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В. А. Дедекаєв,
доктор економічних наук,
Н. П. Пелепей,
Національний університет
ДПС України

ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В
УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ

Розглянуто проблеми стратегічного аналізу в управлінні народногосподарським
комплексом України. Наведено методологічні засади стратегічного аналізу й управління
економікою.

The problems of strategic analysis are examined in the management of Ukraine a pertaining
to national economy complex. Methodological principles of strategic analysis and management
an economy are pointed.

Ключові слова: народногосподарський комплекс, управління, стратегічний аналіз,
цільові програми.

Україна впевненим кроком розбудовує незалежну державу, в минулі роки  успішно
подолала економічну кризу і перейшла на стадію соціально-економічного пожвавлення.
Повільними темпами іде процес трансформації від адміністративно-командної системи до
правової цивілізованої країни з ринковими відносинами.

Вісімнадцятирічний період економічного і соціального розвитку держави на рубежі ХХ і
ХХІ століть – це чималий відрізок часу, протягом якого були як невдачі, так і здобутки. Як
зазначив Павло Гайдуцький, висока кон’юнктура сучасної економіки притаманна більшості
країн світу. В Україні вона проявлялась зі специфічними відтінками і особливо після відомих
змін  у державі на рубежі 2004–2005 років. За останні роки економіка України у зменшеній,
так би мовити, формі повторила траєкторію руху за всі роки незалежності [1].

За оперативними даними, у 2007 році порівняно з 2006 роком реальний валовий внутрішній
продукт становив 107,3 %, а у 2008 році порівняно з 2001 роком – 102,1 %. За 2008 рік найбільше
зростання доданої вартості відбулося у сільському господарстві, мисливстві, лісовому
господарстві, транспорті та зв’язку [2].

Негативну характеристику економічного розвитку України дає А. Чухно. Він вважає, що
економічна політика екс-президента, яка суперечила економічній теорії і світовому досвіду,
призвела до того, що економіка України, яка за своїми масштабами наближалася до розвинених
індустріальних країн, за роки тяжкої і довготривалої кризи скотилася далеко вниз [3].

© Дедекаєв В. А., Пелепей Н. П., 2010
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На шляхи подальшого розвитку України вказав Віктор Ющенко: „Системне бачення
визначає наш зовнішній орієнтир – повномасштабну інтеграцію України до європейських і
євроатлантичних структур, структур безпеки, економічного співробітництва і культурної
взаємодії” [4].

З урахуванням тенденцій розвитку світової економіки, які визначаються науково-технічним
прогресом, поступовим переходом розвинених країн від індустріальної економіки до
економічних знань, основним макроекономічним завданням є підвищення
конкурентоспроможності національної економіки, забезпечення сталого економічного
зростання держави та матеріального добробуту її громадян за рахунок нарощування
ефективності суспільного виробництва, організації й управління.

І Бабец, [5] вважав, що конкурентоспроможність національної економіки значною мірою
залежить від рівня розвитку регіонів, ступеня їх економічної взаємодії з територіально-
адміністративними одиницями всередині країни та за її межами.

На думку Н. Соловйової, обґрунтування можливостей постекономічної інтеграції
прогнозування і планування можливо в єдиному аналітично-конструктивному процесі
консолідації інтересів держави і суспільства [6].

Тут ідеться про прогнозування і планування майбутнього України, оскільки майбутнє ще
не визначено. І це єдине, про що можна сказати впевнено. Треба робити сміливий крок у
невизначене майбутнє, щоб подолати разючі суперечності у самому житті людства [7, с. 442].
Дійсно, моделі соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті ще не розроблено.
Тут доречно навести цитату: „Можуть змінюватися Уряди, але не може змінюватися
генеральна політична лінія держави” [8]. Цю проблему можна вирішити лише на науковій
теорії управління. Як стверджують Р. Нельсон і С. Унтер, основні функції будь-якої теорії
(науки в цілому) – пояснення і передбачення процесів і явищ навколишнього світу [9, с. 202].

Необхідно зазначити, що підвалини наукової теорії управління були закладені ще у 70-х
роках минулого століття такими відомими вченими, як А. Аганбегян, А. Анчишин, В. Глушков,
Д. Гвішіані, Л. Гатовський, Д. Добров, Т. Заславская, М. Якубовський, та іншими.

У наш час продовжують дослідження проблеми управління економікою вітчизняні вчені
В. С. Будин, І. Ф. Гнібіденко, А. І. Кредісов, А. І. Даниленко, Б. М. Данилішин, С. А. Єрохін,
Т. І. Єфименко, А. А. Долгий, З. С. Варналій, В. П. Кудряшов, Е. М. Лібанова, П. В. Мельник,
А. А. Мазаракі, С. О. Рибак, Л. Л. Тарангул, В. М. Тарасевич, П. Т. Каблук та інші.

Ними сформована методологія управління народногосподарським комплексом із
використанням методів стратегічного аналізу. Тезово вона зводиться до того, що стратегія –
це програма, план, перспективний курс суб’єкта управління щодо досягнення ним
далекоглядних цілей у певній області. Економічна стратегія – це сукупність дій суб’єкта
управління, спрямованих на ефективну його виробничу, комерційну і фінансову діяльність.
Тому аналіз  стратегії економіки суб’єкта управління називають стратегічним аналізом.
Алгоритм управління складається з таких кроків: постановка завдання; аналіз завдання;
стратегічний аналіз об’єкта управління і зовнішнього середовища; формування стратегічної
програми та її реалізація [9, с. 48].

На жаль, розроблена наукова теорія і методологія управління і стратегічного аналізу
недостатньо використовувалися в практиці керування народногосподарським комплексом
України.
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Як вважає Валерій Геєць, державна політика визначається не стільки суспільними
інтересами, скільки нескінченою чергою винятково приватних інтересів [10]. Його підтримує
Н. Соловйова своєю констатацією, що в Україні система державного прогнозування і
програмування формується функціями і повноваженнями органів влади. Вона не має ні
теоретичних, ні методологічних, ні практичних підстав для залучення для цього процесу наукової
та підприємницької громадськості. Існуюча на сьогодні ситуація є неконтрольованою з боку
суспільства при реалізації державних прогнозів і планів, і більше відбувається у форматі
політичних спекуляцій і обмеженого доступу, явно потребує системних перетворень [6].

Про відсутність залучення певних кіл учених і громадськості при розробці прогнозів і
стратегічних планів зазначає Ю. Архангельський. Прогноз економіки в розрізі галузей і видів
економічної діяльності складається  Кабінетом Міністрів за допомогою Мінекономіки, Мінфіну
та інших центральних органів управління. Застосовані ними автономні методи прогнозування
дають відносно невисоку точність. Можливо залучення експертних оцінок [11]. І. Грінберг
щодо цього стверджує, що діяльність держави та її втручання в економіку поряд із
зловживанням владою (інтереси окремих груп, корупція) має наслідком неефективне
використання ресурсів [12].

Необхідно зазначити, що на сучасному етапі перед Україною постало ряд проблем,
пов’язаних, по-перше, з уповільненням темпів економічного розвитку і недостатньою
інвестиційною активністю. По-друге, у зв’язку із світовою економічною кризою у багатьох
промислових зонах інвестиційно непривабливі підприємства практично не мають перспектив
для відновлення виробничого потенціалу.

При цьому значну роль відіграє нехтування науковими методами стратегічного аналізу як
основи санації підприємств-банкрутів. Їх можна б реанімувати за допомогою розробки
стратегічних програм економічного зростання.

Як зауважує Броніслав Панасюк, після 1991 року з лексики українського суспільства, за
винятком окремих учених, поняття „прогноз” і „план” зникло, воно перестало не лише
використовуватися в практиці державного та регіонального управління, а й згадувати про них
вважалося не коректно. Замість прогнозно-планових розрахунків щодо динаміки економіки в
перспективі на державному рівні використовувалося так зване програмування соціально-
економічного розвитку, яке практичного значення для державного управління не мало.
Спеціалістам відомо, що економічні прогнози і плани за своєю сутністю та внутрішнім змістом
повністю відрізняються від програм, але ті, хто в той період був захоплений „вітрами всіляких
перемін”, не зрозуміли цієї відмінності і не прислухалися до існуючих тоді думок про
шкідливість подібних експериментів [13].

Проте незважаючи на ортодоксально-скептичне ставлення до економічних прогнозів і
планів, наука і практика продовжувала обмежено використовувати методи статистичного
аналізу і менеджменту. Практично застосовуються методи екстраполяції від досягнутого,
нормативний, експертний, статистичний. В останньому первинні дані мають невідомий рівень
достовірності. Так, було розроблено і затверджено багато цільових комплексних програм
розвитку різних галузей економіки і соціальної сфери. Була розроблена навіть Державна
програма соціально-економічного розвитку України на 2007 рік і затверджена Верховною
Радою України. Хоча в попередні роки на розгляд Верховної Ради України вносилася не
програма соціально-економічного розвитку, а лише бюджет. До цього потрібно додати
введення управління об’єктами державної власності, яке здійснюється Кабінетом Міністрів



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(49) 2010  7

України та уповноваженими ним органами, повноважень щодо реалізації прав держави, як
власника таких об’єктів, згідно з Законом України „Про управління об’єктами державної
власності” [14].

