодавства у цій сфері, зміна 

структури органів публічної адміністрації, поява нових суспільних відносин, 

що обумовлені кризовими явищами, зумовили потребу у проведенні 

дослідження із зазначеної проблематики та аналізі сучасної практики діяльності 

суб’єктів публічної влади й управління щодо подолання кризових явищ в 

економіці країни. 

3. На основі аналізу характерних особливостей економічної кризи та 

особливостей її прояву в Україні й за кордоном, сформульовано її авторське 

визначення, під яким слід розуміти окремий етап розвитку національної чи 

світової економіки, що викликаний загостренням внутрішніх чи зовнішніх 
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суперечностей і який характеризується скороченням обсягів виробництва, 

зростанням рівня безробіття, зниженням реальних доходів населення, 

зростанням інфляції та загальною макроекономічною нестабільністю. 

4. Доведено, що в умовах впливу наслідків світової фінансово-економічної 

кризи в Україні необхідним є здійснення структурних змін економічної 

стратегії держави. Показано, що більшість провідних країн світу здійснюють 

перехід до постіндустріального (інформаційного) суспільства, тоді як 

вітчизняна економіка перебуває лише на первинних етапах становлення 

інформаційного суспільства, рівень інвестицій у наукові та науково-технічні 

роботи залишається на порядок нижчим за розвинені держави, а існуюча 

організаційно-правова основа для створення інфраструктури інформаційної 

економіки не дозволяє використати весь потенціал нашої держави у даному 

напрямі. 

5. Наголошено на важливій ролі принципів як вихідних правових засадах, 

що мають бути покладені в концептуальну основу адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах.  

Констатовано, що поряд із загальними принципами адміністративно-

правового регулювання необхідним є врахування також і спеціальних, а саме: 

принципу постійної готовності до можливого порушення економічної 

рівноваги, принципу раннього виявлення кризових явищ, принципу 

диференціації індикаторів кризи, принципу терміновості реагування на окремі 

кризові явища, принципу адекватності реагування на кризові явища, принципу 

вибору ефективних форм протидії кризам, принципу попередньої підготовки до 

можливих криз, принципу здійснення політики активних дій щодо протидії 

кризовим явищам. 

6. Обґрунтовано позицію, що функції суб’єктів публічної влади й 

управління у сфері адміністративно-правового регулювання економіки України 

в кризових умовах виступають в ролі функцій-завдань, що визначають її 

(економіки) подальший сталий розвиток. 
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Показано, що функції деталізують та розкривають завдання держави, її 

повноважних суб’єктів, виступають напрямами реалізації завдань останніх. 

Серед спеціальних функцій держави при здійсненні адміністративно-правового 

регулювання економіки виділено: завчасне та систематичне визначення 

передумов виникнення та закономірностей розвитку кризових явищ; 

коригування розподілу фінансових ресурсів держави з урахуванням кризових 

явищ; стабілізація економічного стану держави шляхом застосування як 

рекомендаційних так й імперативних методів впливу; компенсація недоліків та 

суперечностей ринкової економіки, які стали причиною кризи; розробка й 

реалізація комплексного документа програмного характеру щодо виходу 

економіки держави з кризи; координація зусиль органів державної влади та 

місцевого самоврядування, спрямованих на усунення причин виникнення 

кризових явищ. 

7. Під методами адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах слід розглядати систему засобів, способів та 

прийомів активного впливу уповноважених суб’єктів публічної влади й 

управління на економічну систему країни для досягнення найбільш 

позитивного ефекту в умовах функціонування кризових явищ та післякризового 

відновлення економіки. 

Наголошено, що саме поєднання адміністративних та економічних методів 

у процесі антикризового адміністративно-правового регулювання економіки 

зумовлює ефективність та результативність даного процесу. Показано, що 

адміністративні методи найбільш доцільно застосовувати на первинних етапах 

подолання кризи, а економічні – упродовж періодів стабілізації, пожвавлення та 

розвитку системи господарювання. 

8. Встановлено, що в процесі розв’язання проблем національного 

господарства, які зумовлені світовою фінансово-економічною кризою, 

особливо важливу роль відіграють органи влади загальної компетенції, 

оскільки вони поширюють свою предметну спеціалізацію на регулювання 

широкого обсягу суспільних відносин на загальнодержавному рівні. Серед 
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таких органів охарактеризовано ВР України, КМ України, Президента України, 

а також РНБО України як його координаційного органу з питань національної 

безпеки і оборони.  

