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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ,
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BONDARENKO Olha Mykhailivna – PhD in Economics, Associate Professor, National Aviation University
VERESOTSKYI Bohdan Olehovych – bachelor, National Aviation University
У статті розглянуто теоретико-методологічні та організаційні аспекти обліку, аудиту, аналізу грошових потоків,
з’ясовано напрями їх покращення на авіапідприємствах. Уточнюється поняття грошових коштів відповідно до НП(С)БО1,
з’ясовано специфіку діяльності авіапідприємств згідно з чинним Повітряним Кодексом України. Розглянуто джерела, які
дозволяють коректно провести облік, аудит грошових коштів, аналіз грошових потоків авіапідприємств. Деталізовано
рахунки обліку грошових коштів на авіапідприємствах, зокрема, 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти».

* * *
В статье рассмотрены теоретико-методологические и организационные аспекты учета, аудита, анализа денежных
потоков, а так же направления их улучшения на авиапредприятиях. Уточняется понятие денежных средств в соответствии с НП(С)БУ1, выяснена специфика работы авиапредприятий согласно действующему Воздушному кодексу Украины. Рассмотрены источники, которые позволяют корректно провести учет, аудит денежных средств, анализ денежных
потоков авиапредприятий. Детализированы счета учета денежных средств на авиапредприятиях, в том числе 30 «Деньги», 31
«Счета в банках», 33 «Прочие средства».

* * *
Introduction. Cash as a significant economic category is a function not only of value but also of means of circulation, means of
accumulation. Depending on the specifics of the enterprise, accounting, audit and analysis of cash flows has its own specificity, in
particular in aviation enterprises. The financial accounting at such enterprises provides registration and registration of business
transactions, analytical and synthetic accounting, audit of data, as well as preparation of the required financial statements of the
established sample. The works that would take into account the specifics of aviation activity in matters of organization of accounting,
audit and analysis of cash flows not enough.
The purpose of the paper is research of theoretical, methodological and organizational aspects of accounting, audit and
analysis of cash flows, finding out directions of their improvement in aviation enterprises.
Results. The article deals with the theoretical, methodological and organizational aspects of accounting, audit and analysis of
cash flows, explains the ways of their improvement in aviation enterprises. The wording of the concept of cash (money) in
accordance with (NAS) 1 and the specifics of the activity of aviation enterprises according to the current Air Code of Ukraine are
clarified. The main sources of information that allow proper accounting, audit of funds and analysis of cash flows of aviation
enterprises are considered. The main accounts and subaccounts of cash accounting at aviation enterprises were detailed, including
30 «Cash», 31 «Bank Accounts», 33 «Other Funds». The peculiarities of the audit of cash, the key issues of cash flow analysis to
prevent their irrational use are considered.
Conclusion. Prospects for further research include the study of the monetary income of aviation enterprises and their accounting
in terms of economic activities (open additional flights, joint operation of flights and / or other form of interaction of representatives
of aviation business) and forms of ownership (public, private) in terms of technical and service infrastructure.
Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, облік грошових коштів, аудит грошових коштів, аналіз грошових
потоків
Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, учет денежных средств, аудит денежных средств,
анализ денежных потоков
Keywords: cash, cash flows, cash accounting, cash audit, cash flow analysis

ВСТУП
Грошові кошти як вагома економічна категорія є
функцією не тільки міри вартості, але й засобу обігу,
засобу нагромадження і засобу платежу та є вкрай
необхідними в фінансово-економічних процесах будьякого сучасного підприємства. Грошові кошти є абсолютно ліквідним активом, який здатен достатньо
швидко трансформуватися в різні види товарно-мате-

6

ріальних цінностей, виконуючи своєчасно відповідні
боргові зобов’язання.
Залежно від специфіки підприємства облік, аудит
та аналіз грошових потоків має свою специфіку, зокрема, на авіаційних підприємствах. Фінансовий бухгалтерський облік на таких підприємствах забезпечує
оформлення та реєстрацію господарських операцій,
ведення аналітичного та синтетичного обліку, ауди-
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торської звірки даних, а також складання необхідної
фінансової звітності встановленого зразка. Аналіз грошових потоків ґрунтується на ретельному аналізі фінансової стійкості та дохідності авіаційного підприємства, адже ця галузь є високо ризикованою.
У різні часи значною кількістю зарубіжних та вітчизняних учених досліджувалися питання обліку, аудиту та аналізу грошових потоків підприємства. Серед
них: Р.А. Адамас, Н.С. Акімова, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.С. Лисенко, В.С. Рудницький, Я.А. Гончарук, Л.П. Кулаковська, О.А. Петрик, Г.В. Савицька,
В.В. Сопко, А.Д. Шеремет та ін. У той же час праць, в
яких би враховувалася специфіка авіаційної діяльності
у питаннях організації обліку, аудиту та аналізу грошових потоків, поки що обмаль.
МЕТОЮ роботи є дослідження теоретико-методологічних та організаційних аспектів обліку, аудиту
та аналізу грошових потоків, з’ясування напрямків їх
покращення на авіаційних підприємствах.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, співставлення та порівняння.
РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» грошовими коштами (грошима) вважається
готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до
запитання [4].
Під авіаційним підприємством необхідно розуміти
юридичну особу незалежно від того, до якої організаційно-правової форми та форми власності вона відноситься, яка має серед основних своїх цілей здійснення
за плату (грошову винагороду) повітряних перевезень
пасажирів, багажу, вантажів, пошти і (або) виконання
авіаційних робіт [5]. Фактично на авіаційних підприємствах фінансовий облік являє собою єдину комплексну систему ведення синтетичного та аналітичного
обліку, заключною стадією якого є складання періодичної фінансової звітності, формулювання рекомендацій стосовно оптимізації поточного стану справ,
стратегії розвитку та конкурентоспроможності.
Переходячи безпосередньо до питань обліку грошових коштів зазначимо, що узагальнена інформація
про наявність і рух грошових коштів у касі авіаційного підприємства, як правило, відображається на рахунку 30 «Готівка». Даний рахунок має наступні субрахунки:
30.1 «Готівка в національній валюті»;
30.2 «Готівка в іноземній валюті».
Дебет рахунку 30 «Готівка» вказує на розмір надходжень грошових коштів до каси авіаційного підприємства, кредит – на виплату готівки з каси. У силу
специфіки авіаційних підприємств, де працюють операційні каси (здійснюється продаж авіаквитків, сплачуються послуги зв’язку, надаються послуги з обміну
валюти тощо) відкриваються додаткові субрахунки.
Це такі як «Готівка в національній валюті в операційній касі» та «Готівка в іноземній валюті в операційній
касі».
На авіаційних підприємствах для обліку операцій
на поточному, валютному та інших рахунках в банку
задіяний рахунок 31 «Рахунки в банках». Варто уточнити, що даний рахунок у принципі може бути відкрито кожним суб’єктом господарювання, який має

ECONOMICS. FINANCES. LAW
юридичне право здійснення розрахункових операцій
у банку (банках) та володіє власним (самостійним) балансом.
Узагальнену інформацію про наявність і рух грошових коштів на авіаційних підприємствах, як правило, відображають на наступних субрахунках [3]:
− у національній валюті:
31.1 «Поточні рахунки в національній валюті»;
31.3 «Інші рахунки в банку в національній валюті»;
31.5 «Спеціальні рахунки в національній валюті»;
− в іноземній валюті:
31.2 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;
31.4 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»;
31.6 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті».
Говорячи про субрахунок 31.5 «Спеціальні рахунки
в національній валюті» зазначимо, що головна його
мета – облік коштів на рахунку посередництвом системи електронного адміністрування ПДВ (податку на
додану вартість). Авіаційне підприємство як платник
податку може його відкрити в Державному Казначействі або на інших спеціальних рахунках, які відкриті
у банку та/або казначейському органі згідно вимог
діючого законодавства.
Стосовно субрахунку 31.6 «Спеціальні рахунки в
іноземній валюті», то його призначення – облік коштів в
іноземній валюті, подальша доля яких це розподіл або
додатковий попередній контроль, у тому числі сум
коштів в іноземній валюті, які мають відійти до обов’язкового продажу згідно чинного законодавства.
Ведення аналітичного обліку за рахунком 31 «Рахунки в банках» може здійснюватися за видами рахунків, які були відкриті у банках. За допомогою даного рахунку 31 надається можливість щоденного обчислення залишків грошових коштів на рахунках у
банках, їх руху часі (певному періоді), виявлення накопичення грошових коштів, які перевищують мінімальний встановлений попередньо розмір потреб для
розміщення у високоліквідних активах.
Облік даних за операціями на рахунках може здійснюватися на авіаційних підприємствах по-різному.
Так, у разі журнально-ордерної форми обліку дані за
операціями на рахунках у банку систематизуються у
Журналі-ордері № 2 і дебетовій відомості до нього, у
разі журнальної форми – у Журналі № 1 (за кредитом
рахунку 31) і у Відомості № 1.2 (за дебетом рахунку
31). Якщо це електронні регістри, то мова йде про
автоматизовану форму ведення бухгалтерського обліку
на авіаційному підприємстві.
Складання вказаних регістрів може відбуватися за
допомогою відповідних виписок банку і розрахункових документів, які додаються до них. Даною документацією підтверджується зарахування на рахунок
підприємства або списання грошових коштів з рахунку (платіжні доручення, платіжні вимоги тощо).
До інших грошових коштів, які знаходяться на обліку в авіаційному підприємстві відносять грошові
документи (як у національній, так і іноземній валюті),
які перебувають в касі (проїзні документи, путівки
тощо). Також сюди відносять і кошти в дорозі, мова
йде про грошові суми, які внесені в каси (банків,
поштових відділень) для їх зарахування у майбутньому на поточні або інші похідні рахунки підприємства.
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Облік грошових коштів в дорозі та грошових документів на авіаційних підприємствах відображається
на рахунку 33 «Інші кошти». Даний рахунок має такі
субрахунки [3]:
33.1 «Грошові документи в національній валюті»;
33.2 «Грошові документи в іноземній валюті»;
33.3 «Грошові кошти в дорозі в національній
валюті»;
33.4 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»;
33.5 «Електронні кошти, номіновані в національній валюті».
Дебет рахунку 33 «Інші кошти» відображає операції з надходження грошових документів, кредит –
вказує на суми вибуття множини грошових документів або списання коштів у дорозі, коли вони були вже
зараховані на відповідні рахунки.
Здійснення аналітичного обліку інших грошових
коштів на авіаційних підприємствах відбувається за
їх видами. Так, на субрахунку 33.1 «Грошові документи в національній валюті» вказується облік грошових документів за їх номінальною вартістю, адже
вони зберігаються в касі підприємства. Це можуть
бути векселі, облігації, грошові білети тощо. Субрахунки 33.3 та 33.4 вказують на «кошти в дорозі»,
зокрема таких, які ще не зараховані за призначенням.
Підставою для відображення в обліку таких сум можуть бути різні квитанції банків, поштових відділень,
копії супровідних відомостей про здавання виручки
інкасаторам банку тощо. Окремою популярністю на
сьогодні користуються електронні гроші. На субрахунку 33.5 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті» відображаються, як правило, операції з
електронними грошима. Відповідну участь в їх створені беруть комерційні агенти відповідно до вимог
Нацбанку України.
На сьогоднішній день окремою популярністю серед
авіаційних підприємств користуються еквіваленти
грошових коштів. У міру своєї специфіки на даних
підприємствах вони являють собою короткострокові
високоліквідні фінансові інвестиції, які доволі вільно
конвертуються у певні суми грошових коштів із помірною ризикованістю втрати вартості. Достатня кількість авіаційних підприємств мають змогу розміщувати тимчасово вільні кошти, отримуючи тим самим дохід за рахунок вигідного розміщення та захисту грошей від впливу інфляції.
Для обліку наявності та руху еквівалентів грошових коштів на авіаційних підприємствах використовується рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції» субрахунок 35.1 «Еквіваленти грошових коштів». Дебет
рахунку вказує на суми придбання грошових еквівалентів, кредит – зменшення їх вартості та вибуття.
Облік операцій за рахунком 35 відбувається у Журналі № 4 (розділ ІІ) і Відомості 4.2 (аналогічні електронні регістри). Узагальнююча інформація щодо розмірів еквівалентів грошових коштів вказується у балансі у відповідній статті «Гроші та їх еквіваленти»
разом з коштами в касі, на поточних та інших рахунках у банках.
Актуальність аудиту грошових коштів на авіаційних підприємствах полягає в перевірці обліку грошових коштів як необхідної умови для формування думки про достовірність бухгалтерської звітності в усіх
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істотних моментах. Основні завдання аудиторської
перевірки грошових коштів полягають в тому, щоб
підтвердити їх стан збереження, правильність і законність використання, справжність і достовірність здійснення грошових операцій, відображених в бухгалтерському обліку, дотримання касової дисципліни, повноти оприбуткування, цільового використання і умов
зберігання грошових коштів.
Серед джерел інформації, які дозволяють коректно здійснити аудит грошових коштів авіаційних підприємств доцільно назвати нормативні документи з
обліку касових операцій; Наказ про облікову політику; первинні документи (КО-1, КО-2, КО-3, КО-4);
розрахунок залишку ліміту готівки в касі; облікові
бухгалтерські регістри з обліку коштів, розрахунків
тощо; Головна книга; ряд фінансових звітностей (Ф. №1,
Ф. №3, Ф. №5); відповіді на запити аудитора; аудиторський висновок, який був зроблений у результаті
попередньої перевірки тощо.
Напередодні документальної перевірки грошових
коштів оцінюється стан внутрішнього контролю та
системи обліку банківський операцій, надалі з’ясовується, яким саме способом буде відбуватися перевірка: суцільним або вибірковим. Це можна зробити шляхом проведення усного або письмового тестування.
Існує два види суцільного спостереження: перевірка
частини документів за всі місяці періоду, що перевіряється і перевірка всіх документів даного виду за
кілька місяців. Для контролю за відповідною процедурою здійснення касових операцій та відображення
їх в обліку, використовується метод взаємного контролю.
Проведення аудиту грошових коштів на типовому
авіаційному підприємстві здійснюється у кілька прийомів.
Зокрема вивчається і аналізується [1]:
− облікова політика на предмет відповідності законодавству;
− специфіка бухгалтерського і податкового обліку
на предмет відповідності обліковій політиці;
перевіряється:
− наявність договору матеріальної відповідальності з касиром;
− дотримання ліміту залишку каси і касової дисципліни;
− правильність документального оформлення надходження і витрати грошових коштів по касі;
− повнота оприбуткування готівки на розрахунковий рахунок;
− дотримання норм порядку розрахунків готівкою
з юридичними і фізичними особами;
− порядок видачі та своєчасність повернення підзвітних сум;
− порядок проведення інвентаризації грошових
коштів в касі;
− правильність здійснення операцій по валютному
рахунку;
− тотожність показників в регістрах бухгалтерського обліку і даних бухгалтерської звітності.
Важливо відмітити, що за різного роду перевірок
на авіаційних підприємствах можуть бути виявлені
безліч порушень в обліку грошових коштів. Так, серед основних порушень варто назвати такі:
− документи з обліку грошових коштів на підприємстві оформлені з порушенням встановлених вимог
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(відсутність підпису керівника, дати складання, підстави для виписки касового ордера);
− виплати підзвітним особам на підставі документів, які підтверджують витрати, без оформлення
авансових звітів;
− недотримання встановленого ліміту розрахунків
готівкою грошима між юридичними особами;
− арифметичні помилки у підрахунку оборотів і
залишків в облікових регістрах у разі ручного ведення
обліку;
− неповне оприбуткування виручки, яке пов'язане
із тим, що касири залишають у касах організації невеликий розмір грошових коштів на «розмін»;
− відсутність платіжних документів, що підтверджують факт здійснення операцій, або їх оформлення
неналежним чином;
− некоректна кореспонденція рахунків з обліку касових операцій.
Саме тому виконання зазначених процедур потребує, найперше, використання даних первинного обліку, відповідних касових документів, регістрів синтетичного і аналітичного обліку.
Для аудиту операцій на авіаційних підприємствах,
здійснених у звітному періоді, необхідне ретельне вивчення виписок банку з доданими до них платіжними
документами. Водночас банківські документи повинні
вивчатися по суті, тобто аудиторам необхідно встановлювати обґрунтованість всіх перерахувань з розрахункового рахунку, вивчати повноту і своєчасність
оприбуткування оплачених товарно-матеріальних цінностей, достовірність документів на отримання позик
або надання позик, правильність і законність операцій з акредитивами, векселями тощо.
Ретельної уваги потребують виявлення випадків
здійснення незаконних банківських операцій, тобто
операцій, здійснених без договорів між авіаційними
підприємствами або за безтоварними рахунками. Аудитору під час перевірки розрахункового рахунку
варто здійснювати перевірку операцій зі списання
грошових коштів з розрахункового рахунку для зарахування у касу. Дана процедура потребує наявності
прибуткового касового ордера і банківського ордера
на дату здійснення операції. Варто зазначити, що суми
повинні бути тотожними, а документи оформлені відповідно до діючого законодавства.
Тож аудит касових операцій є важливою частиною
аудиторської перевірки на авіаційних підприємствах.
Процедури перевірки грошових коштів достатньо
прості, однак основна складність проведення такого
аудиту полягає у самому характері касових операцій
того чи іншого суб’єкта.
Інформація про грошові потоки (надходження та
вибуття грошових коштів та їх еквівалентів) суб’єктів
господарювання є базою для оцінки спроможності
підприємства генерувати та ефективно використовувати грошові кошти та їхні еквіваленти у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової видів діяльності.
Серед головних задач аналізу грошових потоків на
авіаційних підприємствах варто віднести наступні [2]:
− оцінка оптимальності грошових потоків за видами економічної діяльності;
− оцінка складу, структури, напрямків руху грошових потоків;
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− оцінка динаміки потоків грошових засобів;
− виявлення та вимір впливу різних факторів на
формування грошових потоків;
− виявлення і оцінка резервів поліпшення використання грошових засобів;
− розробка пропозицій щодо оптимального використання грошових засобів.
Доцільно зауважити, що у світовій практиці обліку особливої уваги приділяється вивченню і прогнозу руху грошових коштів, адже відбувається це через нерівномірність надходжень і виплат або через
непередбачені обставини. Саме тому готівку не обхідно планувати і аналізувати її рух. Розподіл грошових
потоків на операційну, інвестиційну та фінансову
складову обумовлені виключно потребами фінансового
менеджменту того чи іншого авіаційного підприємства.
Аналіз грошових потоків надає можливість будьякому авіаційному підприємству зробити відповідні
висновки:
− в якому обсязі, і з яких джерел отримані грошові
засоби, і які головні напрямки підприємства стосовно
їх витрачання;
− який вид діяльності підприємства викликав найбільше надходження грошових засобів і для якого
виду діяльності найбільшою (найменшою) мірою витрачалися ці кошти;
− чи можливо в результаті поточної діяльності
забезпечити зобов'язання підприємства надходженням
грошових засобів;
− чи здатне підприємство розплатитися за власним
поточним зобов’язанням;
− чи може дозволити підприємству отриманий
прибуток здійснювати поточну діяльність;
− за рахунок яких видів грошових засобів
підприємство здійснює інвестиційну діяльність;
− які провідні чинники визначають відміну прибутку від суми притоку грошових засобів за період.
Тут варто враховувати, що саме наявність або відсутність грошей в авіаційних підприємств визначає
можливості та напрямки їх подальшого розвитку.
Адже відомо, що перевищення грошових надходжень
над платежами забезпечує можливість подальшого
вкладення з метою отримання додаткових прибутків.
Сучасне авіаційне підприємство працює у форматі
необмежених можливостей та диверсифікації свого
продуктового портфеля послуг. Для збільшення ефективності використання грошових коштів необхідно
формування інвестиційного портфеля.
ВИСНОВКИ
Ведення обліку грошових коштів на авіаційних підприємствах здійснюється за допомогою відповідних
рахунків і субрахунків: 30 «Готівка»: 30.1 «Готівка в
національній валюті»; 30.2 «Готівка в іноземній валюті»; 31 «Рахунки в банках»: 31.1 «Поточні рахунки
в національній валюті»; 31.2 «Поточні рахунки в іноземній валюті»; 31.3 «Інші рахунки в банках в національній валюті»; 31.4 «Інші рахунки в банках в іноземній валюті»; 33 «Інші кошти»: 33.1 «Грошові документи в національній валюті»; 33.2 «Грошові документи в іноземній валюті»; 33.3 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»; 33.4 «Грошові кошти в
дорозі в іноземній валюті»);33.5 «Електронні кошти,
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номіновані в національній валюті».
Під час аудиту грошових коштів на авіаційних
підприємствах вирішується ряд важливих завдань,
зокрема, у частині формування неупередженої думки
стосовно достовірності бухгалтерської звітності в
усіх істотних моментах, а також справжності і достовірності здійснення грошових операцій.
Аналіз грошових потоків надає можливість будьякому авіаційному підприємству оцінити оптимальність власних грошових потоків, їх складу та структури, динаміки, резервів оптимального та ефективного використання. На підставі фактологічних даних
аналіз формулюються перспективи розвитку, стратегії досягнення конкурентних переваг, отримання надприбутків.
Перспективами подальших досліджень вбачається
вивчення грошових надходжень авіаційних підприємств та їх обліку у розрізі видів економічної діяльності (відкриті додаткових рейсів, спільна експлуатація рейсів та / або інші форми взаємодії представників авіаційного бізнесу) та форм власності (державне,
приватне) з огляду на технічну і обслуговуючу інфраструктуру.
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ПРОБЛЕМА ДЕФІЦИТУ ДЕМОКРАТІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
THE PROBLEM OF “DEMOCRATIC DEFICIT” IN THE EUROPEAN UNION