Особливо необхідно відзначити Закон України „Про державні цільові програми”, в якому
вказано, що державні цільові наукові та науково-технічні програми є основним засобом
реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки шляхом концентрації науково-
технічного потенціалу держави для розв’язання найважливіших природних, технічних і
гуманітарних проблем.

Державні цільові наукові та науково-технічні програми з пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки формуються центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності на основі цільових проектів, відібраних на конкурсній
основі [15].

Уряд запропонував підвищити ефективність державного фінансування науки і використання
коштів на фундаментальні досягнення лише за умови надання позитивного висновку
експертної ради при Національній академії наук України [16].

Кабінетом Міністрів України затверджено „План заходів з підвищення ефективності
наукових досліджень та подальшому розвитку науково-технічного потенціалу”. Документом
передбачено підвищення ролі науки управління і стратегічного аналізу у проведенні соціально-
економічних реформ, активізації наукової  та науково-технічної діяльності [17].

Таким чином, за роки, що минули від початку радикального реформування
адміністративно-командної економіки, значною мірою трансформувалися умови
функціонування всіх складових ланок економіки [18, с. 3].

На жаль, як не прикро це констатувати, але нинішня  українська бюджетна політика багато
в чому продовжує ґрунтуватися на старих засадах адміністративно-командної системи. Про
це свідчить відсутність сучасних бюджетних технологій, форм і методів бюджетного
менеджменту. Водночас фінансова наука Заходу розробила передові технології управління
бюджетними потоками. Бюджетний менеджмент і в теорії, і на практиці досяг відчутних
висот [19, с. 3].

Ці недоліки потрібно віднести і до  податкової системи України. Як відомо, податки існують
у суспільстві майже тисячу років, але й дотепер питання їх сплати залишаються досить
важливими як для державної влади, так і для населення [19, с. 115]. Нині в Україні дуже складне
податкове законодавство, запозичене у економічно потужної сучасної Європи. Ускладнивши
і заплутавши податкове поле, Державна податкова адміністрація України створила ситуацію,
коли майже всі підприємства стали порушниками законів [20].

Податковій системі кожної країни притаманні суперечності, зумовлені загальним рівнем
податкового тягаря, непропорційністю його розподілу між окремими сферами
господарювання. Принцип пропорційної відповідності стягнення податків доходам
платників [21].

Податкова адміністрація неодноразово звертала увагу на хитрі комбінації деяких
„бізнесменів”, які заради одержання відшкодування з ПДВ вивозять продукцію  в країни
ближнього зарубіжжя, повертаючи її через певний час назад. Це свідчить про недостатнє
законодавче врегулювання процедури відшкодування ПДВ. Разом з тим іде списання
податкової заборгованості не лише ПДВ, а й податку на прибуток [22].
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Розглянувши комплекс проблем, пов’язаних із функціонуванням чинної системи
адміністрування ПДВ, Рада національної безпеки і оборони України вирішила: „Визнати рівень
законодавчого забезпечення функціонування ПДВ та механізм його адміністрування в Україні
незадовільним” [23].

Президент України Віктор Ющенко зауважив: „Вирішальним чинником у сприянні
соціальному та економічному розвиткові має стати реформа податкової системи. На черзі –
впорядкування податку на додану вартість і податку на прибуток” [24].

Податкова адміністрація України зреагувала і провела наукові дослідження за допомогою
методів стратегічного аналізу. Сама податкова система буде реформована до 2015 року,
виходячи із стратегічних цілей – побудови соціально-орієнованої конкурентоспроможної
ринкової економіки та інтеграція в європейське співтовариство. Така основна мета розробленої
концепції реформування податкової системи України, схваленої розпорядженням Уряду від
19 лютого 2007 року № 56-р [25].

Сергій Буряк окреслив три пріоритетні напрями щодо заходів вирішення питань, якими
керівництво ДПА України повинно приділити особливу увагу: руйнування схем ухилень від
сплати ПДВ, перехід на систему адміністрування цього податку в електронному вигляді, а
також ліквідація заборгованості з відшкодуванням ПДВ [26].

Застосування наукових доробок управління і стратегічного аналізу набуває сьогодні
першорядного значення в зв’язку із світовою економічною кризою. Так, за прогнозами ООН,
світове економічне зростання у 2009 році становитиме 1 % (2,5 – у 2008 році), а за даними
МВФ – на рівні 0,5 %, що є найнижчим показником за останні 60 років. За таких умов уряди
провідних країн вдаються до розробки антикризових заходів із метою стабілізації національної
і міжнародної фінансової та економічної систем. Однак залишаються відкритими питання,
наскільки сучасна економічна наука здатна допомогти урядам протистояти викликам
глобальної фінансової кризи та якими є перспективи подолання наступів кризи для України [27].

Щодо цього  Віктор Ющенко констатував, що політика „перечікування” кризи неправильна
і посилить економічні проблеми у наступному році. У зв’язку з цим він закликав ділові кола
зайняти активну консолідовану позицію і вимагати від Уряду проведення ефективних реформ
у ключових секторах економіки [28]. У відповідь Юлія Тимошенко зауважила, що, „по-перше,
світова глобальна фінансова криза почалася не в Україні, вона почалася в найпотужнішій
країні світу – США. Сьогодні ця криза нищить увесь світ. По-друге, мені б хотілося, щоб Ви
знали: Уряд і особисто я, як Прем’єр-міністр, з першого дня початку кризи прийняли,
насамперед, перший антикризовий закон, який повністю захищає усе те, що ми могли на той
час захистити, а потім – антикризову програму” [29].

Необхідно зазначити, що антикризова програма Уряду дала перші позитивні наслідки, але
цього недостатньо для подолання негативних явищ в економіці. Тут необхідні додаткові
дослідження ситуації на основі стратегічного аналізу. На думку Богдана Данилишина, сьогодні,
коли завдяки першочерговим діям Уряду досягнуть певної стабілізації та покращання ситуації,
потребують додаткового неупередженого вивчення окремі складові кризових явищ, ступеня
їх впливу на економіку, можливостей відновлення зростання у наступному році та
середньостроковому періоді, напрямів політики, спрямованих на підтримку збалансованого
сталого зростання та зменшення залежності від кон’юнктурних чинників [30].

У сучасних умовах формування теорії стратегічного аналізу й управління відбувається в
Україні шляхом механічного переносу і впровадження в практику західних концепцій
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менеджменту „людських відносин”: біхевіоризму і емпатії. Проте, як свідчать Б. В. Новиков,
Г. Ф. Сініток, П. В. Круш, в Україні формується теорія адміністративно-державного управління
– одна з молодих теорій управління суспільством [31]. Але автори не враховують при цьому
багаторічний досвід управління народногосподарським комплексом  колишнього Радянського
Союзу. Тут доречно навести думку Валерія Гейця: „Високі мобілізаційні якості радянської
системи планування дозволили зосереджувати увагу на вирішенні окремих найважливіших
завдань” [10].

Доцільно зауважити, що формування теорії стратегічного аналізу і управління відбувається
в Україні шляхом механічного переносу і впровадження в практику західних концепцій. Це
помилковий шлях, тому що Україна має свою власну історію і науковий менталітет, національну
специфіку організації народного господарства. У Законі України „Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки” зазначається, що Україна має власну
історію розвитку базових засад інформаційного суспільства: діяльність всесвітньо відомої
школи кібернетики; формування на початку 90-х років минулого століття концепції та програми
інформатизації; створення різних інформаційно-комунікаційних технологій і
загальнодержавних інформаційно-аналітичних систем різного рівня призначення [32].

Отже, на нашу думку, методологічні засади стратегічного аналізу і управління повинні
формуватися з використанням трьох джерел та його складових: досвіду управління
адміністративно-командної системи колишнього Союзу; системного аналізу і синтезу
кібернетики; підвалин теорії стратегічного аналізу і менеджменту американських шкіл,
адаптованих до умов України.
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У статті розглянуто фіскальний потенціал агропросмислового комплексу України.
Показано, що останні роки суттєво збільшився внесок експортно-орієнтованих
підприємств у бюджет країни. Розглянуто ризики наповнюваності бюджету за рахунок
аграрного експорту. Показано, що зменшення ризиків пов’язано з відмовою від існуючої
системи оподаткування аграрного сектора.

