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неодноразово звертали увагу вчені [3]. Значення контролю полягає в 
тому, що він є, по-перше, джерелом інформації про стан забезпечення 
дисципліни та законності, по-друге, дієвим засобом забезпечення 
дотримання особовим складом закону та інших нормативно-правових 
актів, по-третє, сприяє охороні та реалізації платників податків своїх прав 
та законних інтересів. Контроль за дотриманням дисципліни та законності 
в підрозділах державної фіскальної служби України має дворівневий 
характер. Перш за все мова йде про внутрішній контроль та зовнішній. 
Завдання контролю полягає в отриманні фактичних даних, зіставлення з 
критеріями, що характеризують цілі управління, у виявленні відхилень, 
з`ясуванні причин їх утворення. 

Одним із засобів забезпечення законності та дисципліни 
працівників державної фіскальної служби є і постійне підвищення 
кваліфікації кадрів, який стає тим чинником, що визначає правосвідомість 
працівників та рівень знань нормативно-правових актів, що, в свою чергу, 
впливає на законність професійних дій  та дотримання професійної 
дисципліни. 

Отже, система засобів забезпечення законності та дисципліни в 
органах державної фіскальної служби включає в себе: юридичні (правові) 
засоби, належну роботу з кадрами, стимулювання до більш якісного 
виконання покладених на них  завдань, а також систему підвищення 
кваліфікації особового складу та відповідне матеріально-технічне 
забезпечення. 
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Визначення предмета галузі права дозволяє краще пізнати конкретні 

суспільні відносини та запропонувати такі прийми і способи їх правового 
регулювання, які відповідають суспільній формації на конкретному 
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історичному етапі розвитку суспільства.  
Зміст суспільних відносин, що складають предмет адміністративного 

права, науковцями визначається через одну з основних категорій 
адміністративного права, а саме: державне управління, публічна 
адміністрація, владно-розпорядча діяльність, яка спрямована на 
реалізацію прав громадян, або через перелічування видів правовідносин, 
які опосередковують різні типи діяльності органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. Формування таких різних підходів 
обумовлюється історичним розвитком, впливом європейского 
адміністративного права, типами праворозуміння, змістом тих основних 
завдань, які дослідники ставлять перед адміністративним правом. 
Більшість таких підходів не суперечать один одному.  

Набуває поширення застосування антропоцентричного підходу, який 
основний зміст адміністративних правовідносин та завдання 
адміністративного права вбачає в реалізації прав і свобод людини. Однак, 
на наш погляд, це не вбачається доцільним. Так, кожна окрема людина 
має свою систему цінностей, прагнень і, відповідно, інтересів, однак не 
інтерес окремого індивіда є рушійною силою в суспільстві, а їх 
сукупність. Відповідно, держава, реалізуючи владу, прагне задовольнити 
не інтерес кожного окремого індивіда, а всього суспільства. Тому 
ключовим для характеристики адміністративних відносин повинно стати 
не те, що в цих відносинах бере участь людина, яка прагне реалізувати 
свої права, а те, що в них бере участь представник держави, який 
наділений владними повноваженнями і основним завданням якого є 
забезпечення публічних інтересів. За умови демократичного способу 
формування органів державної влади публічні інтереси не будуть 
підмінюватися інтересами окремих правлячих груп.  

Характеристика ж суб’єкта, який реалізує державну владу у 
відносинах з приватними особами, може здійснюватися як через аналіз 
цієї діяльності (тоді центральною категорією для пізнання 
адміністративного права стає державне управління) або через аналіз 
властивостей суб’єкта, який реалізує цю владу. У другому випадку 
рівнозначними, на наш погляд, є спроби визначити предмет 
адміністративного права як через реалізацію суб’єктами, наділеними 
владними повноваженнями, юридично закріплених владних повноважень 
(тоді центральними категоріями є суб’єкти владних повноважень та типи 
реалізації владних повноважень), так і діяльність публічної адміністрації. 
Останній підхід, на нашу думку, найбільш точно дасть змогу відмежувати 
адміністративно-правові відносини від інших видів правовідносин, тому 
що саме категорія «публічна адміністрація» формує уявлення про те, що в 
адміністративних правовідносинах реалізується публічний інтерес, який і 
визначає основні принципи її діяльності.  

 