SHELCHUK Tetiana Serhiivna – student, National Law University after Yaroslav the Wise
У статті проаналізовано причини та вплив проблеми «дефіциту демократії» на функціонування Європейського Союзу.
Визначено сутність проблеми «дефіциту демократі», досліджено її прояви у діяльності та функціонуванні інституцій ЄС.
Також було досліджено питання загальноєвропейської ідентичності та проаналізовано наслідки її відсутності, що являє
собою окрему складову проблеми, яка вивчається. Також автором проаналізовані окремі шляхи подолання проблеми
«дефіциту демократії» у ЄС. Крім того, автором було досліджено ряд джерел як іноземних, так і вітчизняних дослідників,
в результаті чого було зроблено висновок про те, що єдиного погляду щодо розглядуваної проблеми немає, але в жодному
випадку не можна говорити про те, що ЄС недемократичне об’єднання.

* * *
В статье проанализированы причины и влияние проблемы «дефицита демократии» на функционирование Европейского
Союза. Определена сущность проблемы «дефицита демократии», исследованы ее проявления в деятельности и функционировании институтов ЕС. Также были исследованы вопросы общеевропейской идентичности и проанализированы последствия ее отсутствия, что представляет собой отдельную составляющую проблемы, которая изучается. Также автором проанализированы отдельные пути решения проблемы «дефицита демократии» в ЕС. Кроме того, автором были
исследованы ряд источников как иностранных, так и отечественных исследователей, в результате чего был сделан вывод
о том, что единого мнения о рассматриваемой проблемы нет, но в любом случае нельзя говорить о том, что ЕС недемократично объединения.

* * *
In this article we analyze the causes and effects of the problem of democratic deficit in the European Union (EU). In this article
the author determined the essence of problem «democracy deficit» and also it was explored in the activity and functioning of the EU
institutions. Issues of pan-European identity were also investigated and the consequences of its absence were analyzed, which is a
separate component of the problem under study. The author also analyzes some ways of solving the problem of «democracy deficit»
in the EU. Also, the author investigated attitude to this problem that was described in different sources. We determined the attitude of
the citizens of the EU to this union. The author made conclusion about that the EU has the problem of «democracy deficit», but we
can’t say that the EU is undemocratic union. We also agree that the EU has made some good steps on the way of solving this
important problem, but it isn’t enough. The author supports the idea of making some information company for informing the citizens
about activities and functioning of the EU. We think that the EU should make a decision about a single electoral system. The author
supports the conception of deliberative democracy that means attraction citizens of the EU to the process of discussion and making
the decisions. And the author says that the issue of democracy deficit has two main aspects: at first, the problems of the functioning
of the political system of the European Union; secondly, the lack of pan-European identity, the problem of bringing the EU closer to
citizens and their disinterest in Union policy.
Ключові слова: Європейський Союз, проблема «дефіциту демократії», легітимність, інститути ЄС
Ключевые слова: Европейский Союз, проблема «дефицита демократии», легитимность, институты ЕС
Keywords: The European Union, the problem of "democratic deficit", legitimacy, EU institutions

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ
Питання дефіциту демократії у Європейському
Союзі обговорюється впродовж останніх сорока років, досліджується у працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Думки кожного з них відносно цієї
проблеми та шляхів її вирішення дуже відмінні і виокремити певну однозначну точку зору і погодитися з
нею досить важко. Зокрема, вказана проблема була
предметом дослідження у працях Дж. Маджоне,
П. Маєра, Е. Моравчика, І.В. Яковюка, О.Я. Трагнюк,
П. Байковського, А.В. Кулабухової та ін.
МЕТОЮ даної статті є вирішення питань, які стосуються сутності та шляхів вирішення проблеми дефіциту демократії у Європейському Союзі. Під час
написання статті застосовано методи аналізу і синтезу, узагальнення та порівняння.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сутність терміну «дефіцит демократії» є неоднозначною, вперше його було використано у Маніфесті
молодих європейських федералістів 1977 р. і це був
головний аргумент для євроскептиків, який стосувався
відсутності прямих виборів до Європейського Парламенту. Сьогодні вчені, які займаються вивченням цього
питання більше концентрують свою увагу на питаннях відповідальності та легітимності інституцій Європейського Союзу.
Загалом, проблема дефіциту демократії полягає у
тому, що громадяни ЄС не мають достатніх правових
засобів впливу на процес прийняття політичних рішень.
Однак у жодному випадку неможна говорити про відсутність демократії у ЄС, досліджувана проблема обумовлена, найперше, особливостями Союзу як надна-
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ціонального об’єднання, що має наслідком певні труднощі у впровадженні та застосуванні демократичних
механізмів на рівні Союзу.
Слід зазначити, що у попередні роки відбулося
покращення ситуації, оскільки посилилася роль Європейського Парламенту по відношенню до Ради, закріплена можливість подання петиції, а також запроваджено інститут громадянської ініціативи. Однак наразі ефективність цих інструментів має сумнівний характер, тому що для Європейського Союзу властивим
є розрив, певна невідповідність між цінностями окремих сегментів європейського суспільства, з одного
боку, та власне цінностями закріпленими на рівні ЄС
(фундаментальні права, недискримінація, рівність
тощо) – з іншого боку. Зокрема, стає очевидним, що
досить значний відсоток населення не сприймає ці
цінності, і як приклад багато людей у Європі не визнають універсальності прав людини для тих осіб, які
не є громадянами ЄС, навіть, принцип вільного пересування зараз втрачає своє значення, оскільки вважається, що громадяни, які переїжджають з однієї
держави-учасника ЄС до іншої, є лише шукачами
роботи та кращих умов життя, а отже, є небажаними [1].
Проблему дефіциту демократії можна прослідкувати у створенні та функціонуванні основних інституцій ЄС. Зокрема, Європейський парламент прийнято вважати найбільш легітимним органом інституційної системи, оскільки він повністю обирається громадянами, однак вже протягом тривалого часу спостерігається байдужість громадян до політики Союзу і
відповідно має місце досить низький відсоток участі
у виборах. Таку тенденцію відображають деякі статистичні дані. За результатами Європейського виборчого дослідження 2014 р. 47 % опитаних європейців
вважають, що Європарламент не представляє їхні
інтереси, а 44 % взагалі не довіряють інститутам ЄС
[2]. Необхідно зазначати, що на цих же виборах 2014 р.
76,18 % громадян, які мають право голосу, – це так
звані «німі виборці» (які не голосували), а представники партії, яка перемогла, набрали лише 7,65 %
голосів [3]. Джерело цієї тенденції має ряд складових:
відсутність європейської ідентичності через розбіжності між державами-членами та значну різноманітність всередині ЄС, крім того, багато громадян не беруть участі у виборах через те, що вважають, що
нічого не можуть змінити у політиці на рівні ЄС, багатьох просто не цікавлять вибори до Європарламенту,
а деякі взагалі не мають достатніх знань про нього.
Також, А Фолсдал та С. Нікс зазначають, що розвиток демократії на рівні ЄС блокується і відсутністю
єдиної виборчої системи, та й самі виборчі кампанії
характеризуються тим, що виборці не дуже добре
обізнані відносно політики, програм Союзу і позицій
окремих партій. Цікавим є погляд вище вказаних
дослідників про те, що слабкі політичні дискусії під
час виборів до Європарламенту стосовно проблем ЄС
є одним із головних антидемократичних недоліків [4].
Крім того, на виборах до Європарламенту громадяни
не голосують за окремі особистості чи політичні партії на рівні ЄС, вони голосують за національних політиків, які більше зосереджені на національних проблемах. Загалом, переважна більшість дослідників визначають вибори до Європарламенту як другорядні та
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додаткові до національних, саме за цією причиною
вони сприймаються виборцями як менш важливі, що
має наслідком низький відсоток явки, який, до речі,
почав знижуватися ще з 1979 р.
Проблема полягає ще й у тому, що в ЄС на виборах до ЄП відсутня виборча рівність між громадянами різних держав-учасників, яка полягає у вазі одного депутатського мандату: скажімо, для Німеччини
вона становить близько 830 тис. громадян з виборчим
правом, тоді як для Люксембургу – лише 75 тис. громадян. Відбувається викривлення засадничого принципу представницької демократії – «одна людина –
один голос» [5].
Суттєвим недоліком є те, що депутати Європарламенту є схильними до представництва та захисту,
найперше, інтересів бізнесу, а не нижчих класів. З
цього приводу Шміттер зазначає, що представництво
дійсно існує, але навряд чи воно стосується суспільства загалом [2].
Вважаю за необхідне зазначати про ще одну суттєву проблему, яка полягає у тому, що Європарламент має досить слабкі законодавчі повноваження,
така ситуація є нетиповою, враховуючи те, що це єдина інституція, яка обирається безпосередньо громадянами. На мою думку, було б доцільно надати Європарламенту право законодавчої ініціативи, крім того,
для поглиблення інтеграції його доречно наділити
можливістю участі у процесі прийняття рішень, які
стосуються економічної політики ЄС. Вирішенню
вище вказаних проблем сприяла б і наявність більшої
кількості політичних партій на рівні ЄС, які зосереджують свої виборчі кампанії, насамперед, на питаннях Союзу, що призвело б до посилення протистояння між ними, і як наслідок, до підвищення інтересу громадян та їх більшої поінформованості.
Європейська Комісія, яка поряд з реалізацією виконавчої та владно-розпорядчої діяльності, здійснює
ще й повноваження у законодавчій сфері ЄС, серед
науковців вважається такою, що є найменш легітнимною. Причина цього полягає в тому, що рішення про
призначення Комісії приймається Європейським Парламентом за згодою держав-членів, тобто її формування та діяльність є віддаленими від виборчих процесів, за винятком того, що опосередковано склад цієї
інституції залежить від результатів виборів до Європарламенту. Тому багато дослідників стверджують,
що у Європейській Комісії має місце панування бюрократії та технократів. Ще однією негативною характеристикою є відсутність прозорої процедури прийняття рішень, що властиво і для Ради ЄС. Стосовно
Ради слід погодитися із П. Байковським, який зазначає, що дефіцит демократії у вказаній інституції виникає в результаті того, що рішення, які приймають
уряди на засіданнях Ради, слабо контролюються з
боку національних парламентів.
Також потрібно вжити заходів для залучення громадян до процесу прийняття рішень. Завдяки Лісабонському договору громадяни отримали можливість
звертатися до Єврокомісії з пропозицію прийняття
рішення стосовно певного питання, однак передбачена процедура є достатньо складною, адже ініціювати її можуть не менше як один мільйон громадян,
які є громадянами значної кількості держав-членів
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ЄС. Зважаючи на це, більш доцільно було б запровадити концепцію деліберативної демократії (deliberative
democracy), суть якої полягає в обговоренні певних
питань та прийнятті рішення шляхом досягнення консенсусу [6], тобто мова йде про залучення громадян
до процесу вироблення рішень, а не тільки їх прийняття, як це відбувається, наприклад, на референдумі.
Це матиме наслідком підвищення довіри до рішень,
які приймаються на рівні ЄС. Поширеною є думка
про те, що основним каналом для такого типу комунікації має виступати мережа Інтернет завдяки своїй
загальнодоступності, крім того, сьогодні кращого
комунікаційного каналу, який був би ефективним для
ведення такого широкого діалогу, немає.
Якщо деліберативна демократія буде діючим способом організації тиску на владу держав-учасників
ЄС, то це надасть можливість адміністративним євросоюзним структурам керувати процесами, які відбуваються у Європі. Якщо так станеться, вона може
бути тією ланкою, яка буде забезпечувати зв’язок ін.тересів євросоюзної бюрократії з інтересами національних держав, однак слід зауважити, що зазначена
концепція може мати і негативні наслідки, зокрема,
повне неврахування суспільної думки [3], тому для
того, щоб не допустити ситуації, коли під гаслом ліквідації дефіциту демократії відбулося упущення основних ознак демократії та застосування суспільного
примусу, впровадження деліберативної демократії
має відбуватися із повним дотриманням вироблених
вимог та правил, які мають бути визначені Союзом.
Отже, можна стверджувати, що питання дефіциту
демократії має два основних аспекти: по-перше, проблеми функціонування політичної системи Європейського Союзу, по-друге, відсутність загальноєвропейської ідентичності, проблема наближення ЄС до
громадян та їх незацікавленість політикою Союзу.
Подолання першої проблеми полягає у реформування
інституцій ЄС: надання Європейському Парламенту
права законодавчої ініціативи поряд із Комісією, закріплення за Парламентом можливості брати участь у
прийнятті рішень з економічних питань діяльності
ЄС, ці заходи сприятиму підвищенню рівня зацікавленості політикою ЄС серед громадян та усунення
уявлення про те, що вони не можуть впливати на ті
рішення, які приймаються на рівні Союзу. Також необхідно розробити більш відкриту процедуру ухвалення рішень Комісією та Радою. Оскільки, багато
актів ЄК розробляють і втілюють на практиці експерти, які не несуть ніякої відповідальності перед
громадянами ЄС, вважаю за необхідне встановити
певні заходи дисциплінарної чи процесуальної відповідальності.
Вирішення другої проблеми полягає у формуванні
спільної ідентичності громадян ЄС, оскільки, в протилежному випадку демократія не зможе повноцінно
функціонувати. Безумовно, говорити про утворення
єдиного європейського народу як прототипу існуючих
націй неможна, однак, як зазначає Т. Шмідц, це може
бути «союзна нація» як самоусвідомлена спільнота
громадян ЄС [5]. Досягнути цього можна шляхом
застосування концепції деліберативної демократії,
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тобто залучення громадян до процесу вироблення
рішень, що буде сприяти зацікавленості громадян до
політики ЄС.
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У статті окреслено поняття матеріальних та фінансових засад функціонування територіальних громад, та зазначено
основні проблеми на даний період. Проведено аналіз та визначено фактори, що впливають на розвиток територіальних
громад. Проблема представлена в загальних рисах, досліджено її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Протягом досить тривалого періоду часу увага державних чиновників та науковців зосереджується на самодостатності та фінансовій незалежності місцевого самоврядування. Нещодавно було прийнято низку правових документів
стосовно фінансової децентралізації та децентралізації влади загалом. Для управління змінами необхідне спеціальне
вивчення та наукове обґрунтування фінансової та матеріальної підтримки територіальних громад, яка є інструментом
забезпечення соціальних цінностей та благ місцевих громад.