The paper it was analyzed the fiscal potentiality of agro industrial Ukraine complex. The
growing of fiscal budget part of agro industrial complex last years was shown. The agro industrial
fulfillment budget risks were discussed. It was shown that risks dimension connected with
transforming agricultural taxing.

Ключові слова: фіскальний потенціал, агропромисловий комплекс, експорто-
орієнтовані підприємства.

Під час економічної кризи, коли значна кількість бюджетоутворюючих підприємств працює
не на повну потужність, а джерело наповнення бюджету, що пов’язано з оподаткуванням
імпорту, значною мірою обмежено внаслідок значної девальвації курсу гривні, актуальним є
пошук нових джерел наповнення бюджету. Оскільки бюджети останніх років були зумовлені
зовнішньоекономічною діяльністю [10], як це і повинно відбуватися в країні з відкритою
економікою, то логічно, що пошук додаткових джерел повинний здійснюватися також у напрямі
зовнішньоекономічної діяльності.

Якщо розглядати проміжок з 2000 по 2008 роки як проміжок економічного зростання, то
необхідно підкреслити, що його основу складав розвиток експортно орієнтованих галузей
економіки. До цих галузей економіки у першу чергу відносять металургійну та хімічну.
Практично на всьому інтервалі зростання аграрний сектор здійснював суттєвий внесок в
експорт країни. Однак ситуація почала змінюватися в останні роки. Україна за останні три

© Скрипник А. В., Проскура К. П., 2010
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роки була серед найбільших світових експортерів зерна, і ці події відбувалися на фоні
зменшення світового попиту на традиційну продукцію українського експорту. Так, експорт
аграрного сектора останні роки сприяв збереженню торговельного балансу країни. Звичайно,
що така зміна вектора зовнішньоекономічної діяльності не могла не вплинути на показники
наповнюваності бюджету. Тобто фіскальний внесок аграрного сектора економіки суттєво
зріс останні роки.

Оцінкам фіскального потенціалу України присвячено значну кількість досліджень [7]. Як
правило, це питання розглядається швидше в регіональному, ніж у галузевому розрізі. Так,
О. Марчев [4] вважає, що податковий потенціал складається з податків, сплачених офіційним
сектором економіки та податкових резервів неофіційного сектора економіки. Недоліком такого
підходу, на нашу думку, є те, ще в ньому розглядаються можливості фактичного стану
економіки. У Л. Тарангул [12] під потенційною податкоспроможністю регіону розуміють його
можливість щодо мобілізації надходжень усіх рівнів за умови залучення всіх регіональних
ресурсів. На нашу думку, такий підхід є більш реалістичним, однак у ньому не фігурує верхня
межа рівня оподаткування, що не завдає шкоди суб’єкту оподаткування. У підході І. Таранова
ця межа існує. Він розглядає фіскальний потенціал як потенційно можливий обсяг бюджетних
надходжень на душу населення, який можна мобілізувати, діючи в існуючих умовах
господарювання і не зазіхаючи на фінансову свободу та самостійність економічних
суб’єктів [13].

Що стосується фіскального потенціалу аграрного сектору, то, на нашу думку, на даний
момент він недостатньо оцінений. Фундаментальною є робота Тулуш Л. Д., Проніна В. І.,
Сеперович Н. В. [14], в якій детально розглядаються основи оподаткування аграрного сектора.
Значна увага приділяється фіксованому сільськогосподарському податку, розглядаються його
переваги та недоліки. До недоліків, насамперед відносять недосконалість способу визначення
бази оподаткування, внаслідок чого величина цього податку є значно нижчою, ніж розміри
його складових (земельний податок та інші). Однак, у цілому, фіскальний потенціал агро-
промислового сектору не є на сьогодні об’єктивно оціненим.

Мета даної роботи оцінити фіскальний потенціал аграрного сектору економіки України з
урахуванням світових і національних тенденцій розвитку ринку продукції аграрного сектора.

Оподаткування аграрного сектору економіки. До аграрного сектору економіки відносяться
підприємства різних форм власності, що займаються винятково поставкою вироблених
(наданих) ними сільськогосподарських товарів (послуг). Також існує більш широке поняття
аграрно-промислового комплексу, до якого відносяться не тільки виробники
сільськогосподарської продукції, але також і переробні підприємства, виробники обладнання
та обслуговуючі підприємства. Ці визначення надзвичайно важливі для подальшого
дослідження фіскального потенціалу аграрного сектору економіки. Розглянемо, які податки
сплачують підприємства агропромислового сектора.

Підприємства, що переробляють продукцію сільськогосподарського виробництва,
перебувають на звичайній системі оподаткування, тобто сплачують, як головні, наступні
податки: податок на прибуток підприємства, ПДВ, а працівники цих підприємств сплачують
податок із доходів фізичних осіб. Крім того, до податкових потрібно віднести соціальні платежі,
які, по суті, є податками на фонд оплати праці.
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Що стосується безпосередньо сільськогосподарських виробників, то вони мають
можливість варіативності вибору системи оподаткування: звичайна або фіксований
сільськогосподарський податок.

Фіксований сільськогосподарський податок сплачується в рахунок таких податків і зборів
(обов’язкових платежів) [14]:

– податку на прибуток підприємств;
– плати (податку) за землю;
– комунального податку;
– збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
– плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;
– збору за спеціальне водокористування.
Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара

сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, проведеної за
станом на 1 липня 1995 року, відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів
України, в таких розмірах:

– для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,15;
– для багаторічних насаджень – 0,09;
– для земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та

риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх
водоймах, – 0,45 % грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республіці
Крим.

Порівнюючи звичайну систему оподаткування та фіксований сільськогосподарський
податок, не виникає сумнів, що абсолютна більшість сільгоспвиробників віддає перевагу
останньому. На користь цього рішення впливають наступні фактори:

– оцінка бази оподаткування в цінах 1995 року без урахування інфляційних процесів і
ринкових флуктуацій;

– низька ставка оподаткування – найвища ставка 0,15 % від вартості землі в цінах 1995
року;

– простота сплати податку і відповідно відсутність витрат на оплату праці
висококваліфікованого бухгалтера;

– можливість використання коштів, отриманих завдяки спецрежиму оподаткування ПДВ,
для власних потреб.

Звідси можна зробити висновок, що величина надходжень від фіксованого податку незначна
і не підлягає інфляційному зростанню. Тобто податкове навантаження на аграрний сектор
економіки в умовах інфляції з року в рік зменшується. Цей висновок повністю підтверджується
даними табл. 1.

Щодо оподаткування ПДВ сільськогосподарських підприємств податком на додану вартість,
то з 2009 року набула чинності ст. 81 „Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері
сільського й лісового господарства та рибальства” Закону України „Про податок на додану
вартість” від 03.04.97 р. № 168/97-ВР [1]. У зв’язку з цим виникла необхідність внести зміни в
порядок бухгалтерського обліку ПДВ для сільгоспвиробників, оскільки в Положеннях
(стандартах) бухгалтерського обліку та в Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану
вартість [9] не передбачено такий механізм.
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Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка
вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг), в якій питома вага вартості
сільськогосподарських товарів (послуг) становить не менше 75 % вартості всіх товарів (послуг),
поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових  періодів сукупно.
Такі підприємства повинні застосовувати спеціальний режим оподаткування податком на
додану вартість [1].

Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума ПДВ, нарахована
сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських
товарів  (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні
такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої
(нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, а за наявності залишку такої
суми податку – для інших виробничих цілей.

Що стосується надходжень від аграрного сектора, то загальні макроекономічні показники
цього сектору подано у таблиці 1.

Таблиця 1
Фіскальні та макроекономічні показники аграрного сектору економіки України

Джерело [8, 11]

Що стосується фіскального внеску діяльності агропромислового комплексу України, то
на підставі даних табл. 1 можна зробити такі висновки: внесок фіксованого
сільськогосподарського податку є надзвичайно обмеженим. Він не має тенденції до зростання,
та навпаки останні роки кількість податкових надходжень зменшилася. Незначна щорічна
величина надходжень пояснюється тим, що податок базується на цінових оцінках землі станом
на 1995 рік, які, на відміну від плати за землю, не підлягають індексації. Перехід від фіксованих
цін 1995 року до сучасних ринкових цін на землю призвів би до зростання надходжень від
цього податку до 2 млрд грн. [2]. Тому вважається, що на цю суму держава щорічно дотує
аграрний сектор економіки. Величина надходжень від фіксованого сільськогосподарського
податку не залишається сталою, а зменшується з часом, а це при існуючій системі
оподаткування означає два можливих варіанти: зміна структури землекористування або
зменшення загальної площі, що підлягає оподаткуванню.

Останнє може відбуватися за рахунок банкрутства деякої частки аграрних підприємств,
причому в цьому випадку користування землею не поновлюється за рахунок нового власника.

Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
Обсяги виробництва в АПК, млрд грн 94,1 88,8 104,3
Частка в ВВП, % 17,3 12,5 11,5
Експорт в АПК, млрд дол. 4,7 5,2 6,8 11,3
Частка експорту АПК в загальному обсязі
експорту, % 13.4 13.4 18.7

Обсяги імпорту продуктів харчування,
млрд дол. 2,8 3,4 4,3 6,8

Кредити для АПК, млрд грн 7,5 12,8 11,6 14,2
Фіксований сільськогосподарський
податок, млн грн 167,8 136,5 133 128,9

Податки, що сплачує АПК, млрд грн
у т.ч. до держбюджету 8,4 10,4

8,0
12,4
9,2

17,3
13,1

Середня заробітна плата 553 733 1077
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За відомими величинами річних надходжень, загальної площі сільськогосподарського
призначення та середньої ставки оподаткування можна знайти усереднену оцінку вартості
одного гектара землі в цінах 1995 року. Вважатимемо, що загальна площа сільськогосподарських
угідь в Україні дорівнює 41,7 млн га [6], з них оброблялося 26 млн га [2]. На підставі цих даних
та надходжень податкових надходжень від фіксованого сільськогосподарського податку можна
розрахувати вартість землі сільськогосподарського призначення відносно 1995 року та
порівняти її з існуючою оцінкою 2008 року. З одного гектара відповідно до даних табл. 1 при
площі 26 млн га за рік сплачувалося фіксованого податку у розмірі 5,1 грн, тоді вартість
одного гектара відповідно оцінки 1995 року становить приблизно 566 грн при ставці 0,9 %.
Для порівняння, середня вартість гектара землі сільськогосподарського призначення становила
у 2009 р. приблизно 11 тис. грн. [6]. Тобто оцінки, наведені в роботі [2], є заниженими. У
дійсності аграрний сектор, за рахунок фіксованого сільськогосподарського податку щорічно
дотується на 3 млрд грн.

Інша картина спостерігається, якщо розглядати всі податки, сплачені аграрно-промисловим
комплексом. Їх величина збільшилася за проміжок з 2005 по 2008 з 8,4 по 17,3 млрд грн (або в
2,06 раза).

Крім фіксованого сільськогосподарського податку, досліджуваний сектор економіки
економіки сплачує всі основні податки, передбачені в діючому законодавстві України. Останні
роки величина податкових надходжень від агропромислового сектору суттєво зросла. Так,
для зведеного бюджету вона зросла за 2008 рік на 39,5 %, а для державного бюджету – на
42,4 %. Вважаємо що такі темпи зростання були спричинені збільшенням обсягу експорту
продукції аграрного сектора. Базою для таких позитивних зрушень було зростання обсягу
експорту зернових за 2008 рік на 4,5 млрд дол. або на 66,2 %. У результаті збільшилися
надходження від податку на прибуток підприємств-експортерів аграрної продукції. Крім того,
зростання надходжень до зведеного бюджету відбулось у результаті збільшення середньої
заробітної плати по галузі на 46,9 % у 2008 р. і, відповідно збільшення надходжень від податку
з доходів фізичних осіб і внесків до фондів соціального страхування (в табл. 1 такі внески не
враховувалися).

Оцінка фіскального потенціалу аграрно-промислового комплексу. Для оцінки потенціалу
аграрно-промислового комплексу, який, на нашу думку, полягає в збільшенні експортної
складової, розглянемо динаміку цін на кукурудзу та пшеницю на внутрішньому та світовому
ринках. На жаль, в Україні відсутня інформація щодо середньомісячних цін на зернові культури,
це, на нашу думку, пов’язано з неефективністю діяльності бірж, що займаються відповідними
торговельними операціями. У даний момент доступні лише середньорічні ціни на зернові
культури за даними Держкомстату [11]. На рис. 1 подано дані відносно динаміки цін кукурудзи
та пшениці українського внутрішнього ринку в доларах США. Перерахунок цін зроблено на
підставі даних відносно середньорічно курсу НБУ долара США.
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Рис. 1. Динаміка цін внутрішнього ринку на пшеницю та кукурудзу в Україні

Рис. 2. Динаміка цін на кукурудзу внутрішнього та світового ринку
Порівняльний аналіз цін внутрішнього та світового ринку можна здійснити на підставі

рис. 2 і 3.Як ціни світового ринку, розглядаються ціни Чиказькій біржі [16], що задано на
проміжку з 1980 по 2009 року.

Світові ціни на кукурудзу характеризувалися значною стабільність протягом 1996–2006
років, і більше ніж у двічі переважали ціни внутрішнього українського ринку. Однак з 2005
року почалося одночасне зростання цін як на внутрішньому, так і на світовому ринках. Якщо
порівнювати в абсолютних величинах, то зростання світових цін відбулося в значно більшому
розмірі (більше ніж 20 доларів за центнер), тоді як ціни внутрішнього ринку зросли лише на 10
доларів за центнер. Однак відносна величина зростання для України була суттєво більшою,
ніж зростання цін на світовому ринку.
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Рис. 3. Динаміка цін на пшеницю внутрішнього та світового ринку
Перейдемо до порівняльного аналізу цін на пшеницю. Вони за останні 10 років на світовому

ринку були дещо вищими, ніж ціни на кукурудзу, та мали суттєво більшу волотильність на
проміжку з 1996 по 2006 роки, з якого почалося зростання, аналогічне зростанню цін на
кукурудзу. Таке зростання спостерігалося і на українському ринку, але в масштабах суттєво
менших, ніж на світовому ринку (рис. 3). Це, на нашу думку, пояснюється більшою
урегульованістю цін внутрішнього ринку пшениці, ніж кукурудзи, тому що пшениця є більш
важливою для задоволення потреб у продуктах харчування найменш соціально захищених
верств населення.

Тепер перейдемо до кількісного аналізу співвідношення цін світового ринку та українського
внутрішнього ринку. На жаль, повний аналіз, який включав би сезонні коливання, не можна
здійснити внаслідок відсутності інформації за внутрішніми цінами з місячною дискретністю.
Наявність таких спостережень річної дискретності дозволяє здійснити лише грубий аналіз
співвідношення внутрішніх і зовнішніх цін.

На перший погляд, за весь досліджуваний проміжок часу, на якому Україна робила кроки,
що сприяли б вступу до СОТ, повинно прослідковуватися зменшення різниці цін світового та
внутрішнього ринків, що пов’язано зі зменшенням ступеня захисту внутрішнього ринку. Для
перевірки цієї гіпотези знайдемо різницю світових цін і цін внутрішнього ринку на проміжку
з 1996 по 2008 роки для пшениці та кукурудзи на зерно (рис. 4 та 5). Перевірку висунутої
гіпотези здійснимо на підставі моделі лінійного тренду різниці цін внутрішнього та світового
ринків. Отримані моделі показують, що наша гіпотеза (зменшення різниці цін) повинна бути
відхилена, тому що як у випадку кукурудзи, так і у випадку пшениці спостерігається незначне
зростання цього показника. Це свідчить про незначну величину впливу цін світового ринку
на внутрішній ринок України та підтверджує гіпотезу О. Онди, що внутрішній ринок внаслідок
узгоджених дій зернотрейдерів є якщо не монополістичним, то олігополістичним і це
негативно впливає на рентабельність вирощування зернових в Україні [5].
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Рис. 4. Різниця цін на 1 ц пшениці внутрішнього та світового ринку з 1996 по 2008 роки

Рис. 5. Різниця цін на 1ц кукурудзи світового та внутрішнього ринку з 1996 по 2008 роки
Звичайно, той факт, що внутрішні ціни суттєво менші за ціни світового ринку, має як

позитивні, так і негативні наслідки. Негативні, тому що зменшують прибутки підприємств
аграрного сектора, тобто безпосередньо виробників аграрної продукції. Однак потрібно
враховувати, що абсолютна більшість підприємств аграрного сектора є платниками
фіксованого податку, який не залежить від прибутку, а лише від площі ділянки. У такій ситуації
узагальнений уряд не є зацікавленим у зростанні прибутків аграрних підприємств, тому що
цей процес не дає внеску наповнення бюджету. Однак стабільне існування маржі між світовими
та внутрішніми цінами на зернові дає підстави стверджувати про існування значного
податкового потенціалу експортної галузі агропромислового сектора. Розглянемо ці питання
у аналітичному вигляді. Сумарна величина надходжень від податку на прибуток підприємств
експортерів зернових може бути представлено так:
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,)( $  EVррT ЕвЕП            (1)

де ПT величина надходжень в млн грн, Eр  – ціна 1ц зернових на світовому ринку ($/

ц), вp  – ціна внутрішнього ринку ($/ц), EV обсяг експорту зернових в млн центнерів, $E
– курс долара США,  ставка податку на прибуток підприємств.