Обґрунтовано висновок, що діяльність українського парламенту в 

сучасних умовах має бути спрямована на створення ефективної та стабільної 

законодавчої основи, а для її успішної реалізації необхідним є створення 

спеціального Комітету в складі Верховної Ради України.  

9. Показано, що основна роль НБУ в процесі реалізації ефективної 

антикризової політики, як у грошово-кредитній сфері так і в межах економіки в 

цілому, повинна бути зосереджена на реалізації стимулюючої монетарної 

політики, пожвавленні ділової активності, створенні умов для 

трансформаційних перетворень в економіці, а також виконанні лише тих 

функцій, що встановлені в законодавстві. Відхилення від установлених 

орієнтирів і реалізація завдань з наповнення бюджету за допомогою емісійних 

методів призводить до значних негативних наслідків і суперечить 

антикризовому призначенню даного інституту. 

10. Наголошено, що діяльність органів судової влади безпосередньо 

впливає на економічні відносини через винесення ними судових рішень. На 

основі аналізу судової практики показано, що наразі є дуже важливим знайти 

баланс між реалізацією закріплених економічних прав та свобод, їх 

обмеженням у відповідних випадках, а також при одночасному їх захисті. 

11. Доведено, що в умовах економічної кризи одним із пріоритетних 

напрямів розвитку адміністративного законодавства є удосконалення 

нормативно-правової регламентації процедури ліцензування, зокрема що 

стосується розвитку малого та середнього бізнесу. Світовий досвід свідчить, що 

одним із перших кроків повинна стати ліквідація адміністративних бар’єрів, в 

тому числі й у сфері отримання документів ліцензійно-дозвільного характеру. 

12. Доведено необхідність прийняття Закону України «Про нормативно-

правові акти», яким би визначалися питання принципів побудови, структури, 

предмета та меж регулювання, типологія актів, коло суб’єктів їх прийняття, 
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процедури їх прийняття, набуття чинності, втрати юридичної сили, правила 

розв’язання законодавчих колізій.  

13. Доведено необхідність розробки та прийняття єдиного нормативно-

правового акта (Закон України «Про взаємодію суб’єктів адміністративно-

правового регулювання економіки в кризових умовах»), в якому необхідно 

закріпити поняття взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки в кризових умовах як визначеної та регламентованої законом 

діяльності органів публічної влади й управління, що спрямована на взаємну 

підтримку, кооперацію зусиль по узгодженому, дієвому й ефективному 

управлінню; форми такої взаємодії, а саме: проведення спільних нарад, обмін 

інформацією, спільна розробка програмних документів та проєктів, 

нормативно-правових актів, створення тимчасових консультативних, дорадчих 

та інших допоміжних органів. 

Окрім цього, запропонована автором структура передбачає три частини 

нормативно-правового акта. Перша частина повинна включати такі положення: 

а) призначення (основна мета діяльності); б) завдання; в) функції суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання економіки в кризових умовах. До 

другої частини повинні входити такі елементи: схема організаційного 

підпорядкування структурних одиниць; схема розподілу завдань, функцій 

кожного суб’єкта адміністративно-правового регулювання економіки в 

кризових умовах; порядок здійснення внутрішньої та зовнішньої взаємодії. 

Третя частина повинна містити перелік повноважень, прав та обов’язків 

суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки в кризових 

умовах. 

14. На основі аналізу досвіду зарубіжних країн щодо використання 

антикризових заходів обґрунтовано висновок, що всі вони були спрямовані, 

перш за все, на збереження обсягів промислового виробництва, що в основному 

реалізовувалося через вдосконалення законодавства в частині зайнятості 

населення, розробки та впровадження економічної політики, посилення 

державного втручання в кредитно-фінансову діяльність банків, що обумовлює 



393 

потребу вивчення даного досвіду та можливості його використання в 

українських реаліях.   

15. Обґрунтовано необхідність внесення широкого комплексу 

законодавчих змін та доповнень, спрямованих на підвищення ефективності 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах, 

зокрема до: 

Кодексів України: 

Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010 р.;  

Бюджетного Кодексу України від 8.07.2010 р.; 

Законів України:  

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; 

Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним 

наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України»; Закону України «Про Антимонопольний комітет України»; Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції»; Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України»; Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України»; Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»; Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна»; Закону 

України «Про управління об’єктами державної власності»; Закону України 

«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду».  