* * *
В статье обозначены понятия материальных и финансовых основ функционирования территориальных общин, и
указаны основные проблемы на данный период. Проведен анализ и определены факторы, влияющие на развитие
территориальных общин. Проблема представлена в общих чертах, исследовано ее связь с важными научными и
практическими задачами. В течение достаточно длительного периода времени внимание государственных чиновников и
ученых сосредотачивается на самодостаточности и финансовой независимости местного самоуправления. Недавно был
принят ряд правовых документов по финансовой децентрализации и децентрализации власти в целом. Для управления
изменениями необходимо специальное изучение и научное обоснование финансовой и материальной поддержки территориальных общин, которая является инструментом обеспечения социальных ценностей и благ местных общин.

* * *
Introduction. Transformation processes in Ukraine dictate the need to formulate such a concept of state financial policy, which
would be the beginning of economic growth. This primarily leads to the creation at the territorial level of strong economic and
financial systems that can independently solve local socio-economic problems. It is necessary to determine the role of material and
financial support in the life of local self-government, the boundaries of a harmonious combination of economic feasibility of the
existence of territorial communities with the main goal of the existence of local self-government in general - to meet the basic vital
needs of citizens at the place of residence.
The purpose of the paper is to study and analyze the material and financial provision of local communities during
decentralization.
Results. The analysis of the essence of the concept of "material and financial basis of local self-government" suggests that it is
quite multifaceted. In some cases, it focuses on its economic essence, in others it is legal. Although the link and the significance of
both spheres are evident. This is also explained by the dual nature of property and finance, namely, economic and legal. Principles
of the formation of the material and financial basis of local self-government are the initial principles, ideas and principles, which are
the basis of the organization and activity of the territorial communities, the population, representative bodies which they are formed,
local executive bodies, caused primarily by the essence of local self-government those involved in the management of local material
and financial resources. On the one hand, the material and financial basis is divided into two parts: material and financial. On the
other hand, the components of the material and financial basis of local self-government are: first, communal or municipal property
(in Ukraine, the communal property is recognized and regulated by law); and secondly, revenues (revenues) of local budgets and
other funds; and thirdly, another property that is designed and used to meet the local needs of the population.
Conclusion. Considering that the right to education, medical care guaranteed, guaranteed by the constitution, etc. should be
ensured, and in order to prevent a biased distribution of financial resources in budget calculations, it is necessary to organize work
on the calculation and consolidation at the legislative level of normative indicators of financial support of existing state social
standards.
Ключові слова: децентралізація, місцева громада, місцеве самоврядування, територіальна громада, фінансове
забезпечення
Ключевые слова: децентрализация, местная община, местное самоуправление, территориальная община, финансовое
обеспечение
Keywords: territorial community, local community, decentralization, material and financial basis, financial provision
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ВСТУП
Місцеве самоврядування є могутнім потенціалом
державотворення і саме цей інститут відіграє значну
роль у поєднанні в єдине ціле інтересів держави, суспільства та особистості, сприяє гармонізації прав і свобод людини і громадянина з інтересами держави і суспільства, що забезпечується, зокрема, у процесі здійснення фінансової діяльності. Сьогодні широко обговорюється розширення фінансових повноважень органів місцевого самоврядування, зокрема, закріплення за місцевими бюджетами частини коштів, що надходять від сплати податку на прибуток новотворе-них
юридичних осіб, надання органам місцевого самоврядування права регулювати ставки місцевих податків і
зборів та ін. [1]. Трансформаційні процеси в Україні
диктують необхідність формування такої концепції
державної фінансової політики, яка б стала початком
економічного зростання. Це насамперед зумовлює створення на територіальному рівні сильних економікофінансових систем, здатних самостійно вирішувати
локальні соціально-економічні проблеми.
З метою управління проведенням змін, особливого
вивчення та наукового обґрунтування потребує матеріально-фінансове забезпечення територіальних громад. Досить багато ґрунтовних робіт присвячені цій
тематиці, але водночас залишається велика кількість
питань, які потребують вирішення.
Необхідно окреслити роль матеріально-фінансового забезпечення у життєдіяльності місцевого самоврядування, межі гармонійного поєднання економічної доцільності від існування територіальних громад
із головною метою існування місцевого самоврядування
взагалі – задоволення основних життєво важливих
потреб громадян за місцем проживання.
Питання фінансово-економічного забезпечення функціонування місцевого самоврядування знайшли своє
місце у працях М. Латиніна. Правові питання регулювання матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування відображені у працях С. Острович. В аналізі підходів до реформування системи фінансового
забезпечення місцевого самоврядування використовувались праці В. Федотова та інших.
МЕТА статті полягає у вивченні та аналізі матеріально-фінансового забезпечення місцевих громад під
час проведення децентралізації.
РЕЗУЛЬТАТИ
Практика діяльності органів місцевого самоврядування в умовах легітимізації їхніх прав довела, що
саме фінансова самостійність є вирішальною у здійсненні функцій і завдань, які на них покладаються.
Без перебільшення можна сказати, що матеріальнофінансова самостійність є необхідною умовою втілення всіх інших принципів місцевого самоврядування. Від фінансових можливостей залежить виконання реальних владних функцій органами місцевого
самоврядування. Виняткова важливість проблем фінансової самостійності місцевих властей спонукає багатьох вчених вивчати ці питання, теоретично обґрунтовувати дефініції, визначати доцільні межі фі-
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нансової незалежності, розробляти конкретні механізми практичного втілення цього принципу.
Фінансову незалежність місцевого самоврядування
можна розглядати як можливість самостійного вирішення питань комплексного фінансового забезпечення економічного та соціального розвитку даної території, що входять до компетенції відповідного рівня
місцевого управління. Вона також означає, що передумовою фінансової незалежності є розумна, з погляду
на економічну доцільність, децентралізація влади та
адекватний розподіл повноважень, відповідальності
та фінансово-економічної бази між центром і органами місцевого самоврядування.
Фінансові ресурси слід розглядати як один із найважливіших видів ресурсного забезпечення громади.
Сьогодні визначено (ч. 4 ст. 67 Бюджетного кодексу),
що для забезпечення потреб об’єднаних територіальних громад (ОТГ) можуть бути використані фінансові
ресурси різних економічних агентів, зокрема, місцевих та центральних органів влади, приватних суб’єктів господарювання, фінансових установ та неурядових організацій, а також іноземних держав та
міжнародних фінансових організацій [2].
На даний час фінансова спроможність ОТГ покладається на ресурси внутрішнього характеру. Ресурси,
а саме: інвестиції, благодійна допомога можуть бути
одночасно і внутрішніми, і зовнішніми. ОТГ також
одержали доступ до інших зовнішніх фінансових ресурсів. Рада об’єднаної територіальної громади має
право здійснювати місцеві запозичення до бюджету
ОТГ, внутрішні і зовнішні, в тому числі за рахунок
отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій.
Прикладами бюджетних ресурсів внутрішнього характеру є надходження від податків та зборів, продажу та оренди об’єктів комунальної власності. Найвагомішим зовнішнім джерелом бюджетних коштів є
Державний бюджет [3].
Окремим джерелом фінансування місцевого соціально-економічного розвитку є грантові кошти. В Україні в багатьох випадках грантові джерела відіграють вирішальну роль для фінансування різних проектів у сфері місцевого розвитку. Грантова допомога
може бути у формі грошових коштів (безповоротні
гранти), консалтингових послуг, обладнання, які надаються українським реципієнтам на безповоротній
основі [3].
Серед інших доходів об’єднаних територіальних
громад законодавством запропоновані цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і
громадян до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища; надходження з інших цільових фондів.
Отже, фінансові ресурси ОТГ формуються за допомогою власних доходів і коштів, переданих з державного бюджету. Ключову роль відіграють кошти
державного бюджету, які на безоплатній та безповоротній основі передаються об’єднаним територіальним громадам у вигляді субвенцій і дотацій. Частка
переданих з держбюджету коштів здебільшого коливається в межах 65–75 % загальних доходів громади.
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Варто відмітити податок з доходів фізичних осіб, надходження від якого забезпечують майже 57 % усіх
власних доходів ОТГ. Можливостей отримання фінансових ресурсів в ОТГ є досить багато, тому виникає необхідність розвитку навичок залучення фінансових ресурсів з усіх доступних джерел. Це стане
ключовим фактором успіху у реалізації будь-яких
ініціатив та проектів у сфері місцевого розвитку, а
також буде запорукою функціонування спроможних
територіальних громад.
Одним із найважливіших питань децентралізації є
питання, – до якої межі і за якими повноваженнями
може здійснюватись децентралізація. Для відповіді на
це запитання ми маємо звернутись ще до одного дуже
важливого терміна, без якого неможливо уявити процес децентралізації, це термін “субсидіарність” – організаційний і правовий принцип, згідно з яким спільнота вдається до будь-яких заходів лише тоді, якщо
вони ефективніші за відповідні заходи на національному, регіональному або місцевому рівнях, що є одним з основоположних принципів Європейського Союзу.
Матеріально-фінансова оснащеність публічно-владних повноважень – один із базових принципів формування компетенції, порушення якого робить повноваження формальними, бездіяльними, що не реалізованими на практиці, і тим самим ставить під сумнів
можливість забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, підриває довіру населення до відповідного рівня влади.
Проблеми матеріально-ресурсного забезпечення місцевого самоврядування не є специфічно національними.
Аналіз сутності поняття “матеріально-фінансова
основа місцевого самоврядування” свідчить про те,
що воно є досить багатогранним. В одних випадках
акцентується на його економічній сутності, в інших –
на правовій. Хоча очевидним є зв’язок і значення обох
сфер. Це пояснюється також подвійною суттю власності і фінансів, а саме – економічною та правовою.
Принципи формування матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування – це обумовлені, передусім, самою суттю місцевого самоврядування вихідні начала, ідеї, засади, що є основою організації та
діяльності територіальних громад, населення, представницьких органів, які ним (ними) формуються, органів виконавчої влади на місцях, тобто тих, хто задіяний у процесі управління місцевими матеріальними
та фінансовими ресурсами.
З одного боку, матеріально-фінансова основа поділяється на дві частини: на матеріальну та на фінансову. З іншого боку, складовими матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування є: по-перше,
комунальна чи муніципальна власність (в Україні визнається і законодавчо регламентується комунальна
власність); по-друге, доходи (надходження) місцевих
бюджетів та інші кошти; по-третє, інша власність, яка
призначена та використовується для задоволення місцевих потреб населення.
ВИСНОВКИ
Матеріально-фінансове забезпечення, звичайно,
відіграє дуже істотну роль у місцевому самовряду-
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ванні, проте його роль, тим не менше, службова, підпорядкована. У межах конституційно-правової логіки
не економічні вигоди, а насамперед соціальні цінності і блага, заради забезпечення яких існує місцеве
самоврядування, можуть і повинні визначати його організацію та здійснення. Це цінності гідного життя і
вільного розвитку людини, забезпечення за рахунок
самостійної діяльності населення оптимальної міри і
форм задоволення основних життєво важливих потреб громадян за місцем проживання.
Водночас головним фінансовим ресурсом місцевої
громади є її бюджет, де акумулюються доходи і визначаються видатки певної території. Враховуючи це,
питанням планування та використання бюджетів повинно приділятись значно більше уваги.
Враховуючи те, що передусім повинні бути забезпечені гарантовані Конституцією права на освіту, медичну допомогу тощо, та з метою запобігання упередженого розподілу фінансового ресурсу у розрахунках бюджету, необхідно організувати роботу стосовно
розрахунку та закріплення на законодавчому рівні
нормативних показників фінансового забезпечення
існуючих державних соціальних стандартів.
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ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND ITS
VALUE TO ADMINISTRATIVE JUSTICE
магістр права, КНУ ім.
Т.Г. Шевченка, Інститут
післядипломної освіти
NIKONOROVA Kristina Yuriivna – master, Institute of Postgraduate Education of Kyiv National University after Taras Shevchenko
У статті розглянуто юридичну природу рішень Європейського суду з прав людини (надалі - ЄСПЛ). Проведено наукову
оцінку практики ЄСПЛ в аспекті національного законодавства. Розглянуто різні наукові підходи стосовно визначення
місця та ролі практики ЄСПЛ в системі національного судочинства, зокрема адміністративного. Певну увагу приділено
аналізу положень Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». У
публікації підкреслено, що згідно ст. 1 наведеного Закону необхідно вести мову про практику ЄСПЛ у широкому аспекті, а
не тільки про рішення стосовно України. Залишається відкритим питання, якою мірою практика ЄСПЛ в якості джерела
права обов’язкова для національного судочинства. Відповідь на таке питання, насамперед, повинні надати Конституційний суд України та Верховний суд України.