Зроблено припущення, що підприємства-експортери не займаються вирощуванням і
придбавають зерно за внутрішніми цінами. Також у співвідношенні (1) не враховано накладні
витрати експортера (витрати на транспортування, складування, зберігання тощо).

Обсяг експорту може бути представлено як різницю загального обсягу виробництва –

0V  та обсягу споживання – спV .
У свою чергу, обсяги виробництва можна подати у вигляді добутку середньої урожайності

– у (ц/га) на відповідні площі посівів зернових: 0S загальна площа посівів зернових, вS  –
площа посівів підприємств (млн га), що орієнтована на внутрішнє споживання. Тоді вираз (1)
для податкових надходжень від підприємств-експортерів можна подати у такому вигляді:

.))(( $0  EySSррT ввЕП            (2)
Останній вираз дозволяє оцінити ризики наповнюваності бюджету за рахунок експорту

зернових. Для цього достатньо прологорифмувати останній вираз і взяти диференціал від
обох частин. Величина ставки оподаткування та площ посівів підприємств-експортерів
вважаються сталими:

.//)/(/ $EEyypppTT вEП  (3)
Останній вираз визначає складові ризику планування податкових надходжень від

оподаткування аграрного сектора. Перший доданок – це ціновий ризик, другий – ризик
урожайності, останній – курсовий ризик. На перший та третій доданок можна вплинути
засобами державного регулювання. Наприклад, впровадження квот або митних тарифів на
експорт приведе до збереження суттєвої різниці між цінами внутрішнього за зовнішнього
ринків. У свою чергу уряд зацікавлений в існуванні різниці між внутрішніми та зовнішніми
цінами на зернові, оскільки ця різниця є прибутком підприємств-експортерів, який підлягає
оподаткуванню і з якого вони платять податок на прибуток. Цілком можливо, що це є ще й
однією з причин недосконалості ринку продукції аграрного сектора, яку Онда О. [5] вважає
олігопольним, а ,можливо, навіть монопольним.

Якщо розглядати внесок окремих складових ризику, то важко виділити найбільш суттєвий
з цих складових, оскільки кожний з них робить значний внесок у рівень загального ризику
підприємств-експортерів. Ціновий ризик в основному визначається флуктуаціями цін світового
ринку, на які дуже важко вплинути, так і регулюючими діями уряду. На нашу думку, суттєвий
внесок мають ризики урожайності, яка, по-перше, не відповідає світовим стандартам, по-
друге, урожайності зернових в Україні притаманні значні коливання залежно від погодних
умов. У таких умовах урожайність може в 2 рази і більше відрізнятися від запланованої, тоді як
у розвинених країнах використовується формульний підхід до прогнозування урожайності з
відхиленнями від очікуваного рівня, що не перевищує 5 %. За таких умов, обсяги продукції



20                                                                                                             Економіка

агропромислового сектора не можуть бути точно спрогнозовані, а очікувані доходи від
діяльності агропромислового сектора не можуть бути підставою для планування відповідного
внеску до бюджету.

Розглянемо можливі шляхи розвитку агропромислового комплексу під впливом державного
регулювання. Один з варіантів – інерційний, тобто залишити існуючу систему оподаткування.
У цьому випадку основні прибутки будуть зосереджені у підприємств-експортерів, а це
означає, що рівень капіталізації безпосередньо виробників аграрної продукції залишиться
низьким і він буде залежати від усіх варіантів ризиків. А оскільки прибутки експортерів
безпосередньо залежать від ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, то і
ризики сільськогосподарських виробників трансформуються в ризики експортерів, а ті, в
свою чергу, – в ризики наповнюваності бюджету.

Крім того, потрібно пам’ятати, що впровадження фіксованого сільськогосподарського
податку було тимчасовим заходом, що вводився з метою сприяння переходу підприємств
аграрного сектора до ринкових відносин. Згідно з Законом України № 639  „Про першочергові
заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України”, було знято обмеження щодо терміну дії Закону „Про
фіксований сільськогосподарський податок”, який мав діяти до 31.12.2009 року. Тому, на нашу
думку, з виходом економіки України з економічної кризи, цей податок повинний бути
замінений. Деякі можливі варіанти заміни пропонуються в роботі [14]. Вважаємо, що перехід
до альтернативної системи оподаткування аграрного сектора повинний насамперед сприяти
зростанню рівня капіталізації підприємств аграрного сектора і відповідно зменшенню ступеня
ризику інвестувань в агропромисловий комплекс України.
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СУТНІСТЬ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

У статті описано проблеми забезпечення фінансової безпеки як складової економічної
безпеки держави. Виділено складові фінансової безпеки. Визначено напрями вирішення
проблем забезпечення фінансової безпеки держави по її складових.

The problems of providing of financial safety are described in the article, as component
economic safety of the state. The constituents of financial safety are selected. Represented
directions of decision of problems of providing of financial safety of the state on its constituents.

Ключові слова: фінансова безпека, фінансова система.

Під фінансовою безпекою потрібно розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної,
валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю,
стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне
функціонування національної економічної системи та економічне зростання.

Стан фінансової системи значною мірою залежить від гармонійного взаємозв’язку та
розвитку всіх її складових. Фінансова система України ще не набула рис, притаманних ринковій
економіці, і перебуває в стадії формування. Нині фінансові можливості держави, які залежать
від обсягу фінансових ресурсів, залишаються досить обмеженими. До того ж дезорганізація
цієї системи, що йде поряд з її криміналізацією, створює значну загрозу економічній безпеці
України і може призвести до вкрай негативних наслідків [1].

Існуюча податкова система є непомірним тягарем для товаровиробників, пригнічує
виробництво, провокує несплату податків у бюджет держави і створює серйозну загрозу
економічній безпеці України.

© Комарницький І. М., Франів І. А., Комарницький Б. М., 2010
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Стратегія розвитку банківської системи повинна визначати перспективу забезпечення
стійкості грошової системи та розвитку національної економіки. Становлення і розвиток
банківської системи України відбувається в умовах постійної зміни економічної кон’юнктури
і непередбачуваності перспективи, що позначається на нестабільності багатьох українських
банків і вимагає розробки заходів щодо державного захисту банків та їх клієнтів від підвищеного
ризику.

Вкрай загрозливих масштабів сягнув вивіз за кордон українського капіталу, що набув
масового некерованого характеру. За експертними оцінками, щорічний експорт капіталу
становить 3–5 млрд дол. США. Джерелом такого капіталу переважно є перерозподіл державної
власності, неповернення виручки за експортовану продукцію, спекулятивні фінансові операції
та ухилення від сплати податків [2].

Стабілізація економічної системи держави вимагає розробки та реалізації комплексної
програми оздоровлення державних фінансів.

Важливим інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів є
Державний бюджет України. Саме розбалансованість державного бюджету є головним
дестабілізуючим чинником кризи державних фінансів.

Найважливішими критеріями формування та виконання державного і місцевого бюджетів
відповідно до вимог економічної безпеки повинні стати наступні [2]:

– відповідність бюджетної політики національним інтересам, а не інтересам політичної
кон’юнктури;

– забезпечення суверенітету держави у здійсненні національної бюджетної політики;
– зміцнення держави на основі забезпечення фінансовими ресурсами можливостей

реалізації її функцій у здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики;
– реальність цілей бюджетної політики та створення умов для їх досягнення;
– забезпечення самостійності та незалежності державного бюджету і стабільності його

доходів як засобу забезпечення самостійності і незалежності центральної влади від регіонів;
– підтримка в бюджетній системі необхідного ступеня залежності регіонів від державного

бюджету;
– забезпечення цілісності та єдності бюджетної системи як фінансової основи і передумови

цілісності та єдності Української держави;
– здатність бюджетної системи забезпечити єдність ринкового економічного простору,

фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської та податкової систем;
– узгодженість у бюджетному процесі річних і стратегічних завдань державної політики

економічного розвитку.
Криза платежів, яка поглиблюється бюджетною заборгованістю, обмеженістю кредитних

ресурсів, перебуванням значної частини грошей у позабанківському обігу, бартеризацією
обміну, знижує рівень економічної безпеки і посилює соціальну напруженість у суспільстві.
До того ж криза платежів призводить до формування так званої боргової економіки, в якій
головним боржником виступає держава.

Для економічного зростання й успішного функціонування національної економіки
необхідно створити зрозумілу, стабільну, ефективну податкову систему.

Рівень стабільності банківської системи є однією з домінант економічного зростання і
характеризує ефективність грошово-кредитної та фінансової політики держави, її здатність
забезпечити стабільність банківської системи і відповідно – зміцнення національної валюти.
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Однак вирішення проблеми стабільності банківської системи неможливе лише в рамках
використання суто фінансово-грошового інструментарію, а повинно враховувати весь
комплекс проблем, пов’язаних із піднесенням національної економіки.