Підзаконних нормативних актів:  

Постанови Верховної Ради України від 30 червня 1995 р. «Про схвалення 

Концепції державної житлової політики»; Положення про територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України вiд 23.02.2001 р.; Положення 

про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 31 травня 2011 

р. 
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Додаток 2 

 

 

Концепція адміністративно-правового регулювання економіки України 

у кризових умовах 

На рівні 

КМУ 

На рівні 

ВРУ 

На рівні 

През. У 

забезпечення формування та реалізація 

державної антикризової економічної 

політики; забезпечення формування та 

реалізація державної фінансової 

антикризової політики; забезпечення 

формування та реалізація антикризових 

заходів, що спрямовані на розвиток 

агропромислового комплексу; 

законодавче закріплення основних 
засад економічної стабільності як 

умови національної безпеки, 

реалізація протекціоністської 
політики; Розробка програмного 

документу, який би чітко закріпив на 

законодавчому рівні поступові кроки 
уповноважених органів публічної 

адміністрації щодо виходу країни з 

складного фінансового становища. 

  

попередній аналіз економічної 

ситуації, з метою запобігання кризовим 

явищам; здійснення належного 

контролю за використанням ресурсів 

для нейтралізації кризових явищ; 

координація діяльності структурних 

елементів у системі протидії кризовим 

явищам тощо 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 

принцип постійної готовності до можливого порушення економічної рівноваги, принцип раннього виявлення кризових явищ, 

принцип диференціації індикаторів кризи, принцип терміновості реагування на окремі кризові явища, принцип адекватності 

реагування на кризові явища, принцип вибору ефективних форм протидії кризам, принцип попередньої підготовки до 

можливих криз, принцип здійснення політики активних дій щодо протидії кризовим явищам. 

ОCНОВНI ПEРEДУМОВИ 

пiдвищeння eфeктивноcтi координувaння грошово-крeдитної полiтики, удосконалення законодавства  в інвестиційній сфері, зокрема у сфері іноземного інвестування; 

ефективне використання наявних ресурсів для нейтралізації кризових явищ; здійснення відповідних антикризових заходів до виникнення кризи розробка та прийняття 

єдиного нормативно-правового акту, який би визначив правові та організаційні засади діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки в 

кризових умовах .  

iнcтрумeнтiв; удоcконaлeння cиcтeми фiнaнcового монiторингу; зacтоcувaння рeгулятивних 

прaвил Бaзeльcького комiтeту з питaнь бaнкiвcького нaгляду; вiдмовa вiд пролонгaцiї «iн- 

фляцiйного тaргeтувaння»; визнaчeння вiдповiдaльних зa розрaхунок рeaльного 

eфeктивного 

обмiнного курcу; поcилeння впливу монeтaрних мeтодiв НБУ 

ЗAВДAННЯ 

впорядкувaння iнcтрумeнтiв aнтикризового рeгулювaння бaнкiвcької cиcтeми; ліквідація адміністративних бар’єрів, в тому числі і у сфері 

отримання документів ліцензійно-дозвільного характеру; удосконалення взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки в 

кризових умовах 

 

IНCТРУМEНТИ МEХAНIЗМУ РEAЛIЗAЦIЇ КОНЦEПЦIЇ 

аналіз стану й тенденцій економічного і 
соціального розвитку України, секторів 

та галузей економіки, адміністративно-

територіальних одиниць; розробка 
пропозиції щодо пріоритетних напрямів 

реформування економіки; забезпечення 

формування та реалізація державної 
фінансової та бюджетної політики; 

забезпечення формування та реалізації 

державної податкової та митної 
політики; здійснення державного 

контролю за дотриманням законодавства 

про захист економічної конкуренції на 
засадах рівності суб’єктів 

господарювання перед законом та 

пріоритету прав споживачів,  

запобігання, виявлення і припинення 

порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції 

розробка та прийняття єдиного 

нормативно-правового акту, який би 

визначив правові та організаційні засади 

діяльності суб’єктів адміністративно-

правового регулювання економіки в 

кризових умовах; підготовка прогнозу 

економічного і соціального розвитку 

України на середньо- та 

короткостроковий періоди; розробляє 

структуру прогнозних та програмних 

документів економічного і соціального 

розвитку. 

переорієнтування державної політики 

стимулювання на найбільш 

перспективні галузі, проведення 
науково-дослідних та конструкторських 

розробок з їх подальшим 

впровадженням в реальний сектор 
економіки, стимулювання 

енергоефективності та 

енергозбереження, обмеження прямої 
фінансової допомоги окремим 

підприємствам чи галузям, а також 

відповідною заміною прямої підтримки 
на послаблення податкового 

навантаження на підприємства або ж 

державну участь в кредитуванні. 
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Додаток 3 

Довідки про впровадження 
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