* * *
More than twenty years have passed since Ukraine ratified the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms in 1997 and recognized the jurisdiction of the European Court of Human Rights (ECtHR). On September 16, 2014 the
European Parliament ratified the Association Agreement with the EU synchronously with the Verkhovna Rada of Ukraine. European
integration processes have once again begun to play a leading role in the implementation of legal reform in Ukraine aimed at
introducing the fundamental provisions of the European Convention on Human Rights (ECHR). First and foremost, the
implementation of the rule of law principle based on the case-law of the European Court of Human Rights. In connection with this
starting point, the ECtHR's case-law is considered to be a source of law, in particular in administrative proceedings. The main
findings are based on the fact that the ECtHR's practice is inextricably linked to the Convention, which the ECtHR interprets in its
decisions when dealing with specific cases. Some attention has been paid to the analysis of the provisions of the Law of Ukraine “On
the enforcement of decisions and the application of the case-law of the European Court of Human Rights”. Article 17 of this Law
provides for the courts using the ECHR and practicing the case-law of the ECtHR's as a source of law. Article 18 of the
aforementioned Law defines the order of reference in national courts’ decisions to the ECHR and ECtHR's practice. It is emphasized
that according to Article 1 of the above Law, it is necessary to talk about the ECtHR’s practice in a broad aspect, and not only about
decisions regarding Ukraine. It is revealed that the main discussion is on the precedental nature of ECtHR’s decisions. As scientists
understand the precedental nature of EctHR’s decisions, this question has taken the appropriate place in the study. As a result, it is
concluded that the practice of the ECtHR has a precedent form the content of which is based on the legal position of the official
interpretation of the provisions of the ECHR. It is in this form that it is appropriate to apply the case-law of the ECtHR's in the area
of administrative justice.
Ключові слова: практика Європейського суду з прав людини, джерело права, адміністративне право, judicial lawmaking, прецедентне право
Keywords: European Court of Human Rights, source of law, administrative law, litigation, case-law

ВСТУП
Якщо розглядати практику Європейського суду з
прав людини (ЄСПЛ) у загальних рисах, то можливо
обмежитися загальною тезою з приводу того, що вона
має важливе значення для адміністративного судочинства. Натомість за більш уважного розгляду цієї
проблематики постає ціла низка питань, які потребують ґрунтовного аналізу.
Зокрема, у ч. 2 ст. 6 Кодексу адміністративного
судочинства України передбачено, що суд застосовує
принцип верховенства права з урахуванням судової
практики Європейського суду з прав людини. Така
редакція з'явилася ще у 2005 р. під час прийняття
Кодексу і до цього часу залишається без змін. З наведеного положення і всього змісту ст. 6 вбачається,
що найбільш вагоме місце у вирішенні справи суд

повинен відводити принципу верховенства права.
Саму практику ЄСПЛ належить тільки враховувати в
його застосуванні. Яким чином та в якому вигляді
здійснювати таке врахування питання у Кодексі залишається відкритим.
Певну відповідь можливо отримати у Законі України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини», який прийняли в
2006 р. У ст. 17 цього Закону передбачено, що суди застосують під час розгляду справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Пленум Вищого адміністративного суду України у
своїй постанові від 20 травня 2013 р. №7 «Про судове
рішення в адміністративній справі» у п. 4 обмежився
посиланням на те, що однією з умов законності обґрунтованості судового рішення є дотримання принципів верховенства права з урахуванням судової прак-
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тики Європейського суду з прав людини у дотриманні норм процесуального права.
Розширене тлумачення з цього питання надав
Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 грудня
2014 р. № 13 «Про застосування судами міжнародних
договорів України при здійсненні правосуддя». У п. 12,
посилаючись на ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини» Пленум зазначеного суду звернув увагу на те, що суди повинні застосовувати під
час розгляду справ Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права. Водночас Пленум на підставі положення, що Україна визнає юрисдикцію ЄСПЛ в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції, зробив
висновок про застосування судами Конвенції з обов’язковим урахуванням практики ЄСПЛ не тільки
стосовно України, а й стосовно інших держав.
Деякі уточнення і доповнення стосовно визначення ролі практики ЄСПЛ в адміністративному судочинстві викладено в інформаційному листі Вищого
адміністративного суду України від 18 листопада
2014 р. У ньому зазначено, що рішення ЄСПЛ є обов’язковими для сторін спору та можуть мати прецедентний характер у рамках правової системи Європейського Союзу. Стосовно України рішення ЄСПЛ
не можуть розглядатися як джерело права у національної правової системи. Водночас практика ЄСПЛ
є однією з основ правозастосування і застосовується
як джерело права під час вирішення адміністративних
спорів.
Приведений аналіз законодавства і роз'яснень вищих судових інстанцій України свідчить про відсутність чіткої правової позиції стосовно використання
практики ЄСПЛ в якості джерела права. Тому науковці і практики, насамперед, намагаються з'ясувати,
у чому полягає юридична природа рішень ЄСПЛ.
Природу рішень ЄСПЛ досліджували у своїх працях такі сучасні українські правознавці як В.І. Буткевич, А.О. Драгоненко, Т.І. Дудаш, В.А. Завгородній,
В.А. Капустинський, В.В. Костицький, М.В. Мазур,
В.Т. Маляренко, П.М. Рабінович, В.С. Стефанюк та
інші. Наукові роботи наведених вчених вказують на
необхідність подальшого дослідження правової природи рішень ЄСПЛ, що дозволить тією чи іншою мірою визначити їх роль в адміністративному судочинстві.
МЕТА РОБОТИ – на основі аналізу законодавства,
судової практики, наукових праць з’ясувати правову
природу рішень ЄСПЛ і на цій основі визначити їх
роль в адміністративному судочинстві.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У написанні публікації використовувались загальнонаукові методи пізнання. Проводився аналіз наукових
праць, періодичних видань, ресурсів Інтернет, нормативно-правових актів та судових рішень.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У з’ясуванні правової природи рішень ЄСПЛ вважаємо за необхідне керуватися ст. 30 Конвенції, яка
передбачає, що ЄСПЛ не повинен у розгляді справ
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отримувати результат, який буде несумісним з раніше
прийнятими рішеннями. Тільки у виключних випадках ЄСПЛ змінює свої правові позиції, посилаючись
на розвиток права в умовах настання нової соціальноекономічної ситуації. Тому у своїй основі рішення
ЄСПЛ мають прецедентний характер. Кожне рішення
ЄСПЛ, уся його практика спрямовані на реалізацію
принципів Конвенції. Саме через прецедентну практику ЄСПЛ і розкриває більш детально зміст основних положень Конвенції.
Переважна частина вчених тією чи іншою мірою
погоджуються з тим, що рішення ЄСПЛ і вся його
практика мають прецедентний характер. Водночас,
наскільки така практика підлягає обов’язковому
врахуванню під час розгляду адміністративних справ,
погляди вчених відрізняються.
Певне поширення отримали погляди на рішення
ЄСПЛ як унікальне джерело права прецендентного
характеру, ядром якого є правова позиція [1. с. 22].
Водночас ряд авторів підкреслюють що важливе значення для національних судів має не сама практика
ЄСПЛ, а правові позиції [2].
Окремі вчені роблять висновок, що рішення ЄСПЛ
становлять звичаєву природу прецедентного тлумачення Конвенції [3]. Інші вчені визнають обов’язковий
характер правових позицій рішень ЄСПЛ для вітчизняного правосуддя у вирішені схожих справ [4].
Мають місце посилання на те, що Україна належить до романо-германської правової сім’ї, де основним джерелом права є нормативний акт. Звідси роблять висновок, що судова практика в Україні не може
бути джерелом права [5].
Ряд вчених рішення ЄСПЛ розуміють як інтерпретаційні і такі, що тлумачать Конвенцію [6, 7].
Окремі автори висловлюють застереження, що у
сучасних умовах передчасно оголошувати рішення
ЄСПЛ частиною національного права [8, с. 229]. Водночас у таких публікаціях відсутні заперечення з приводу того, що сама Конвенція є частиною національного законодавства. Зазначене положення є очевидним. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України ратифіковані Україною міжнародні договори є частиною національного законодавства України.
Вчені також наголошують на тому, що прецеденти
ЄСПЛ мають похідний від Конвенції характер. Тому
такі акти доцільно за юридичною силою розмістити
одразу після міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною радою [9].
Можливо навести інші висновки вчених стосовно
того, що рішення ЄСПЛ є прецедентами, які мають
обов’язковий характер для судів України [10]. Рішення ЄСПЛ також називають переконливою прецедентною практикою, яку можуть брати до уваги суди
але не в обов’язковому порядку [11]. Окрім того,
рішення ЄСПЛ пропонують називати прецедентами
тлумачення [12] або використовувати як окремий вид
джерел права [13]. Мають місце публікації, в яких наполягають на тому, що національні судові органи повинні дотримуватись прецедентної практики ЄСПЛ
та тлумачити норми національного законодавства через призму судових рішень ЄСПЛ, що є проявом судової правотворчості [14. с. 160].
Розгляд рішень ЄСПЛ в аспекті судової право-
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творчості заслуговує на особливу увагу. Водночас
потребує окремого дослідження, що виходить за межі
нашої публікації. Натомість виникає необхідність
більш детально розкрити зміст судової практики
ЄСПЛ з позиції прецедентного права [16].
Проблема в тому, що механізм застосування рішень ЄСПЛ за своїм змістом є судовим прецедентом,
який у вигляді джерела права не властивий нашій державі і залишається недостатньо знайомим українській
судовій системі. Від з’ясування змісту судового і правового прецеденту багато в чому залежить розуміння
рішень ЄСПЛ як джерела конкретної галузі права. У
світі існують різні види правових прецедентів. В англосаксонській правовій системі наявний судовий прецедент. У романо-германській або європейській, правовій системі є юридичний прецедент (jurisprudence
constante) і переконливий прецедент (persuasive preсedent). Оскільки Україна належить до європейської правової системи, то їй деякою мірою притаманний не
класичний судовий прецедент, а континентальна концепція у вигляді переконливого прецеденту.
Що стосується судового прецеденту, то він має
два взаємопов’язаних аспекти: з одного боку, – вирішує конкретний конфлікт, а з іншого, – є результатом
судової правотворчості і джерелом права.
Розбіжності у розумінні судового прецеденту найчастіше пов’язані з ототожненням цього поняття з поняттям «судова практика». Натомість в англо-американському праві виділяють два напрями прецедентного права:загальне право та прецедентне право. Загальне право охоплює всі судові рішення, що мають
прецедентний характер. Вони виступають формою
реалізації закону та їх самостійним джерелом.
На відміну від континентальної системи права,
англо-американське прецедентне право не має поділу
на приватне та публічне, а самі норми не ділять на
імперативні та диспозитивні. Якщо у законодавстві
європейських країн є норми, які регулюють загальні
питання, то в англосаксонській правовій системі суддя стосовно конкретної ситуації застосовує рішення,
яке мало місце раніше.
Важливе значення у прецедентному праві англоамериканських та інших країн має ієрархія судів. Саме
від неї залежить сила прецеденту. Кожний суд має дотримуватися прецеденту вищого суду та обов’язково
керуватися рішенням судів рівної юрисдикції. Прецеденти нижчих судів мають назву stare decisis і є у вигляді переконливого впливу або підкореності. Принцип підкореності полягає в тому, що суд має дотримуватися правил і порядку, встановлених у результаті
розгляду попередньої справи. Принцип переконливого впливу означає, що суд може дотримуватися правила, встановленого раніше, за умови переконливого
змісту, але не обов’язково.
Таким чином, між судами нижчого рівня існує
прецедент горизонтального рівня, який не має безпосереднього впливу на вищі судові інстанції. Загалом судовий прецедент складається з ratio decidendi
та obiter dictum. Ratio decidendi становить основу
прийнятого рішення на зразок правової позиції, що
містить нормативне обґрунтування і використовується судами як взірець для інших справ. Obiter dictum
містять зауваження суду стосовно загальних додатко-
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вих питань, які не становлять обов’язкового характеру та вагомого прецедентного значення.
У континентальній системі права прецедент обмежений тлумаченням закону і не визнається нормою
права. Домінує концепція, що судове рішення обов’язкове лише для учасників судового розгляду. В
європейських країнах судовий прецедент є допоміжним джерелом права. У більшості з них надається перевага узагальненню судової практики з відповідної
категорії справ. Одночасно надаються керівні роз’яснення для судів нижчого рівня.
За своєю правовою природою рішення Європейського суду з прав людини хоча і ґрунтуються на прецедентному праві, не виступають у ролі нормативноправового акту для конкретної країни. Нормативноправовим актом для конкретної країни є Конвенція
про захист прав людини і основоположних свобод.
Тому вплив актів ЄСПЛ стосовно національних адміністративно-правових судових систем обмежений принципом субсидіарності, тобто відсутністю безпосереднього впливу на національний правопорядок шляхом
зміни законодавства або скасування судових рішень.
У рішеннях ЄСПЛ відсутній принцип stare decisis
обов’язкового дотримання раніше прийнятих рішень
в аналогічних справах. Також не проводиться відмінність між ratio decidendi та obiter dictum. Тим самим
складається враження стосовно необов’язкового дотримання практики ЄСПЛ, особливо якщо вона не стосується конкретної країни.
Натомість ЄСПЛ у розгляді конкретної справи послідовно посилається на свої попередні рішення стосовно подібної категорії справ. Основна увага приділяється останнім найбільш авторитетним рішенням, в
яких достатньо переконливо обґрунтовано правову
позицію. У результаті такого підходу ЄСПЛ зобов’язує держави брати його попередні рішення і всю судову практику за основу у розгляді справ на національному рівні.
Певним чином можна дійти висновку, що рішення
Європейського суду з прав людини є чимось середнім
між класичним прецедентним правом (caselaw) і континентальною судовою практикою (jurisprudence).
ЄСПЛ неодноразово звертав увагу, що він не має
компетенції давати які-небудь обов’язкові вказівки
або рекомендації державам-учасникам ЄС стосовно їх
законодавчої, судової чи управлінської діяльності.
Згідно зі ст. 34 Конвенції до повноважень ЄСПЛ входить приймати неабстрактні, а конкретні рішення стосовно індивідуальних справ. Судова практика ЄСПЛ
становить прецедент, що містить правову позицію, яка
має обов’язкове значення для всіх суб’єктів суспільних відносин. Сам Суд зазначає у своїх рішеннях такі
елементи прецеденту, як «підстава для вирішення»
(ratio decidendi) та «попутно висловленого» (obiter dictum).
Викладені вище концептуальні принципи ЄСПЛ
серед науковців отримали назву «усталеного прецедентного права Суду [15]. За своїм змістом цей принцип є результатом гармонізації англо-американської і
континентальної систем права, а загалом правових
систем європейських країн.
Необхідно також зазначити, що Договір про функціонування Європейського Союзу не дає визначення
поняття гармонізації. Водночас передбачає способи і
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механізми гармонізації законодавства держав-учасників
з правом ЄС. В установчому договорі та інших документах наголошується на здійсненні зближення (ст. 81,
114, 145), гармонізації (ст. 113, 149, 165), встановлення мінімальних прав і стандартів (ст. 78, 82, 83) та
взаємному визнанні національних правил і стандартів
(ст. 70). Саме в такому напрямку буде логічно втілювати у життя рішення ЄСПЛ як джерело права, в тому
числі у сфері адміністративного судочинства.
ВИСНОВКИ
Судова практика Європейського суду з прав людини трактується вітчизняними науковцями з різних
позицій. Залишається недостатньо дослідженим питання правової природи рішення ЄСПЛ, що ускладнює
належним чином визначити їх місце та роль у правовій системі України, а також в адміністративному
судочинстві. Залишається відкритим питання, якою
мірою практика ЄСПЛ в якості джерела права обов’язкова для національного судочинства. Відповідь на
таке питання, насамперед, повинні надати Конституційний суд України та Верховний суд України.
Проведене нами дослідження можливо вважати
постановкою проблеми з визначенням деяких напрямків подальшого наукового пошуку.
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СИСТЕМА ІНСТРУМЕНТІВ КОНТРОЛІНГУ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
SYSTEM OF CONTROLLING INSTRUMENTS OPERATING ACTIVITIES
OF A TRADE ENTERPRISE

SYSOIEV Andrii Viktorovych – postgraduate student, Kyiv National Trade and Economics University
У статті проведено критичний аналіз доцільності та коректності застосування наведених науковцями інструментів у
межах контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі. Обґрунтовано доцільність застосування додаткових
інструментів з метою здійснення контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі. Зокрема, такі інструменти, як
спостереження, пізнавальні бесіди (індивідуальні та групові); опитування (письмове та усне); експериментування (природне та
лабораторне); тестування; самоспостереження і самозвітування. Систематизовано інструменти контролінгу операційної
діяльності підприємства торгівлі.