До основних напрямів стратегії розвитку банківської системи потрібно віднести [2]:
– забезпечення режиму чіткої узгодженості грошово-кредитної політики з вимогами

зміцнення банківської системи і підвищення довіри до українських банків;
– створення законодавчої бази функціонування банківської системи (необхідно розробити

ряд законопроектів, зокрема „Про банківську таємницю”, „Про Національний банк України”,
„Про комерційні банки України”);

– забезпечення відповідальності банків за прийняті ними зобов’язання перед державою,
іншими банками, фізичними та юридичними особами;

– підвищення ролі Національного банку України в забезпеченні стійкого розвитку
банківської системи, попередженні системних криз глобального характеру і масового
банкрутства банків, що загрожує інтересам держави, суспільства, особи;

– створення системи органів нагляду за фінансовим станом банків і вжиття в разі
необхідності відповідних заходів;

– активне включення банківського капіталу в структурні перетворення економіки;
– досягнення збалансованості попиту і пропозиції грошей шляхом послідовного зниження

ставки рефінансування НБУ і відповідно підвищення попиту суб’єктів підприємницької
діяльності на позичкові кошти;

– підвищення рівня управління активами і пасивами банків шляхом створення системи
страхування ризиків.

Важливо домогтися, щоб національні гроші виконували функції накопичення. Однак це
залежить не тільки від банківської системи, а значною мірою від економічної політики уряду.
В інтересах держави, щоб українські громадяни зберігали свої грошові заощадження в
українських банках без страху їх втратити. Здійснити це можна лише за умов встановлення
довіри до банківської системи з боку українського інвестора [5].

Також важливо, щоб представники банківської системи керувалися у своїй діяльності не
лише власними інтересами, але й інтересами держави і суспільства, усвідомили важливу
роль банківської сфери у розвитку національної економіки, становленні Української держави,
зміцненні її економічної могутності.

З метою забезпечення фінансової безпеки важливо здійснювати постійний моніторинг її
індикаторів, серед який можна виділити наступні [2]:

– рівень перерозподілу ВВП через Зведений бюджет України;
– рівень монетизації ВВП;
– дефіцит державного бюджету;
– ступінь доларизації національної економіки;
– швидкість обігу готівки;
– процентна ставка за банківський кредит;
– ставка рефінансування НБУ;
– відношення суми валових міжнародних резервів НБУ до загальної суми річного імпорту;
– валютний курс;
– питома вага довгострокових банківських кредитів у загальному обсязі наданих кредитів;
– питома вага податків в обсязі ВВП;



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(49) 2010  25

– відношення суми власних оборотних коштів підприємств до суми залучених оборотних
коштів.

Для забезпечення фінансової безпеки насамперед необхідно вжити таких заходів [2]:
– розробити Концепцію фінансової безпеки України;
– забезпечити вчасне прийняття державного бюджету;
– створити ефективну систему контролю за використанням бюджетних коштів;
– посилити платіжну дисципліну всіх суб’єктів господарської діяльності;
– прийняти Податковий кодекс України та підвищити ефективність податкової системи;
– припинити „втечу” українських капіталів за кордон;
– налагодити ефективний державний контроль за здійсненням валютних операцій.
Фінансова безпека держави складається з кількох аспектів, а саме: бюджетної, валютної,

інфляційної, інвестиційної, кредитної безпеки суб’єктів фінансово-кредитної сфери (рис. 1).
Бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням

балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання
бюджетних коштів [4].

Бюджетний процес в Україні, починаючи від його розробки і до стягнення податків, є
надзвичайно неефективним, а тому не може забезпечити ефективне функціонування
фінансової системи держави. Лише за допомогою структурних реформ в економічній політиці
держави можна позбавити бюджет обтяжливих і, разом з тим, обов’язкових виплат і забезпечити
його надходження. З метою забезпечення фінансової безпеки держави бюджетний процес
необхідно сформувати так, щоб уряд міг визначати стратегічні цілі і порівнювати альтернативні
програми одержання доходів і розподілу витрат.

Рис. 1. Складові фінансової безпеки держави
Аналіз пропозицій іноземних експертів щодо проведення бюджетної політики показує,

що найбільш доцільним виявився б такий бюджетний процес, який включав би наступні
цілі [5]:

– необхідність здійснювати ефективний фіскальний контроль, який полягає в стимулюванні
фіскальної дисципліни, тобто визначенні необхідних фіскальних цілей і забезпечення їх
дотримання протягом року;

Фінансова безпека
держави

Бюджетна безпека

Валютна безпека

Інфляційна безпека

Інвестиційна безпека

Кредитна безпека
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– розподіл ресурсів згідно з стратегічними завданнями уряду, який полягає в тому, щоб
контролювалися необмежені вимоги витрат. Адже деякі витратні статті часто відрізняються
відповідністю соціальним та економічним цілям уряду. Низька ефективність бюджетного
процесу залишає менше можливостей для прийняття та втілення рішень стосовно
збалансування витрат, податків і боргових зобов’язань;

– підвищення цінності грошей, спрямованих на державні витрати, яке полягає в тому, щоб
витрати уряду забезпечували економічний та соціальний добробут населення;

– виконання правових вимог до бюджету, яке має зосереджуватися на таких основних
моментах: стосовно управління податковим навантаженням, прозорості бюджетної стратегії
і процесів його формування та посилення уваги до середньострокової стратегії бюджетного
процесу.

Головним елементом забезпечення ефективного функціонування бюджетної системи
держави повинна бути податкова система. Країни Європейського Союзу пройшли ряд складних
етапів в уніфікації податкової системи і на сьогодні все ще залишається ряд перешкод, зокрема
розбіжності в податкових ставках, розбіжності в податках по їх відношенню до ВВП. Незважаючи
на це, країни досягли того рівня вільного руху товарів та послуг, який очікувалося досягнути
з початку функціонування ЄС. І хоча й залишаються певні суперечності щодо встановлення
тарифів на деякі товари, в межах цього угруповання є всі передумови для стимулювання
приватного підприємництва. Щодо України, то постійні пропозиції та дискусії, які точаться
навколо реформування податкової системи, не повною мірою враховують тенденції, які мають
місце в країнах ЄС. У Концепції реформування податкової системи України зазначається, що
податкова реформа повинна базуватися на таких засадах реформування, як зокрема, підтримка
розвитку та поширення малого підприємництва шляхом запровадження спеціальних режимів
оподаткування суб’єктів малого підприємництва [5]. Це повинно прискорювати процес
адаптації країни до норм, достатніх для того, щоб вважатися ринковою державою. Проте, як
відомо, останнім часом податкова політика була спрямована на застосування жорстких
фіскальних методів для поповнення бюджету.

Для підвищення рівня бюджетної безпеки держави необхідно законодавчо закріпити основні
бюджетні принципи; вдосконалити бюджетне планування; безумовно дотримуватися
бюджетно-фінансових і грошово-кредитних пропорцій; розробити систему оцінки бюджетних
ризиків; окреслити роль, повноваження і обов’язки у бюджетному процесі всіх його учасників;
оптимізувати кількість головних розпорядників коштів держбюджету; скоротити прихований
дефіцит держбюджету; вдосконалити міжбюджетні відносини; запровадити досконалу
бюджетну статистику; розробити систему оцінки ефективності використання бюджетних
коштів; забезпечити прозорість формування та виконання державного та місцевих бюджетів;
вжити заходів щодо зменшення бюджетної недоїмки [3].

Валютна безпека – це такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для
поступального розвитку вітчизняного експорту, безперешкодного приходу в країну іноземних
інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально захищає
від потрясінь на міжнародних валютних ринках [4]. Для формування дієвої системи валютної
безпеки в Україні необхідні: чіткий і обгрунтований вибір валютної стратегії держави; створення
всебічного досконалого нормативно-правового поля та розробка ефективних заходів щодо
недопущення його порушення; розробка, затвердження й впровадження системи порогових
значень індикаторів валютної безпеки громадян, підприємств, організацій і установ,
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комерційних банків та держави; постійний моніторинг за світовим валютним ринком з метою
завчасного виявлення зародження кризових явищ і вжиття необхідних попереджувальних заходів
щодо мінімізації їх негативного впливу на вітчизняний валютний ринок; визначення основних
принципів валютної політики держави.

Суттєвою загрозою економічній безпеці є ступінь зносу основних засобів: у 2006 році він
становив 51,5 % при пороговому значенні не більше 35 %. Разом з тим прогнозується
поступове покращання цього показника, що пов’язано зі зростанням обсягу прямих іноземних
інвестицій, вкладених в економіку України. За 2006 рік він зріс на 25,4 % і станом на 01.01.07
становив 21,2 млрд дол США. Така динаміка інвестиційної складової розвитку дозволить
започаткувати та в майбутньому закріпити якісні структурні зрушення економіки [6].

