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І завдяки даній ситуації ми почали з ним зустрічатися, і наші стосунки про-
довжуються і досі. 

Таким чином, сни, а особливо віщі, відіграють важливу роль в нашому 
житті. Вони можуть впливати на наш вибір, допомогти вирішити те чи інше 
питання, зробити той чи інший крок. Віщі сни прогнозують нам майбутнє. 
Побачити віщий сон – означає схопити долю за хвіст, оскільки ти таким чи-
ном дізнаєшся, що саме тебе чекає в майбутньому, як не допустити тих чи 
інших помилок та тому подібне.

Кулеба Інна Анатоліївна,
студентка Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ,
Єремєєва Ірина Анатоліївна,

кандидат історичних наук, 
доцент Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

В умовах формування правової держави в Україні актуалізується необ-
хідність аналізу проблем реформування судової гілки влади, її значення та її 
ролі в суспільстві та державі. 

Найбільший вплив на формування судової гілки влади України в ХХ 
ст. вплинуло перебування України у складі СРСР. Таким чином, судова сис-
тема України перебувала під впливом тоталітарної держави та політичної 
підпорядкованості  правлячій партії. Суди мали часто декоративний харак-
тер, виступали частиною каральної системи, створюючи  видимість правосу-
ддя, тоді як остаточні рішення приймала правляча верхівка.

Таким чином, незалежна Україна отримала у «спадок» наступні  про-
блеми: маніпулювання судами політичних сил; зниження рівня юридичної 
освіти і рівня професійності суддів та адвокатів; корумпованість судової сис-
теми. Подібні умови ускладнюють реалізацію принципів неупередженості 
правосуддя, що сприяє масовій зневірі суспільства до права в цілому. Соціо-
логічне опитування USAID у 2015 р. засвідчило, що тільки 5% населення 
України довіряють судам. Критична падіння довіри до судової системи та 
деградацію правосуддя можна вважати однією з основних причин Революції 
гідності 2013 – 2014 рр. Саме ця подія дала потужний поштовх до змін на які 
всі чекають, а саме реформування трьох гілок влади та спрямування вектору 
розвитку на європейське стандарти та захист прав людини.

З метою гарантії чітких вимог реформування судової системи наприкі-
нці 2014 р. було створено Раду з питань судової реформи, до складу якої 
увійшли 43 особи – експерти, юристи, науковці, чиновники, депутати, пред-



Соціально-гуманітарні виміри правової держави: еволюційна парадигма

170

ставники громадських організацій та судів. Рада сформулювала «Стратегію 
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 
2015 – 2020 рік», яка полягає в тому, що за допомогою фахівців в галузі пра-
вових інститутів чітко прописано етапи реалізації та поступового впрова-
дження змін в судову гілку влади. Фактичним стартом для судової реформи 
став закон «Про забезпечення права на справедливий суд», який запровадив 
перші зміни у судоустрої. Цей закон був розроблений Радою з питань судової 
реформи, а прийнятий Верховною Радою України у лютому 2015 року.

Успішне реформування судової системи є вкрай складною справою, 
оскільки судова влада повинна залишатися цілісною, самостійною гілкою в 
системі поділу влади. Незалежність судової системи є основою функціону-
вання правової держави. Гарантії незалежності судової влади повинні поши-
рюватися на суддів, які здійснюють, відповідно до повноважень, специфічну 
владну діяльність. Недоречно допускати зниження рівня гарантій незалежно-
сті й недоторканності суддів у разі прийняття нових законів або внесення 
змін до чинних законів [1, с. 174].

Одним з основних завдань, що стоять перед судовою владою України є 
досягнення високого рівня довіри громадськості до судів. Зауважимо, що рі-
вень довіри до судової системи прямо пропорційний до ефективності здійс-
нення правосуддя. Подальше реформування судової системи повинно відбу-
ватися з урахуванням наступних чинників: історичних моментів та традицій; 
системи адміністративно-територіального устрою; суспільного менталітету; 
фінансових можливостей держави. Європейські стандарти та їх запрова-
дження в українське судочинство є однією із складових реформи. Але це не є 
приводом для повного схематичного перенесення в українську дійсність. Ім-
плементація міжнародних стандартів вимагає творчого підходу та врахуван-
ня низки особливостей. Головне при цьому – використовувати суть стандар-
ту, а не намагатися відтворити один до одного його форми. 

Реалізація судової реформи потребує внесення відповідних змін до 
Конституції України. У системі принципів організації та функціонування су-
дової влади особливу роль відіграють принципи верховенства права та кон-
ституційної законності, які набувають особливого значення в сучасних умо-
вах, оскільки вони мають значення визначальних орієнтирів реформування та 
подальшого розвитку судової влади в Україні [2, 86]. Також для подальшого 
успішного впровадження та функціонування судової реформи вважаємо за 
потрібне сформувати розумний підхід до захисту прав та свобод людини, 
сформувати у суспільстві усвідомлення необхідності відстоювання справед-
ливості та особистих прав. Лише за таких умов можливе формування право-
вої держави – демократичної, неупередженої до різноманітних суб’єктів гро-
мадянського суспільства, такої, що має об’єктивне правосуддя.
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На сьогодні актуальність дослідження зарубіжного досвіду фіскального 
регулювання зумовлена тим, що у розвинутих країнах теоретична база і по-
даткова практична перебувають на високому науковому і професійному рів-
ні. Традиції оподаткування, підходи до непрямого оподаткування в зарубіж-
них країнах є значно ширшими, а знання щодо їх застосування випробуванні 
часом.

Саме тому аналіз та адаптація запозиченого міжнародного досвіду у 
сфері фіскального регулювання є важливим кроком у пошуку шляхів збіль-
шення ефективності податкової політики в Україні.

Фіскальне регулювання – це зміни в урядових видатках і оподаткуван-
ні, що спрямовані на досягнення повної зайнятості та неінфляційного внут-
рішнього обсягу виробництва [1, с. 665].

На підставі світового досвіду виокремлюють три типи фіскальної полі-
тики: політика максимальних податків (через введення нових податків, висо-
ких податкових ставок та зменшення податкових пільг, податкових канікул); 
політика розумних податків (низькі податкові ставки, збільшення податкових 
пільг); політика економічного розвитку (застосування високих податкових 
ставок, але надання відповідних компенсацій і пільг) [2].

Обрані фіскальні політики, своєю чергою, застосовують відповідні фіс-
кальні механізми, здебільшого важливу роль відіграє характер економіки 
країни та історичні передумови розвитку ринку.

Незважаючи на те, що на сьогодні для більшості країн характерне по-
мірне оподаткування, необхідне для досягнення стабільного економічного 
росту, сприятливого податкового клімату та розвитку економічної діяльності, 
питома вага податкових платежів від ВВП здебільшого різниться. Так, від 40 
до 50 % ВВП становлять податкові відрахування в таких країнах, як Італія, 