* * *
В статье проведен критический анализ целесообразности и корректности применения приведенных учеными инструментов в рамках контроллинга операционной деятельности предприятий торговли. Обоснована целесообразность применения дополнительных инструментов с целью осуществления контроллинга операционной деятельности предприятий
торговли. В частности, такие инструменты, как наблюдение, познавательные беседы (индивидуальные и групповые) опрос
(письменное и устное); экспериментирования (естественное и лабораторное) тестирование; самонаблюдение и самоотчетность. Систематизированы инструменты контроллинга операционной деятельности предприятия торговли.

* * *
Introduction. Scientists have already begun to apply actively controlling in various directions and spheres of activity of the
enterprise. There is a need to identify structure of controlling instruments that can be used for trading company operational activity.
It will deepen the understanding of controlling essence and will make it easier to implement.
The purpose of paper is to identify varieties of controlling instruments operating activities of a trade enterprise.
Results. In order to practically use systematic tools for product division functionality, in these own cases. Within the sales
department propose to use pricing methods. When canceling marketing activities, they use the following tools: portfolio development
methods; potential analysis Pilot method; Porter; benchmarking (the process of comparing objects of one enterprise with similar
other objects of other enterprises); analysis of analytical shifts; map of strategic groups. Within the personal staff department, you
can use your own strength and effectiveness of staff and motivation systems. In the control department of logistics are silent to
create: remains a stock; ABC analysis; XYZ analysis. The grocery department was confident. Open procurement can be ABC
analysis; XYZ analysis; known order optimization; confident stock level.
Branch of appropriate management using design tools; accounting (management); process cost checking (activity-based
costing); a sure fact regarding the life cycle (life cycle cost); direct costing; standard bone; transfer pricing methods; margin
analysis; EVA, SVA, limit results analysis; functional-cost analysis, system of operation of operating system of ability; general
intellectual ability management system; truth chain analysis; analysis of the chain of creation of additional information; comparison
of results in chain actions; system of operational monitoring "plan-fact"; a system that considers the budget and remains important;
system of regulatory calculation; analysis analysis; factor analysis; analysis of analytical shifts.
All units can be used: PEST analysis; central security management; strategic gaps; analysis of strengths and weaknesses in the
enterprise (trying to exploit the weaknesses in the enterprise and maintain the utilized potential potential); goal management system;
activity based management (activity based management); system of balanced users; strategic maps; modeling; business process
map; scenario method (situational approach to management decisions made in uncertainty. Forecasting the outcome of the
situation); scenario method (situational approach to management decisions made in uncertainty. Forecasting the outcome of the
situation); expert method; mathematical methods; Monte Carlo method; to divide a person by objects; sensitivity analysis; high
efficiency of the unit; outsourcing matrix; control of "weak" signals; observation; cognitive conversation (individual and group);
polls (written and oral); CAS polar solutions; experiment (natural and laboratory); testing; self-observation and self-reports.
Conclusion. The proposed system of controlling instruments is adopted for the operating activities of a trading enterprise. It let
to implement all the main functions of controlling.
Ключові слова: контролінг, контроль, інструменти контролінгу, контролінг операційної діяльності
Ключевые слова: контроллинг, контроль, інструменти контролинга, контролинг операционной деятельности
Keywords: controlling, control, instruments of controlling, operational activity controlling

ВСТУП
Інструмент за змістом є засобом виконання певного завдання. Водночас науковці ідентифікують інструменти контролінгу як науково-аналітичні засоби
розробки управлінських рішень, спрямованих на досягнення поставлених завдань контролінгу.

Деякі питання дослідження різних видів контролінгу розкривали у своїх дослідженнях вітчизняні
(М.М. Вуйців, Д.О. Баюра, Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, Л.К. Цветкова, Г.В. Моргун, І.Б. Млинко, М.В. Тарасюк, О.П. Полтініна, М.М. Стефаненко, Б. Валуєв
та Ю. Валуєв, Т. Гамзатов, А. Гамзав, О.В. Золота-
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рьова, О.І. Чічкань та ін.) та зарубіжні (Кет КадіанБаумей, Соня Кукрея та ін.) науковці.
Однак вченими ще не розроблено системи інструментів здійснення контролінгу операційної діяльності
підприємства торгівлі.
МЕТА РОБОТИ − ідентифікувати та систематизувати інструменти контролінгу операційної діяльності підприємства торгівлі.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: монографічний метод, аналіз, синтез, порівняння.
РЕЗУЛЬТАТИ
Розглянемо весь перелік інструментів, які науковці пропонують застосовувати у системі контролінгу і
оцінимо доцільність їх застосування в межах контролінгу операційної діяльності підприємства торгівлі.
Для більшої практичності систематизуємо інструменти за функціональними підрозділами бізнесу, в яких
вони застосовуються.
Д.С. Букреєва, М.О. Шульга, В.Л. Корінєв, Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, Л.К. Цветкова, П.П. Самофалов,
М.С. Оразалинова, І.О. Григораш, О.О. Терещенко,
Н.В. Волошанюк, М.М. Стефаненко відносять бюджетування до інструментів контролінгу [1-9]. Зокрема,
Д.С. Букреєва зазначає, що «ідея трансформації процесу бюджетування як основного інструменту планування у механізмі контролінгу полягає у тому, щоб
сформувати такий механізм контролінгу на промисловому підприємстві, який дозволить своєчасно (оперативно) впливати на зміни (фактори впливу, ризики),
відхилення показників, що сприятиме досягненню
стратегічних цілей підприємства» [1]. Цілком погоджуємось з науковцями стосовно віднесення бюджетування до інструментів контролінгу. Також, зазначимо доцільність застосування бюджетування в управлінні операційною діяльністю підприємства, оскільки
даний інструмент розроблений, насамперед, для цього
виду діяльності.
М.О. Шульга пропонує використання у межах
контролінгу системи оперативного моніторингу «планфакт» та контролю бюджетних і позабюджетних показників контролю бюджетних і позабюджетних показників [2]. Однак вони входять до поняття бюджетування і є структурними елементами бюджетування
підприємства.
Погоджуємось з М.О. Шульгою стосовно застосовування системи нормативного калькулювання як одного з інструментів контролінгу [2]. Даний метод дозволить дослідити відхилення фактичних витрат від
нормативних і в кінцевому результаті досягти поставлені цілі.
О.В. Троян та О.О. Литвин виділяють такі інструменти контролінгу, як «бухгалтерський облік, внутрішній та зовнішній аудит, а також, внутрішній виробничий облік (але не фінансовий бухгалтерський
облік, окреслений законодавством)» [10, 11]. Зі свого
боку М.О. Шульга акцентує увагу на важливості
системи управлінської звітності [2]. Тобто науковці
мають на увазі управлінський облік, якому надають
особливого значення і його відносять до інструменту
контролінгу. Дійсно, контролінг задає ключові параметри облікової політики, встановлює вимоги до звітності і користується результатом обліку. Контролінг
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за своєю сутністю не ототожнюється і не вміщає в
себе всю систему обліку, а лише використовує його
як інструмент, на основі якого формується аналітична
основа прийняття управлінських рішень. Тому, погоджуємось з О.В. Трояном та О.О. Литвином стосовно
віднесення управлінського обліку до інструментів
контролінгу. Враховуючи специфіку саме операційної діяльності підприємств торгівлі можемо підтвердити його прийнятність застосування у процесі фінансового управління цієї діяльності.
О.В. Золотарьова та О.І. Чічкань вбачають інструментом контролінгу облік за центрами витрат [12].
Ми не можемо з цим не погодитись. Дійсно, завдяки
організації обліку за центрами витрат можливим буде
здійснювати контроль виконання бюджетів витрат відповідними центрами витрат для досягнення цільових
показників розвитку підприємства. Однак облік за
центрами витрат за змістом відноситься до системи
управлінського обліку. Тому окремо виділяти облік за
центрами витрат не доцільно.
Також погоджуємось з О.В. Трояном та О.О. Литвином стосовно неможливості назвати інструментом
контролінгу фінансовий бухгалтерський облік, окреслений законодавством. До того ж неможна віднести
жоден різновид обліку, правила якого формує не саме
підприємство (для власних управлінських потреб), а
передбачено законодавством та певними нормативами
державного чи міжнародного рівня. Тобто податковий облік не може бути інструментом контролінгу.
Ми зовсім не розділяємо думку М.С. Оразалінової [6]
стосовно віднесення до інструментів контролінгу міжнародних стандартів фінансового обліку та звітності.
Адже контролінг не може впливати на правила даних
різновидів обліку та формування звітності.
О.В. Золотарьова та О.І. Чічкань пропонують віднести до інструментів контролінгу такі методи обліку
витрат як директ-костинг та стандарт-костинг [12].
М.С. Оразалінова у межах контролінгу пропонує застосовувати такі інструменти, як метод розрахунку
витрат за процесами (activity-based costing) та метод
розрахунку витрат за життєвим циклом продукту (life
cycle costing) [6]. Кожен з наведених методів обліку
витрат має унікальні можливості, обмеження та недоліки. Підприємство може обрати самостійно відповідний метод для здійснення якісного аналізу та розробки управлінських рішень для досягнення поставлених
управлінських цілей. Питання обліку витрат, насамперед, стосуються операційної діяльності підприємств
торгівлі. Тому ми повністю погоджуємось з віднесенням зазначених методів обліку витрат до інструментів
контролінгу фінансового управління операційної діяльності підприємств торгівлі.
Якщо науковець І.О. Григораш одним з інструментів контролінгу називає таргет-костинг [7], то
О.В. Золотарьова з О.І. Чічкань пропонують дещо
схожий інструмент − кайзен-костинг [12]. Обидва інструменти працюють у напрямку досягнення цільової
собівартості. Якщо таргет-костинг концентрує увагу
на етапі проектування, то кайзен-костинг – виготовлення продукту Тобто ці інструменти являють собою
методи досягнення цільових показників розвитку підприємства, що збігається з метою здійснення контролінгу. Оскільки йде мова про виробничі процеси,
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даний інструмент ми не можемо віднести до контролінгу операційної діяльності підприємства торгівлі.
М.М. Вуйців, Д.О. Баюра та І.О. Григораш у
межах системи контролінгу розглядають такий інструмент, як функціонально-вартісний аналіз [7, 13, 14].
Дане методичне забезпечення передбачає максимізацію функціональних характеристик продукту при мінімальних загальних витратах. Тобто йде мова про
підвищення ефективності та результативності кінцевого результату за рахунок концентрації уваги на найважливіших і найсуттєвіших функціях об’єкту дослідження. Початково цей методичний підхід набув розвитку в операційній діяльності виробничих підприємств.
Однак отримав розповсюдження у різних сферах
діяльності підприємства. Зокрема, у вдосконаленні
самої системи управління. Функціонально-вартісний
аналіз став актуальним для підприємств різних видів
економічної діяльності. Тому вважаємо доцільним
його використання в якості інструменту контролінгу
фінансового управління підприємств торгівлі.
О.О. Терещенко та Н.В. Волошанюк пропонують
у межах контролінгу використовувати трансфертні
ціни [15]. Дійсно, адекватно сформована система трансфертного ціноутворення може стати чудовим інструментом контролінгу для економічної мотивації окремих підрозділів, напрямків бізнесу та всього підприємства чи групи компаній досягти поставлені цілі
та завдання. Адже завдяки трансфертним цінам можна
формувати корисне інформаційне забезпечення, підвищується автономність та з’являються додаткові
стимули менеджерів приймати економічно обґрунтовані рішення. Таким чином, методи трансфертного ціноутворення можемо віднести до сфери контролінгу
фінансового управління операційної діяльності підприємств торгівлі.
О.В. Золотарьова, О.І. Чічкань та І.О. Григораш
зазначають доцільність застосовувати інструментом
контролінгу маржинальний аналіз [7, 12]. Водночас
І.О. Григораш виділяє додатковий інструмент контролінгу як аналіз граничних витрат [7]. Загалом йде
мова про дослідження обсягів виробництва (чи продажу) продукції, витрат та прибутку, − їх тенденції,
прогноз та закономірності змін. Даний методичний
інструментарій є засобом обґрунтування управлінських рішень, підвищення ефективності діяльності та
досягнення поставлених економічних цілей. Тому,
методологія маржинального аналізу цілком може бути
інструментом контролінгу так само, як і аналіз граничних витрат. Дана методологія орієнтована саме
для операційної діяльності підприємства і відповідає
вимогам контролінгу фінансового управління операційної діяльноті підприємств торгівлі.
Н.М. Гаврилюк та О.В. Золотарьова з О.І. Чічкань
серед інструментів контролінгу вбачають доцільним
розмістити аналіз ланцюга цінності [12, 16]. І.О. Григораш пропонує до застосування аналіз ланцюжка
створення доданої вартості та порівняння витрат у
ланцюжку цінностей [7]. За змістом зазначені інструменти є дещо схожими і спрямовані на дослідження
важливих питань підвищення ефективності операційної діяльності. Дані інструменти можуть ефективно
застосовуватись в системі контролінгу фінансового
управління підприємства торгівлі.