За рахунок інвестиційного капіталу підприємства і в подальшому проводитимуть
модернізацію виробництва для збільшення його ефективності і зростання
конкурентоспроможності на світових ринках. У першу чергу, кошти спрямовуватимуться на
оновлення основних фондів, впровадження енергозберігаючих технологій, а також у
будівництво нових об’єктів як виробничого, так і соціально-культурного призначення (в тому
числі житла).

Збільшення рівня інвестицій в економіку та їх інноваційного наповнення, зокрема, через
заміну застарілих технологій новими, дозволить підвищити конкурентоспроможність як
національної економіки в цілому, так і окремих пріоритетних галузей.

Позитивним чинником є зростання відношення обсягу інвестицій до вартості основних
фондів – 8 % у 2006 році при пороговому значенні не менше 6 %. Однак активізація приросту
інвестицій в основний капітал супроводжувалася значною диспропорційністю інвестування.
У галузевій структурі на частку промисловості, яка найбільше потребує оновлення виробничої
бази, припадало лише 35,8 % усіх інвестицій в основний капітал. При цьому порівняно з 2005
р., їх обсяг збільшився на 15,3 %. Натомість, інвестування у сферу оптової та роздрібної торгівлі
збільшилося на 34,9 %, сектор операцій з нерухомістю – на 30,7 %, а загалом у торговельно-
фінансовий сектор надійшло 30,4 % усіх капіталовкладень 2006 року [6].

Для підвищення рівня інвестиційної безпеки держави необхідно усунути правові
невизначеності, доопрацювати та найшвидше прийняти Цивільний, Господарський
(Комерційний), Адміністративний, Податковий, Митний кодекси; прискорити прийняття законів
України „Про іпотеку”, „Про концесії на будівництво і реконструкцію автомобільних доріг”,
„Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”, „Про
недержавні пенсійні фонди”; всіляко домагатися: розмежування повноважень державних
органів у сфері приватизації, забезпечення прозорості і чіткої процедури приватизації
інвестиційно-привабливих об’єктів, підвищення обґрунтованості оцінки майнових комплексів
на основі застосування досконалих методичних документів, покращання якості ріелторських
послуг; запровадження спрощеного порядку видачі архітектурно-планувальних завдань і
технічних умов на проектування будівництва, нормативного встановлення стислих термінів їх
видачі; запровадження інституту гарантій регіональної влади і органів соціального
забезпечення для отримання іпотечних кредитів під будівництво житла для незаможних
громадян; скорочення термінів прийняття рішень про інвестування завдяки спрощенню
організаційних процедур, покращання інформаційного забезпечення інвестиційних проектів;
розробити і реалізувати довгострокову стратегію розвитку інвестиційного потенціалу нашої
держави [3].
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Таким чином, поглиблення кризових явищ в економіці України вимагає об’єктивної і
неупередженої оцінки з погляду фінансової безпеки політики фінансової стабілізації, яка
здійснюється відповідно до вимог міжнародних фінансових організацій і негативно
позначається на стані забезпечення економічної безпеки. Фінансова стабілізація не дала
поштовх нагромадженню обігових коштів та інвестиційній діяльності. Натомість на тлі кризи
платежів відбувається руйнація виробництва, „втеча” українського капіталу за кордон. Працює
потужний насос висмоктування залишків потенціалу державного сектора і відбувається
концентрація багатств у руках незначної групи людей. Вирішення зазначеної проблеми
неможливе без внесення коректив у політику економічних реформ, вжиття адекватних дій з
боку уряду. Подальші дослідження стосуватимуться постановки проблем і шляхів їх вирішення
щодо складових фінансової безпеки держави.
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЖИТЛОВОГО
ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті досліджено теоретичні та практичні питання системи іпотечного

кредитування в Україні щодо забезпечення доступним житлом населення, виявлено проблеми
та перспективи розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні.

The article investigates theoretical and practical aspects of social housing development
within the mortgage lending system in Ukraine, it outlines the problems and perspectives of
residential mortgage lending in Ukraine.

Ключові слова: іпотека, іпотечний ринок, іпотечне кредитування, нерухоме майно,
житлова іпотека, житлове будівництво, кредитні ресурси.

Розвиток іпотечного кредитування в Україні є важливим і необхідним через ряд причин.
Проблема забезпечення житлом має два аспекти: забезпечення в достатніх обсягах
фінансування житлового будівництва та забезпечення платоспроможного попиту на житло.

Світова практика виробила ефективні шляхи розв’язання обох аспектів житлової проблеми,
а саме іпотеку. Житлове іпотечне кредитування як один із найбільш надійних способів
залучення приватних інвестицій за рахунок капіталізації житлової нерухомості дозволяє
найбільш вигідно поєднувати інтереси будівельних компаній, фінансово-кредитних установ,
громадян і держави в процесі розв’язання житлової проблеми.

Останні роки в Україні з’явилося ряд праць, які висвітлюють різні аспекти теорії і практики
розвитку вітчизняних іпотечних кредитних відносин. Серед них доцільно відзначити наукові
розробки таких українських вчених, як В. Базилевича, О. Євтуха, П. Єщенка, М. Дем’яненко,
Т. Ковальчука, В. Кравченка, С. Кручка, В. Лагутіна, І. Лютого, А. Мороза, К. Паливоди,
А. Пересади, Н. Погорєльцевої, В. Поляченко, І. Пучковської, П. Саблука, В. Савича,
М. Савлука, С. Юрія та ін.

Для сучасних ринкових господарств критерієм ефективності функціонування є
задоволення нагальних суспільних потреб, зокрема потреб у житлі. Забезпечення населення
комфортним та якісним житлом повинно стати важливим критерієм рівня життя українського
суспільства.

Саме ринок житла має значний вплив на розвиток відносин власності та становлення
середнього класу – основи суспільства, сприяє задоволенню потреб підприємців у постійних
активах, а також визначає рівень споживання, нагромадження та інвестування в межах
національної економіки.

© Кривенко В. Г., 2010
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Нерухоме майно є базовим економічним активом, який дозволяє через систему іпотечного
кредитування залучити у господарський обіг та сферу споживання доступні довгострокові
фінансові ресурси. Рівень розвитку системи іпотечного кредитування та динаміка вирішення
проблеми забезпечення населення житлом визначає не лише економічний розвиток країни, а
й існування її як держави.

На сьогодні серед основних факторів, які стримують зростання іпотечного ринку в Україні
та забезпечення населення доступним житлом є відсутність спеціалізованих інститутів ринку
іпотеки та гарантійних фондів іпотечного страхування, неспроможність банківської системи
працювати за міжнародними схемами реінвестування, недовіра населення до українських
банків – а по суті, відсутність принципових засад, що повинні визначати правове регулювання
іпотеки. Зокрема, фахівці наголошують на тому, що в Україні є врегульованим лише механізм
первинного іпотечного ринку, тоді як функціонування вторинного іпотечного ринку ще
немає [3, с. 310].

В Україні мобілізація кредитних ресурсів для здійснення іпотечного кредитування
проводиться за допомогою випуску особливого виду цінних паперів – закладних листів,
забезпеченням яких служить заставлена в банку нерухомість. Продаж цих цінних паперів дає
банку кошти для надання іпотечних позик. Закладні листи є надійними борговими
зобов’язаннями банку, що приносять тверді відсотки.

Іпотечні банки передають закладні листи на біржу для вільного продажу. У процесі пошуку
нових джерел формування кредитних ресурсів іпотечні банки широко диверсифікують свою
діяльність. Однією з найважливіших економічних проблем іпотечного кредитування є точна й
правильна вартісна оцінка заставленої нерухомості.

Важливим сегментом іпотечного ринку, пов’язаного з кредитуванням під заставу
нерухомості житлового призначення, виступає житлове іпотечне кредитування. При іпотеці
будівлі чи споруди предметом застави в Україні стає також право на користування земельною
ділянкою, на якій розташовані вказані об’єкти. У цих випадках при зверненні стягнення на
предмет застави набувач будівлі, споруди повинний мати право на отримання земельної
ділянки.

Умови, на яких іпотечний банк може надати кредит, залежать від стану того сегмента
ринку цінних паперів, на якому здійснюється обіг закладних листів та іпотечних облігацій. У
випадку зниження відсотка за цими цінними паперами, як правило, зменшується відсоток за
іпотечним кредитом. При цьому перед банком виникає проблема розриву в часі між виплатою
відсотків за закладними та надходженням відсотків за іпотечний кредит.

Довгостроковий характер іпотечного кредиту зумовлює появу механізму погашення
позики і виплати відсотків із поточних доходів позичальників і невеликими внесками. Іпотечний
кредит є складовою стабільної національної економіки.

Складність вирішення житлових проблем в Україні полягає в тому, що проекти програм і
реформ у житлово-комунальному господарстві повинні реалізовуватися в умовах виходу
національної економіки з кризи.