ECONOMICS. FINANCES. LAW
І.О. Григораш розглядає інструментами контролінгу економічну додану вартість (EVA) та додану
вартість акціонерного капіталу (SVA) [7]. За вмілого
використання дані показники допоможуть ідентифікувати джерела створення вартості і підвищити ефективність цього процесу. Зокрема, підвищити результативність управління фінансовими потоками підприємства. З такої точки ми можемо погодитись розглядати економічну додану вартість (EVA) та додану
вартість акціонерного капіталу (SVA) в якості інструментів контролінгу фінансового управління операційної діяльності підприємств торгівлі.
М.В. Тарасюк до інструментів контролінгу відносить управління вартістю [17]. Однак науковець не
уточнює, які саме методи управління вартістю він має
на увазі. А сам процес управління вартістю підприємства
жодним чином не може бути інструментом контролінгу згідно з визначенням змісту останнього. Тому
ми не можемо погодитись з наведеним твердженням
М.В. Тарасюка.
І.О. Григораш називає одним з інструментів контролінгу фінансовий аналіз показників діяльності [7], а
О.В. Золотарьова та О.І. Чічкань – методи фінансової
діагностики [12]. Такий підхід є надто багатозначним,
оскільки чітко не зазначається ні конкретний метод
фінансового аналізу та фінансової діагностики, ні перелік показників діяльності підприємства. До того ж
під фінансовим аналізом показників діяльності та фінансової діагностики підприємства можна зрозуміти
сам процес аналізу. Ми не можемо погодитись з такою багатозначністю у формулюванні інструменту
контролінгу.
Повністю погоджуємось з науковцями О.В. Золотарьовою та О.І. Чічкань стосовно доцільності застосування диференційного аналізу витрат та методів
факторного аналізу в якості інструментів системи
контролінгу [12]. Також дані інструменти природно
можуть використовуватись контролінгом фінансового
управління операційної діяльності підприємств торгівлі.
О.П. Полтініна, О.В. Золотарьова, О.І. Чічкань
вважають, що контролінг для виконання своїх функцій повинен скористатись інструментом планування
завантаження продукції. Однак процес планування
завантаження продукції важко назвати інструментом
контролінгу через його багатозначність змісту. Методи планування завантаження продукції характерні
для виробничих підприємств. На основі вище зазначених причин ми не можемо планування завантаження продукції віднести до інструментів контролінгу
операційної діяльності підприємств торгівлі.
Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, Л.К. Цветкова у спільній науковій роботі запропонували застосовувати у
контролінгу мультиплікативні моделі ефективності
(що передбачають дослідження впливу неявних факторів на ефективність виробництва, використовуючи
здатність розкладання показників на множники) та
аддитивні моделі ефективності (що враховують здатність показника до розкладання на модель із складових в абсолютних показниках. Передбачається також
оцінка рівня ефективності і визначення факторів, які
впливають на зміну рівня ефективності) [4]. М.С. Оразалинова зазначає про доцільність застосування моде-
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лей створення корпоративної вартості [6]. М.О. Шульга, О.В. Золотарьова та О.І. Чічкань згадують про
економіко-математичну модель бізнесу, що описує
зв’язок «витрати-обсяг діяльності-прибуток» [2, 12].
Однак Н.М. Гаврилюк пропонує не обмежуватись
окремими моделями, а застосувати моделювання як
окремий інструмент контролінгу [16]. Ми повністю
підтримуємо можливість і доцільність застосування
методичних підходів моделювання в якості інструменту контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі. Моделювання може застосовуватись у
всіх сферах діяльності підприємства. Тобто, даний
інструмент може застосовуватись у процесі контролінгу фінансового управління, продаж, маркетингу,
виробництва, логістики, персоналу тощо.
У процесі управління підприємства в режимі реального часу стає очевидним ймовірність різних змін
як внутрішнього, так і внутрішнього середовищ підприємства. І за різних прогнозів розвитку майбутніх
подій управлінцям потрібно розуміти їх характери
впливу на підприємство і розробити перелік управлінських рішень, що дозволять з найвищою ефективністю досягнути поставлені цілі. Для цього часто використовують метод сценаріїв. М.М. Вуйців, Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, Л.К. Цветкова, Н.М. Гаврилюк,
О.В. Золотарьова, О.І. Чічкань помітили здатність
застосування методу сценаріїв в якості інструменту
контролінгу (ситуаційний підхід в прийнятті управлінських рішень в умовах невизначеності, що включає прогноз результатів розвитку ситуацій) [4, 12, 13,
16]. Ми повністю погоджуємось з вищезгаданими
науковцями і вважаємо, що метод сценаріїв загалом
може бути інструментом контролінгу у всіх підрозділах, що виконують завдання операційної діяльності
підприємства.
Окремої уваги потребує такий пропонований науковцями П.П. Самофалов та І.О. Григораш інструмент контролінгу, як управління за центрами відповідальності [5, 7]. Даний інструмент предбачає внесення
коректив до інформаційного та методичного забезпечення всієї системи менеджмету підприємства, починаючи від підсистеми бюджетування і завершуючи
мотивацією та контролем. Управління за центрами
відповідальності охоплює всі підрозділи підприємства. Застосування ж його в якості інструменту контролінгу дає чітке перенесення фінансової відповідальності до осіб, які безпосередньо приймають відповідні управлінські рішення, і дозволяє швидко реагувати
на відхилення фактичного виконання бюджету від запланованого; значно краще мотивує на досягнення
поставлених цілей.
М.М. Вуйців, Д.О. Баюра, В.Л. Корінєв, Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, Л.К. Цветкова та І.О. Григораш
пропонують у системі контролінгу використовувати
такі інструменти, як методи портфельного аналізу [3,
4, 7, 13, 14]. Зокрема, найбільшого поширення отримали
матриця БКГ, Матриця McKincey, матриця спрямованої політики, Матриця Ансофа. Методи портфельного
аналізу є важливими в розробці та коригуванні стратегічних цілей, ідентифікації відхилень фактичного
стану розвитку від поставлених цілей, пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.
До того ж всі ці методи головним чином стосуються
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операційної діяльності підприємств торгівлі. Тому
вважаємо доцільним застосовувати всієї сукупності
методів портфельного аналізу в якості інструментів
контролінгу маркетингу операційної діяльності підприємств торгівлі.
М.М. Вуйців, Д.О. Баюра, Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, Л.К. Цветкова, М.В. Тарасюк, М.С. Оразалинова,
І.О. Григораш вважають доцільним використовувати
такі інструменти, як аналіз конкуренції, аналіз потенціалу за Портером та за методом Лоцмана [4, 6, 7, 13,
14, 17]. Сам по собі аналіз конкуренції важко назвати
інструментом контролінгу, оскільки не зрозуміло, про
застосування якого саме переліку методів йде мова. А
сам процес аналізу не може бути інструментом контролінгу за визначенням. Зазначені інструменти аналізу конкуренції посідають важливе місце в процесі
контролінгу маркетингу і повністю відповідає операційній діяльності підприємств торгівлі. Тому ми погоджуємось з доцільністю застосування таких інструментів контролінгу, як аналіз потенціалу за Портером та за методом Лоцмана.
В.Л. Корінєв, Н.М. Гаврилюк, І.О. Григораш,
М.М. Стефаненко, О.В. Золотарьова, та О.І. Чічкань
пропонують до розгляду такий інструмент контролінгу, як бенчмаркінг (процес порівняння обєктів
одного підприємства з аналогічними обєктами інших
підприємств) [3, 7, 8, 12, 16]. Даний методичний підхід
дозволяє знайти конкурентні переваги підприємства
та ідентифікувати резерви підвищення його ефективності. Головним чином, у підприємств торгівлі бенчмаркінг стосується операційної діяльності і ним, як
правило, займається відділ маркетингу. Тому вражаємо доцільним віднести бенчмаркінг до інструментів
контролінгу маркетингу операційної діяльності підприємств торгівлі.
Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, Л.К. Цветкова, М.В. Тарасюк інструментом контролінгу виділяють аналіз
концепції життєвого циклу продукції (що передбачає
вірне визначення стратегій бізнесу для кожного етапу
життєдіяльності товару на ринку) [4, 7, 12, 16, 17].
Можемо погодитись лише з тим, що ідентифікація
стадії життєвого циклу продукції є важливою у виборі подальшої стратегії розвитку підприємства. Однак відкритим лишається перелік методів для даного
аналізу, а сам процес аналізу не може стати інструментом контролінгу. Тому ми не можемо віднести
аналіз концепції життєвого циклу продукції до інструментів контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі.
Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, Л.К. Цветкова у
межах контролінгу пропонують застосовувати аналіз
стратегічних витрат [4]. Даний аналіз включає елементи порівняння витрат досліджуваного підприємства з його конкурентами впродовж всього операційного циклу. Цим самим даний аналіз містить елементи бенчмаркінгу. А деякі з науковців для дослідження
стратегічних витрат застосовують такий інструмент,
як аналіз ланцюжку цінностей (ланцюжка створення
вартості). Тобто аналіз стратегічних витрат реалізується через інші види аналізу, які ми розглядали вище. Тому вважаємо доцільним його не виділяти як
окремий інструмент дослідження.
«Логістика» може вміщувати зміст напрямку нау-
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кового дослідження, навчальної дисципліни, галузь,
функцію чи підсистему підприємства. Однак М.М. Вуйців, Д.О. Баюра, Н.М. Гаврилюк логістику відносять
до інструментів контролінгу [13, 14, 16]. Ми не можемо погодитись з таким формулюванням, оскільки
поняття «логістика» є надто широким і багатозначним.
М.М. Вуйців, Д.О. Баюра, В.Л. Корінєв, Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, Л.К. Цветкова, М.В. Тарасюк,
М.С. Оразалінова та І.О. Григораш. АБС-аналіз відносять до інструменів контролінгу [3, 4, 6, 7, 13, 14, 17].
Водночас М.М. Вуйців та Д.О. Баюра додатково пропонують застосовувати XYZ-аналіз [13, 14]. Запропоновані види аналізу застосовуються для удосконалення процесу управління запасами підприємства, який
посідає дуже важливе місце в операційній діяльності
підприємств торгівлі. Тому ми повністю погоджуємось з вище наведеними науковцями і пропонуємо у
процесі контролінгу акупівлі та логістики в операційній діяльності підприємств торгівлі застосовувати
такі інструменти, як АБС-аналіз та XYZ-аналіз.
Ряд науковців (М.М. Вуйців, Д.О. Баюра, О.В. Золотарьова, О.І. Чічкань) для виконання функцій контролінгу пропонують використовувати оптимізацію
обсягів замовлень [12, 13, 14]. Дане методичне забезпечення забезпечить оптимізацію витрат і підвищення
ефективності діяльності всього підприємства. Воно
може використовуватись у контролінгу закупівлі в
операційній діяльності підприємств торгівлі.
М.М. Вуйців у науковій праці називає такий інструмент стратегічного контролінгу як «власне виробництво-постачання зі сторони» [13]. Однак ми не можемо погодитись, що так можливо представити інструмент контролінгу. Це не метод і не методологія.
Лише оцінка ефективності звичайних двох альтернатив. На практиці потрібно досліджувати значно ширший спектр альтернатив у різних сферах розвитку
підприємства.
Цікаві інструменти контролінгу пропонує І.О. Григораш – методи ціноутворення [7]. Дані методи дозволять оцінити адекватність поточних цін підприємства, знайти у системі ціноутворення резерви підвищення ефективності діяльності підприємства і досягти поставлені цілі підприємства. Таким чином, методи ціноутворення можемо віднести до контролінгу
продаж в операційній діяльності підприємства торгівлі.
У процесі маркетингового дослідження ринкового
середовища та положення продуктів підприємства у
ньому фінансово-економічного дослідження підприємства можливе використання аналізу структурних
зрушень. Зокрема, цей інструмент пропонує використовувати у контролінгу О.В. Золотарьова, О.І. Чічкань [12]. З нашого погляду аналіз структурних зрушень може бути інструментом контролінгу маркетингу чи фінансового управління операційної діяльності
підприємств торгівлі.
О.В. Золотарьова та О.І. Чічкань також пропонують застосовувати у контролінгу експертний метод,
метод Монте-Карло, оцінювання і всебічний контроль якості; математичні методи, показники оцінки
ефективності діяльності персоналу та системи мотивації, метод аналогій, розподіл витрат за об’єктами
[12]. Розглянемо детальніше кожен методо окремо.
Експертний метод може застосовуватись різними
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підрозділами, у різних сферах діяльності підприємства. Якісно організований та здійснений експертний
аналіз є унікальним і надзвичайно результативним.
Тому вважаємо доцільним його застосування у системі контролінгу операційної діяльності всіх підрозділів підприємства торгівлі.
Метод Монте-Карло пов'язаний з дослідження випадкових явищ на основі моделювання процесів та
імітаційного відтворення реальних явищ. Це важливий аналітичний інструмент, що може використовуватись як у фінансовому управлінні, так і в маркетингу,
продажах, логістиці, управлінні персоналом тощо. Результати аналізу можуть використовуватись для розробки управлінських рішень підвищення ефективності
діяльності підприємства. Таким чином, метод МонтеКарло цілком може вважатись інструментом контролінгу
операційної діяльності.
Контроль включає в себе елементи контролю,
однак «оцінювання і всебічний контроль якості» дуже
важко назвати інструментами контролінгу. Це скоріше
функції. Адже за допомогою інструментів повинні
здійснюватись оцінювання і всебічний контроль якості
об’єкту дослідження. Тому оцінювання і всебічний
контроль якості ми не можемо віднести до інструментів контролінгу.
У процесі аналізу часто застосовуються марематичні розрахунки з певним методичним забезпеченням. Тобто йде мова про математичні методи, без
яких вивчення багатьох сфер діяльності підприємства
могло бути взагалі неможливим. До цієї групи методів входять методи математичного моделювання,
статистичні (в т.ч. кореляційний, дисперсійний, регресійний і факторний аналіз) та інші групи методів.
За своєю багатофункціональністю ця група методів
може використовуватись різними підрозділами підприємства. Тому ми погоджуємось їх використовувати в якості інструментів контролінгу операційної
діяльності підприємства торгівлі.
Контролінг для досягнення поставлених цілей підприємства використовує показники оцінки ефективності діяльності персоналу та системи мотивації.
Однак самі по собі показники оцінки ефективності
діяльності персоналу не можуть бути інструментами
контролінгу. Основну роль в мотивації досягнення
поставлених цілей відіграє методологія формування
системи таких показників. Тому можемо взяти до
використання у контролінгу персоналу операційної
діяльності підприємств торгівлі методи формування
показників оцінки ефективності діяльності персоналу
та системи мотивації.
Метод аналогій є універсальним методом і на етапі складання планів може використовуватись у всіх
підрозділах підприємствах. Тому цей інструмент можемо вважати інструментом контролінгу операційної
діяльності підприємств торгівлі.
Завдяки розподілу витрат за об’єктами управління
можливе посилення чи послаблення мотиваційних
складових досягнення поставлених цілей. Хоча даний
метод має багато спільних характеристик з іншими
інструментами контролінгу, він також може мати
своє місце контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі.
У своїй науковій роботі І.О. Григораш свідчить
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про необхідність віднесення до інструментів контролінгу аналіз чутливості, карту стратегічних груп,
стандарти якості, показники ефективності за підрозділами, розрахунок рівня запасів, порівняння витрат у
ланцюжку цінностей, матриця аутсорсингу, управління змінами, управління за «слабкими» сигналами, оптимізацію розмірів готової продукції, ієрархію стратегій, карту бізнес-процесів, PEST-аналіз, систему
документообороту, аналіз ринків збуту, методика
калькулювання собівартості «точно в строк» − Just-intime [7].
Аналіз чутливості дозволяє проаналізувати вплив
окремо взятих факторів на цільовий результуючий
показник. Така аналітична інформація дозволяє фокусувати увагу на ключових факторах досягнення результату. Тому цей інструмент може й повинен використовуватись у контролінгу операційної діяльності
підприємства.
Карта стратегічних груп може активно застосовуватись у стратегічному контролінгу в межах контролінгу маркетингу операційної діяльності підприємств
торгівлі. Адже цей метод є важливим інструментом
позиціювання підприємства та його продуктів у розрізі його конкурентів для обрання найефективнішого
його напрямку розвитку.
Стандарти якості можуть використовуватись у
процесі здійснення контролінгу в якості певного еталона чи цілі розвитку підприємства. Таким чином,
система контролінгу може бути спрямована на досягнення певних стандартів якості, а не коригувати
стандарти якості для досягнення цілей розвитку підприємства. Тому ми не можемо віднести стандарти
якості до інструментів контролінгу.
Введення цільових показників ефективності за різними підрозділами підприємства є цілком дієвим інструментом спрямування їх роботи на досягнення
цілей. Тому пропонуємо застосовувати такий інструмент у процесі контролінгу операційної діяльності
підприємств торгівлі.
Методичний підхід розрахунку рівня запасів передбачає розрахунки мінімального, максимального та
цільового рівнів запасів, на основі досягнення кожного з яких можуть прийматись відповідні управлінські рішення. Таким чином, може здійснюватись процес управління досягненням поставлених цілей підприємства. Дане методичне забезпечення може бути
актуальне для всіх підрозділів, в яких відбувається
рух товарів у процесі операційної діяльності підприємств торгівлі. Тому ми можемо віднести методи
розрахунку рівня запасів до інструментів контролінгу
логістики, закупівлі та виробництва.
Матриця аутсорсингу дозволяє оцінити доцільність виконувати різні функції самостійно, разом з іншими партнерами, передавати їх на аутсорсинг (придбати). Такий аналіз вкрай необхідний для оцінки альтернативності напрямків розвитку підприємства. Тому
ми погоджуємось з можливістю його віднесення до
інструментів контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі.
Збалансовану систему менеджменту ресурсами та
сукупність робіт, що пов’язані з плановими змінами
називають «управлінням змінами». Однак цю систему
важко назвати конкретним методом чи групою мето-
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дів. Це скоріш одна з підсистем системи менеджменту
підприємства, якою контролінг не може повною мірою користуватись як своїм інструментом. Система
контролінгу за своїм змістом сама здійснює управлінням змінами для досягнення поставлених цілей. Тому
ми не погоджуємось відносити управління змінами до
інструментів контролінгу.
Управління за «слабкими» сигналами являється
важливим інструментом контролінгу, за якого система менеджменту спрямовується на своєчасне виявлення відхилень розвитку підприємства від запланованого напрямку і розробку відповідних управлінських рішень. Даному методу природнє застосування
різними підрозділами операційної діяльності підприємства торгівлі.
Оптимізація розмірів готової продукції не може
бути інструментом контролінгу. Інша справа – методи
оптимізації розмірів готової продукції. Однак усі вони повинні включені до переліку методів розрахунку
рівня запасів підприємства.
Методичне забезпечення формування ієрархії стратегій передбачає собою різні формати підпорядкування та узгодження стратегій між собою. Таким чином, може оцінюватись їх коректність і доцільність.
У межах операційної діяльності можуть виділятись
різні різновиди стратегій, які потрібно узгоджувати.
Тому вважаємо таке методичне забезпечення актуальним для контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі.
Карта бізнес-процесів дозволяє структурувати і
раціоналізувати діяльність операційної діяльності
підприємств торгівлі, що підвищить їх ефективність
та результативність за рахунок уникнення внутрішніх
конфліктів, мінімізації часових та ресурсних витрат,
ідентифікації резервів підвищення якісних характеристик.
PEST-аналіз включає в себе оцінку зовнішнього
середовища непрямого впливу. Точніше воно розглядається у політичному, економічному, соціальному та
технологічному площинах. Дані площини є вкрай
важливими для формування потенціалу розвитку підприємства і повинні враховуватись для оцінки адекватності стратегічних цілей розвитку підприємства
мінливому зовнішньому середовищу. Тому вважаємо
даний інструмент потрібним у процесі здійснення
контролінгу операційної діяльності підприємства торгівлі.
За допомогою змін системи документообороту
контролінг може не лише вдосконалити інформаційне, але й організаційне та методичне забезпечення
системи менеджменту. Адже вдосконалення системи
документообороту, як правило, пов’язане не лише з
коригуванням змісту окремих різновидів документів,
але й регламентом та напрямками їх руху, суборинації органів управління підприємством. Система документообороту, як правило, охоплює всі підрозділи
підприємства. Тому даний інструмент може застосовуватись контролінгом операційної діяльності підприємств торгівлі.
Аналіз ринків збуту є важливим напрямком марктингової діяльності. Він може передбачати широкий
перелік методів. А сам процес аналізу не може бути
інструментом контролінгу за визначенням. Тому ана-
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ліз ринків збуту ми не можемо віднести до інструментів контролінгу.
Методика калькулювання собівартості «точно в
строк» − Just-in-time, − передбачає ряд особливостей,
що відкидає потребу обліку складських запасів і
складських (інколи навіть виробничих) витрат. Даний
підхід повністю відповідає системі управління запасами «точно в строк» − Just-in-time, і спрямований на
формування аналітичних висновків стосовно собі вартості без врахування складських та виробничих витрат. Аналогічно іншим методам калькуляції собі вартості цей метод цілком може використовуватись у
процесі контролінгу фінансової діяльності операційної діяльності підприємств торгівлі.
М.М. Вуйців до інструментів контролінгу відносить аналіз обсягу замовлень, аналіз вузьких місць,
оптимізацію розмірів партії продукції, аналіз знижок,
аналіз областей збуту, «гуртки якості» [13]. Аналіз
вузьким місць є важливим інструментом, що фокусується на пошук найвразливіших етапів та сфер у
діяльності підприємства. Своєчасна та вірна ідентифікація таких місць дозволить збільшити потенціал розвитку і розробити програму заходів своєчасної компенсації виниклих складнощів у вузьких місцях.
Таким чином, вважаємо даний інструмент цілком
слушним для застосування у процесі контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі.
Аналіз знижок та аналіз областей збуту не представляють собою конкретні методи аналізу і не можуть бути ідентифікованими в якості інструментів
контролінгу.
Методологія «гуртків якості» створює організаційне забезпечення постійного вдосконалення різних
аспектів діяльності підприємства. Завдяки такого підходу стане можливим удосконалити операційну діяльність підприємства. Таким чином, це може стати чудовим інструментом контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі.
М.С. Оразалинова у переліку інструментів контролінгу пропонує розглядати управління ризиками
(enterprise risk management), аналіз показників замовлення, визначення нових стандартів для результатів
господарської діяльності, інструменти управління
взаємовідносинами зі споживачами (customer relationship management) [33].
Однак сам процес управління ризиками є одним з
напрямків управління підприємства, який дуже часто
також потребує контролінгу. Відповідно виділяється
так званий ризик-контролінг. Тому ризик-менеджмент зовсім не може бути інструментом контролінгу.
Аналіз показників замовлення може застосовуватись у процесі контролінгу. Однак даний аналіз не є
окремим методом. До того ж, він може здійснюватись
у межах широкого кола методів. Тому ми не можемо
віднести аналіз показників замовлення до інструментів контролінгу.
Визначення нових стандартів для результатів господарської діяльності може виконувати функцію інструменту контролінгу за умови їх застосування в
якості цільових показників розвитку підприємства.
Тобто за змістом науковець під стандартами для результатів господарської діяльності мав на увазі цілі
діяльності підприємства. Ціллю контролінгу є забез-
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печення досягнення підприємством поставлених цілей, тому вони не можуть стати інструментом контролінгу.
Інструменти управління взаємовідносинами зі споживачами (customer relationship management) є незамінним у процесі управління продажами підприємства.
Даний інструмент частково також може використовуватись для виконання завдань контролінгу продаж
підприємства торгівлі.
Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, Л.К. Цветкова у процесі контролінгу пропонують застосовувати аналіз
впливу ринкової стратегії на прибуток PIMS (використання досвіду інших підприємств у виборі найбільш зручних способів майбутніх дій для отримання
високих доходів); систему відносних показників (дозволяє бачити структуру змін на підприємстві, в його
підрозділах, відхилення у процесі виробничої діяльності та їх причини); аналіз місця розташування підприємства (метод оцінки підприємства при виборі
його розташування, оцінка основних позицій діючого
підприємства); метод DPS (застосовується збільшення
конкурентоздатності продукту через розуміння проблем, які відчуває споживач, користуючись той чи інший продукт); графік прибутковості «Майсігми»
(графічне представлення: збільшення річної норми
прибутку через прискорення обороту капіталу) [4].
Аналіз впливу ринкової стратегії на прибуток
PIMS (використання досвіду інших підприємств при
виборі найбільш зручних способів майбутніх дій для
отримання високих доходів) найбільш вживаний у
розвинених країнах зі стабільним макроекономічним
середовищем. Однак за функціональним наповненням
та змістом цілком може використовуватись у процесі
контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі.
Система відносних показників (дозволяє бачити
структуру змін на підприємстві, в його підрозділах,
відхилення у процесі виробничої діяльності та їх причини) та аналіз місця розташування підприємства
(оцінка підприємства у виборі його розташування,
оцінка основних позицій діючого підприємства) не
можуть бути інструментами контролінгу. Відносні
показники самі по собі не відображають конкретний
метод, але необмежений перелік методів аналізу можуть застосовувати певні відносні показники. Водночас аналіз місця розташування підприємства не являє
собою конкретного методичного забезпечення.
Метод DPS (застосовується збільшення конкурентоздатності продукту через розуміння проблем, які відчуває споживач, користуючись той чи інший продукт).
Графік прибутковості «Майсігми» (графічне представлення: збільшення річної норми прибутку через
прискорення обороту капіталу) ілюструє вплив на
річну норму прибутковості прискорення обороту капіталу та/або збільшення норми прибутковості, що
реалізується протягом одного обороту. У процесі
контролінгу ми вважаємо цілком слушним аналіз за
графіком «Майсігми», що передбачає врахування
таких трьох факторів, як відносне зменшення питомої
ваги оборотного капіталу, що веде до прискорення
його обороту; зменшення обсягу витрат, яке дає
змогу підвищувати норму прибутковості; збільшення
норми прибутку через підвищення цін.
Однак розглянутих науковцями інструментів не
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достатньо для контролінгу операційної діяльності
підприємства. Тому пропонуємо ідентифікований
портфель інструментів доповнити такими методами
як спостереження, пізнавальні бесіди (індивідуальні
та групові); опитування (письмове та усне); експериментування (природне та лабораторне); тестування;
самоспостереження і самозвітування.
Спостереження передбачає моніторинг фахівцем
контролінгу за явищами, що відбуваються навколо.
Цей простий і водночас складний інструмент дозволяє усвідомити та ідентифікувати ключові характеритики досліджуваного об’єкта ї основні тенденції його
змін.
Пізнавальні бесіди (індивідуальні та групові) у
простій формі діалогу дозволяють не лише виявити
певні резерви підвищення ефективності досягнення
поставлених цілей, але й зробити цінні висновки та
розробити певні проекти рішень виниклих проблем.
Опитування (письмове та усне) дає можливість
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пізнати дещо приховані факти чи інформацію, яку
було б прикро озвучувати протягом пізнавальної
бесіди.
Експериментування (природне та лабораторне)
дозволяє випробувати дієвість проектів рішень на
практиці. За цим методом можлива апробація розробленої економічної моделі фінансово-економічних потоків підприємства.
Завдяки тестуванню можна в анонімному чи іменному форматі швидко отримати відповіді з найактуальніших питань досліджуваної проблематики.
Самоспостереження та самозвітування є методами, що сприяють самоорганізації діяльності підприємства для досягнення поставлених цілей.
Отже, за допомогою табл. 1. відобразимо інструменти контролінгу операційної діяльності підприємства торгівлі у розрізі функціональних підрозділів
бізнесу.
Таблиця 1

Інструменти контролінгу операційної діяльності підприємства торгівлі

1

Різновид контролінгу
за функціональними
підрозділами бізнесу
2

1

продаж

№
п/п

Інструмент контролінгу
3
Методики ціноутворення
методи портфельного аналізу
аналіз потенціалу Метод лоцмана , Портера

2

маркетингу

бенчмаркінг (процес порівняння обєктів одного підприємсства з аналогічними обєктами
інших підприємств)
аналіз структурних зрушень
Карта стратегічних груп

3

персоналу

показники оцінки ефективності діяльності персоналу та системи мотивації
розрахунок рівня запасів

4

логістики

АВС-аналіз,
XYZ-аналіз

5

виробництва

розрахунок рівня запасів
АВС-аналіз,

6

закупівель

XYZ-аналіз
оптимізацію обсягів замовлень,
розрахунок рівня запасів
бюджетування
бухгалтерський облік (управлінський)
розрахунок витрат за процесами (activity-based costing),
розрахунок витрат за життєвим циклом продукту (life cycle costing),
директ-костинг

7

фінансового
управління

стандарт-кост
методи трансфертного ціноутворення
маржинальний аналіз
EVA, SVA
аналіз граничних витрат
функціонально-вартісний аналіз,
систему оперативної управлінської звітності
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Продовження табл. 1

1

2

3
систему управлінської фінансової звітності
аналіз ланцюга вартості
аналіз ланцюжка створення доданої вартості,
порівняння витрат у ланцюжку цінностей

7

фінансового
управління

систему оперативного моніторингу «план-факт»
систему контролю бюджетних і позабюджетних показників
систему нормативного калькулювання
диференційний аналіз витрат
факторний аналіз,
аналіз структурних зрушень
PEST-аналіз
управління за центрами відповідальності
стратегічні розриви,
аналіз сильних та слабких місць на підприємстві (дає змогу усунути слабкі місця на
підприємстві та сприяє ефективному використанню наявного потенціалу)
система управління за цілями
процесно-орієнтоване управління (activity-based management),
систему збалансованих показників
стратегічні карти
моделювання,
карта бізнес-процесів
метод сценаріїв (ситуаційний підхід в прийнятті управлінських рішень в умовах
невизначеності. Прогноз результатів розвитку ситуацій)
метод сценаріїв (ситуаційний підхід в прийнятті управлінських рішень в умовах
невизначеності. Прогноз результатів розвитку ситуацій)

8

До всіх

експертний метод
математичні методи
метод Монте-Карло,
розподіл витрат за обєктами
аналіз чутливості
показники ефективності за підрозділами
матриця аутсорсингу
управління за «слабкими» сигналами
спостереження
пізнавальної бесіди (індивідуальної та групової);
опитування (письмового та усного)
оцінки полярних профілів
експерименту (природного та лабораторного)
тестування
самоспостереження і самозвітів

ВИСНОВКИ
Отже, згідно з ідентифікованими інструментами
контролінгу підприємство повинне забезпечити досягнення поставлених стратегічних та оперативних
цілей операційної діяльності підприємства торгівлі.

Запропоновані нові інструменти контролінгу дадуть
можливість підвищити якість інформаційно-аналітичного забезпечення у процесі прийняття управлінських
рішень.
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BEDRATYI Yurii Viacheslavovych – lecturer, Lviv University of Business and Law
У статті представлено результати дослідження сучасної концепції судового захисту прав інтелектуальної власності.
Акцентовано на наявності праць з тематики дослідження, виконаних у рамках різних галузей юриспруденції. Підкреслено,
що основна маса досліджень прав інтелектуальної власності та окремих аспектів їх судового захисту зосереджується у
рамках цивільного права, однак не менш важливими є дослідження господарсько-, кримінально- та адміністративноправового характеру. Відзначено, що міжгалузевий характер інституту прав інтелектуальної власності позначився на
розвитку міждисциплінарного судово-правового підходу до вирішення проблем забезпечення цих прав. Акцентовано на
важливості наукового осмислення правового статусу Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Підкреслено
важливість врахування європейського досвіду судового захисту прав інтелектуальної власності у контексті процесів
європейської інтеграції України.

* * *
В статье представлены результаты исследования современной концепции судебной защиты прав интеллектуальной
собственности. Акцентировано на наличии работ по тематике исследования, выполненных в рамках различных отраслей
юриспруденции. Подчеркнуто, что основная масса исследований прав интеллектуальной собственности и отдельных
аспектов их судебной защиты сосредоточивается в рамках гражданского права, однако не менее важны исследования
хозяйственно, уголовно и административно-правового характера. Отмечено, что межотраслевой характер института
прав интеллектуальной собственности сказался на развитии междисциплинарного судебно-правового подхода к решению
проблем обеспечения этих прав. Акцентировано на важности научного осмысления правового статуса Высшего суда по
вопросам интеллектуальной собственности. Подчеркнута важность учета европейского опыта судебной защиты прав
интеллектуальной собственности в контексте процессов европейской интеграции Украины.

* * *
Introduction. The European integration vector of Ukraine's development has significantly increased the requirements for the
quality of legal and regulatory support for the effective protection of human rights, which is one of the main conditions for
integration into the European political, legal, economic and cultural space. The analysis of existing works shows that the attention of
the scientific community to the judicial protection of intellectual property rights has intensified in connection with the creation of the
Supreme Court of Intellectual Property in 2017. However, as of 2019, the court is still in the process of forming a judicial corps. In
view of this, it seems appropriate to summarize existing developments in the relevant field.
The purpose of the paper is to summarize the conceptual foundations of judicial protection of intellectual property rights.
Results. The article presents the results of research into the modern concept of judicial protection of intellectual property rights.
Emphasis is placed on the availability of research-related work performed in different jurisdictions. It is emphasized that the bulk of
studies on intellectual property rights and certain aspects of their judicial protection are concentrated in the field of civil law, but
equally important are studies of economic, criminal and administrative nature. It is noted that the cross-sectoral nature of the
institute of intellectual property rights has affected the development of an interdisciplinary judicial and legal approach to solving
problems of securing these rights. The importance of scientific understanding of the legal status of the High Court on Intellectual
Property is emphasized. The importance of taking into account the European experience of judicial protection of intellectual
property rights in the context of the processes of European integration of Ukraine is emphasized.
Conclusion. The trends identified are as follows. First, intellectual property rights research is carried out at both general and
sectoral levels. Secondly, an important area of development of theoretical and methodological support for the judicial protection of
intellectual property rights is the study of the legal status, peculiarities of formation and future functioning of the High Court on
intellectual property issues. Thirdly, it is of utmost importance to the factors that enhance the effectiveness of intellectual property
rights protection in the context of Ukraine's European integration aspirations.
Ключові слова: судоустрій, судовий захист, права інтелектуальної власності, Вищий суд з питань інтелектуальної
власності, судове право
Ключевые слова: судоустройство, судебная защита, права интеллектуальной собственности, Высший суд по
вопросам интеллектуальной собственности, судебное право
Keywords: judiciary, judicial protection, intellectual property rights, high court on intellectual property, judicial law

ВСТУП
Євроінтеграційний вектор розвитку України суттєво
посилив вимоги до якості нормативно-правового забезпечення ефективного захисту прав людини, що є
однією з основних умов інтеграції до європейського

політико-правового, економічного та культурного простору. Основним напрямком судової реформи на етапі
після Революції гідності став пошук шляхів досягнення незалежності судової влади, ефективності системи судоустрою та підвищення кваліфікації суддів-
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ських кадрів. На нинішньому етапі піднімаються більш
вузькі питання, що стосуються захисту конкретних
прав, зокрема, прав інтелектуальної власності.
Проблематиці захисту прав інтелектуальної власності, у тому числі, судовому захисту присвячено праці
1–17. Аналіз існуючих праць засвідчує, що увага з
боку наукового співтовариства до судового захисту
прав інтелектуальної власності посилилась у зв’язку
зі створенням Вищого суду з питань інтелектуальної
власності у 2017 р. Однак, станом на 2019 р. суд все
ще перебуває на етапі формування суддівського корпусу, зважаючи на що доцільним видається узагальнення існуючих напрацювань у відповідній сфері.
МЕТА РОБОТИ полягає в узагальненні концептуальних засад судового захисту прав інтелектуальної
власності.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методика дослідження сформована у рамках теорій
судової влади, судового права та концепції судового
захисту прав інтелектуальної власності. У дослідженні використано структурно-логічний метод у виявленні структурних елементів концепції судового захисту прав інтелектуальної власності; порівняльно-правовий метод та метод критичного аналізу використано в опрацюванні наукових джерел за темою дослідження. Висновки з проведеного дослідження сформовано з використанням методу узагальнення.
Джерельною базою дослідження стали наукові праці
українських вчених за напрямком судового захисту
прав інтелектуальної власності.
РЕЗУЛЬТАТИ
Концептуальні основи судового захисту прав інтелектуальної власності сформувались під впливом теоретико-правових вчень про права людини і їх забезпечення у відповідності до Конституції України та
ратифікованих міжнародних договорів. У зв’язку з наявністю численних невирішених проблем у правому регулюванні суспільних відносин у рамках правової реформи питання захисту прав інтелектуальної власності нерідко відводилось на другий план. Однак нині у
світлі чіткого наміру Україні інтегруватись до складу
Європейського союзу питання забезпечення прав інтелектуальної власності стає як ніколи актуальним.
Як справедливо зазначає О.М. Мельник: «З моменту проголошення незалежності України пріоритетним напрямком є розробка та втілення нової та повноцінної бази нормативно-правових актів, яка би відповідала сучасному розвитку суспільства. Найбільш
цінним багатством людства є його інтелект та ті об’єкти, які завдяки цьому інтелекту створюються, тому
наявність сучасної, міжнародної, широко визнаної системи інтелектуальної власності є необхідним елементом для досягнення високого економічного та соціального зростання нашої держави… регулювання цієї
сфери відіграє неабияку роль у збереженні науковотехнічного та інтелектуального потенціалу України»
[1, с. 258]. Поряд з цим слід наголосити, що, у зв’язку
з міжгалузевим характером інституту прав інтелектуальної власності та значною розпорошеністю його
джерел, формування дієвих рекомендацій стосовно
розвитку цього інституту, зокрема, вдосконалення
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підходів до судового захисту, має опиратись на комплексні дослідження та враховувати існуючі напрацювання у цій сфері.
Формування концепції судового захисту прав інтелектуальної власності на нинішньому етапі здійснюється як у загальнонаціональному, так і у конкретногалузевих вимірах. Так, О.Я. Сцібан розкрив основні
аспекти здійснення державного регулювання використання об’єктів інтелектуальної власності суб’єктами
господарювання, окреслив засади діяльності органів
державної влади стосовно охорони та захисту прав інтелектуальної власності та визначив проблеми здійснення державного регулювання за цим напрямком [2].
Схожим чином у статті В. Микитина розкрито державне регулювання правової охорони інтелектуальної
власності, охарактеризовано поняття об’єктів інтелектуальної власності та подано їх класифікацію. Проте
досліджуючи правове забезпечення захисту об’єктів
інтелектуальної власності. науковець акцентує на цивільно-правових аспектах захист права на об’єкти інтелектуальної власності та цивільноправовій відповідальності за його порушення [3].
Основна маса досліджень прав інтелектуальної
власності та окремих аспектів їх судового захисту зосереджується у цивільно-правових дослідженнях.
Так, у праці О. Гумеги судовий захист прав інтелектуальної власності досліджено у контексті принципів
цивільного права. Виходячи з того, що принцип захисту цивільних прав та інтересів визначається в
якості одного з базових принципів цивільно-правового
регулювання, науковцем визначено особливості цього
принципу, викликані специфікою об’єктів права інтелектуальної власності, особливостями набуття правової охорони. У роботі аналізуються положення теорії
та чинного законодавства у частині визначення способів захисту прав інтелектуальної власності як одного факторів, що визначають особливості реалізації
принципу захисту цивільних прав та охоронюваних
інтересів у сфері інтелектуальної власності [4].
У рамках цивільно-правових досліджень науковці
звертають увагу і на економічні аспекти прав інтелектуальної власності. Так, А. Данилюк, визначивши
місце захисту прав інтелектуальної власності в національній системі інтелектуальної власності загалом, підкреслює вплив належного захисту прав на розвиток
національної економіки, на створення робочих місць
тощо, та підкреслює, що ефективне використання та
розпоряджання правами інтелектуальної власності
можливе лише за умови створення ефективних механізмів захисту таких прав. Водночас науковець досліджує не лише судові, але й альтернативні засоби захисту прав інтелектуальної власності та зазначає, що,
хоча спір у галузі інтелектуальної власності може бути вирішений шляхом судового розгляду, сторони все
частіше виносять свої спори на розгляд у рамках посередницької, арбітражної та інших процедур альтернативного врегулювання спорів [5].
Врахування економічної складової захисту прав
інтелектуальної власності особливо яскраво проявляється у дослідженнях за напрямком господарського
права. В.П. Козирєва та А.П. Гаврилішин розглядають деякі проблеми та підстави розгляду спорів про
захист права інтелектуальної власності як один із
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ефективних способів захисту з метою відшкодування
майнової і немайнової шкоди. Науковці акцентують
на важливості вірного визначення підсудності спорів
стосовно захисту прав інтелектуальної власності та
акцентують на існуванні низки проблем, які полягають у неспроможності одних осіб відстоювати свої
права, небажанні інших виплачувати їм винагороду за
використання прав, пов’язаних з об’єктами права інтелектуальної власності та прагненні третіх осіб отримувати величезні прибутки [6, с. 114–115].
Певні дослідження проблематики захисту прав інтелектуальної власності проводяться і у рамках кримінального права. І. Романюк, розглянувши стан кримінально-правового дослідження інтелектуальної власності дійшов висновку, що чимало питань, пов’язаних
із кримінально-правовою характеристикою складів злочинів, що посягають на інтелектуальну власність, є
спірними і не до кінця з’ясованими, інші потребують
додаткової аргументації. Науковець зауважує, що захист права інтелектуальної власності в Україні здійснюють два міністерства, чотири цивільні відомства та
СБУ; у державі практично не існує єдиної статистики
охорони та захисту об’єктів права інтелектуальної
власності 7.
Вчення про захист прав інтелектуальної власності
розвивається і у рамках науки адміністративного права.
О.В. Шакірова, розглянувши актуальні питання адміністративно-правового регулювання захисту права інтелектуальної власності в умовах адаптації законодавства України до міжнародного права наголошує:
«Необхідність створення в Україні надійної системи
захисту права інтелектуальної власності обумовлена
вимогами ХХІ століття. Незалежна держава не може
існувати без повноцінної соціально-економічної основи, а підґрунтям для цього має бути належний рівень
державної політики, яка спрямована зокрема і на захист права інтелектуальної власності. Проголошений
Україною курс на інтеграцію до Європейського Союзу і вступ до Світової організації торгівлі потребує
забезпечення захисту прав на об’єкти авторських і суміжних прав та об’єкти промислової власності на такому рівні, який вже існує в економічно розвинених
країнах» [8]. Окремі адміністративно-правові аспекти
захист прав інтелектуальної власності висвітлив О.С. Барладян. У його праці сформовано теоретичні підходи
стосовно вдосконалення адміністративно-правового захисту права інтелектуальної власності правоохоронними органами України 9.
Слід відзначити, що міжгалузевий характер інституту прав інтелектуальної власності позначився на
розвитку міждисциплінарного підходу, що можливо
охарактеризувати як «судово-правовий». Обґрунтовуючи поняття судового процесуального права М.П. Курило наголошує: «Уніфікація процесуального законодавства у сфері цивільного, господарського, адміністративного процесуального права зумовлює інтеграційні
процеси, які вже назріли в суспільстві, оскільки відносини, які регулюються у сфері публічного і приватного процесуального права, не пов’язані рівноправними відносинами суб’єктів» 10, с. 229.
У цьому контексті звернемо увагу на працю Н.П. Бааджи. Науковцем окреслено коло основних проблем у
сфері судового захисту права інтелектуальної влас-
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ності та можливих шляхів їх вирішення, проаналізовано співвідношення приватно-правових та публічноправових складових у процесі захисту прав інтелектуальної власності та окремо досліджено питання
розмежування підвідомчості спорів у сфері порушення прав інтелектуальної власності, доцільність поєднання кількох позовних вимог у судовому процесі з
означеної категорії справ, неоднакового застосування
судами норм матеріального та процесуального права
тощо, і наголошено на доцільності створення спеціалізованого суду у сфері інтелектуальної власності в
Україні [11].
Доповнення судово-правової концепції захисту прав
інтелектуальної власності можливо віднайти у праці
В. Петренка та В. Левицького, котрі, проаналізувавши
загальні чинники процесуальних труднощів судового
захисту прав інтелектуальної власності обґрунтували
процесуальні переваги судово-прокурорського способу
захисту, що передбачає звернення особи до органів
прокуратури з відповідною заявою та підтверджувальними документами для розгляду та прийняття рішення за заявою про порушення прав інтелектуальної
власності; відтак прокуратура розглядає подану заяву
та приймає рішення стосовно захисту порушених прав
особи, зокрема, звертається з позовною заявою до
суду в інтересах особи [12].
У контексті розвитку судово-правової доктрини
нерідко постає питання стосовно реалізації прецедентного регулювання. У ході дослідження прецедентного
регулювання питань інтелектуальної власності у Європейському Союзі А. Киричук розглянуто питання
формування правової бази регулювання прав інтелектуальної власності у Європейському Союзі, з’ясовано
місце, роль та алгоритм виникнення прецедентних норм
європейського права. Науковцем охарактеризовано
формати функціонування норм прецедентного права
в Україні та проаналізовано шляхи гармонізації європейського та вітчизняного законодавства у сфері інтелектуальної власності [13].
Останні зміни у судоустрої України, що відбулись
у зв’язку з прийняттям змін до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», зокрема, у частині створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності позначились на пожвавленні наукової дискусії
за цим напрямком. Так, у статті А. Кодинець досліджуються особливості захисту прав інтелектуальної
власності з огляду на формування Вищого суду з питань інтелектуальної власності і у цьому контексті
аналізуються проблеми та суперечності чинного законодавства України, що регулює відносини інтелектуальної діяльності, а також формулюються висновки
стосовно вдосконалення національної системи правової охорони інтелектуальної власності [14]. В.Г. Гриценко та А.О. Шашкова, дослідивши особливості судового захисту прав інтелектуальної власності в умовах сучасного реформування судової системи України охарактеризували правовий статус Вищого суду з
питань інтелектуальної власності, дослідили його повноваження, підвідомчість справ та основні вимоги до
кандидатів на посаду суддів [15].
Вкрай важливим напрямком досліджень захисту
прав інтелектуальної власності є формування теоретико-правових засад розвитку відповідних інститутів
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та механізмів, зокрема, судового захисту у світлі євроінтеграційних прагнень України. У цьому контексті
відзначимо працю О. Волощенко, котра провела теоретичне дослідження євроінтеграційних процесів у
сфері права інтелектуальної власності, виявила низку
правових проблем належної адаптації законодавства
інтелектуальної власності до європейських стандартів, і запропонувала механізми вирішення виявлених
проблем 16. З приводу євроінтеграційних аспектів
захисту прав інтелектуальної власності О.П. Орлюк
зазначає: «Проблема захисту прав інтелектуальної
власності не є унікальною лише для України, а є спільною для усього світового середовища Україна має виходити й з європейського досвіду у частині захисту
прав інтелектуальної власності. Адже створення єдиного європейського ринку потребує гармонізації відповідних національних законодавств держав-учасників
ЄС, а також поліпшення системи захисту інтелектуальних прав на міждержавному рівні. Право інтелектуальної власності поширюється в державах-учасниках ЄС, безпосередньо впливаючи на національні
системи правової охорони» [17].
ВИСНОВКИ
Огляд наукових джерел за проблематикою судового захисту прав інтелектуальної власності дозволив
узагальнити основні тенденції розвитку юриспруденції за цим напрямком. По-перше, дослідження прав
інтелектуальної власності здійснюється як на загальноправовому, так і на галузевому рівнях. Водночас чітко
проявляється міжгалузевий характер інституту прав
інтелектуальної власності, що, зокрема, визначає актуальність його дослідження у рамках науки судового
права. По-друге, важливим напрямком розвитку теоретико-методичного забезпечення судового захисту
прав інтелектуальної власності є дослідження правового статусу, особливостей формування та майбутнього
функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності, створеного у 2017 р. у рамках судової
реформи 2016 р. По-третє, вкрай важлива роль відводиться чинникам підвищення ефективності захисту
прав інтелектуальної власності у контексті євроінтеграційних прагнень України.
Перспективним напрямком подальших досліджень
є пошук шляхів удосконалення процесуального законодавства у частині забезпечення ефективного функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної
власності.
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