На сьогодні в Україні законодавчо визначено сутність, зміст, цілі і завдання іпотечного
кредитування житла та механізми його реалізації. Серед них – створення гарантійного фонду
для іпотечних кредитів на рівні державної іпотечної установи; встановлення певного
взаємозв’язку між очікуваним рівнем доходів, оплатою праці працівника у різні періоди його
життєвого циклу і вартістю житла, оскільки сучасна модель іпотечного кредитування є
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важливим чинником стійкого зростання виробничого і відтворювального потенціалу
працівника.

З іншого боку, при наданні, купівлі, оренді та перепродажу житла, як показує світовий
досвід, важливо запобігти його спекуляції, тому при забезпеченні громадян доступним житлом
необхідно реалізовувати державний підхід.

Внаслідок кризи ліквідності на світових фінансових ринках і кризи національної фінансової
системи суттєво уповільнилися темпи зростання доходів населення. Нестабільність курсу
національної валюти та інфляція призвели до підвищення ставок кредитування та скорочення
іпотечного кредитування банківськими установами [7, с. 210; 8, с. 245].

Все це є свідченням того, що ситуація на ринку житла є складною.
Вихід із кризи пов’язаний із розширенням внутрішнього ринку, зокрема, створенням ринку

доступного житла на основі цільового накопичення коштів населенням і використання
іпотечного кредиту. В Україні іпотечне кредитування житла може успішно функціонувати
лише за умови державної підтримки: при державних гарантіях іпотечних зобов’язань фізичних
осіб Державною іпотечною установою, фінансовій компенсації іпотечним банкам частини
плати за користування кредитом за пільговою процентною ставкою і при наданні для окремих
споживачів субсидії для сплати першого внеску або частини іпотечного кредиту для придбання
житла.

Іпотечний кредит за таких умов може стати надійним засобом залучення як заощаджень
населення, так і потенційних інвесторів для кредитування житлового будівництва, що є
важливим кроком для виходу економіки України із кризи на основі розширення внутрішнього
попиту і для вирішення соціального завдання забезпечення сімей доступним житлом,
спрямуванням їх доходів у сферу нагромадження багатства.

Про ці тенденції свідчать окремі факти. Так, зокрема, станом на 1 квітня 2010 року в
Україні середні розміри заборгованості по іпотечних кредитах на балансах банків дорівнюють:

– кредити на купівлю житла – 278,3 тис. грн;
– кредити на споживчі цілі – 163,2 тис. грн;
– кредити на будівництво житла під заставу незавершеного будівництва –  427,2 тис. грн;
– рефінансування – 314,5 тис. грн;
– кредити на купівлю земельної ділянки – 706,3 тис. грн;
– кредити на комерційні цілі під заставу житла – 716,4 тис. грн (рис. 1)

Рис. 1. Середні розміри заборгованості по іпотечних кредитах на балансах банків в
Україні [12]
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Крім того, у 2010 року іпотечний портфель банків, як і передбачалося, продовжував
скорочуватися. Так, станом на 1 квітня 2010 року загальний розмір іпотечного портфеля
банків в Україні становить 101,1 млрд. грн.

У І кварталі 2010 року загальний іпотечний портфель банків скоротився ще на 3,48 % у
відносному значенні або на 3 640 млн грн в абсолютному.

Щодо загального кредитного портфеля та портфеля кредитування фізичних осіб, то за І
квартал 2010 року вони скоротилися на 3,1 % та 11,6 % відповідно.

Як і четвертий квартал 2009 року, І квартал 2010 приніс нам подальше зменшення рівня
валютизації. Так, станом на 1 квітня 2010 року частка іпотечних кредитів, виданих у гривні,
становить 23 %, що на 1,3 % більше, ніж у попередньому періоді (рис. 2).

Рис. 2. Загальний іпотечний портфель банків України [12]
Низький рівень забезпечення житлом залишається однією з найгостріших соціальних

проблем України. Це зумовлено тим, що комерційні житлові кредити через їх високу вартість
недоступні для більшості громадян, які не задоволені своїми житловими умовами і бажали б
їх покращити або придбати комфортне житло. При низькому рівні забезпечення житлом
громадян із квартирної черги доступне житло може бути збудоване чи придбане сім’єю за
власні кошти лише за умови державної підтримки.

Для вирішення цієї проблеми було прийнято Концепцію Державної цільової соціально-
економічної програми будівництва доступного житла на 2009–2016 pp., в якій передбачено
поступове припинення надання безоплатного житла та перехід до державної підтримки
забезпечення населення житлом внаслідок спільної участі громадян і держави у фінансуванні
будівництва (придбання) житла та створення умов для його будівництва під контролем держави.

У концепції обґрунтовано запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних
механізмів державної підтримки будівництва та придбання доступного житла: стимулювання
громадян до цільового накопичення коштів для першого авансового внеску на придбання
житла внаслідок виділення претенденту на житло премії у розмірі 20 % першого внеску за
житло та індексації його цільових заощаджень з урахуванням інфляції за минулий рік; надання
іпотечного кредиту за нижчими відсотковими ставками за гарантіями Державної іпотечної
установи; обґрунтування порядку, умов будівництва і придбання житла під контролем
держави; створення єдиної облікової системи претендентів на житло [10].
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Державна житлова політика щодо надання підтримки громадянам, які потребують
покращання житлових умов, повинна проводитися за двома варіантами.

Перший варіант розв’язання проблеми полягає у забезпеченні державної підтримки
будівництва житла для окремих категорій громадян завдяки використанню існуючих механізмів
такої підтримки відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України програм і
одночасного впровадження нових фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки
будівництва доступного житла для громадян, які потребують покращання житлових умов, не
мають або втратили внаслідок підвищення своїх доходів право на забезпечення соціальним
житлом і не можуть користуватися зазначеною підтримкою.

Другий варіант полягає у поширенні дії існуючих фінансово-інвестиційних механізмів
державної підтримки будівництва житла для окремих категорій громадян відповідно до
затверджених Кабінетом Міністрів України програм на інші категорії громадян, що потребують
покращання житлових умов відповідно до законодавства, але не мають права на забезпечення
соціальним житлом. Для його реалізації програми забезпечення житлом окремих категорій
громадян уточнюються з урахуванням нормативів проектування доступного житла,
можливостей застосування нових фінансово-інвестиційних механізмів [10].

Забезпечення населення доступним житлом повинно реалізовуватися за принципом
соціальної справедливості: забезпечення бідних верств населення соціальним житлом, окремих
категорій громадян – житлом на основі оренди з викупом, пільг і субсидій, а для більшості
населення забезпечення житлом можливе за рахунок накопичення коштів для першого внеску
та залучення іпотечних кредитів.

Особливе місце для залучення інвестиційних ресурсів у будівництво, а також для
рефінансування банків, що надають населенню іпотечні кредити, можуть зайняти пенсійні
фонди, страхові компанії та пайові інвестиційні фонди, оскільки при правильній організації
управління їх активами є можливість диверсифікувати ризики [11].

У сучасних умовах необхідно створити сприятливі умови для банківського кредитування
будівництва, а також довгострокового житлового іпотечного кредитування.

Саме тому проведення іпотечної кредитної політики повинно передбачати:
– зниження вартості банківських ресурсів і відсоткових ставок кредитів до рівня, що

стимулює участь у житловому кредитуванні кредиторів і позичальників;
– удосконалення механізму рефінансування іпотечних кредитів;
– зменшення кредитних ризиків завдяки страхуванню.
Фінансування житлового будівництва в Україні потребує подальшого розвитку, а окремі

його сегменти – кардинального оновлення. Системний підхід у вирішенні житлового питання,
основою якого є ефективний механізм функціонування житлового іпотечного кредитування,
залежить від жорсткого контролю за будівництвом і доступних довгострокових фінансових
ресурсів.
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РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

В статье анализируются российско-украинские взаимоотношения на современном
этапе. Раскрываются стратегические интересы России по отношению к Украине,
которые особенно касаются базирования в Крыму Черноморского флота. С момента
провозглашения независимости Украина проводила политику, в основе которой лежала
задача обеспечения самостоятельности. В результате „Оранжевой революции” Украина
сделала акцент на стремление интегрироваться в структуры НАТО и Европейского Союза.
В связи в этим у России не может не вызывать определенных опасений внешняя политика
Украины.

The relations between Russia and Ukraine in the modern period are analyzed in the article.
The strategic interests of Russia in respect of Ukraine especially as for Crimea and the Black Sea
Fleet are researched. After proclaiming independence, Ukraine has conducted policy of procuring
real independence. In the result of „Orange Revolution” Ukraine made an accent on the necessity
to be integrated in NATO and the EU. In this connection, Russia may have some fears concerning
foreign policy of Ukraine.

Ключевые слова: Украина, Россия, Крым, НАТО, ЕС.

Как известно в условиях современных геополитических реалий, создавшихся в Восточной
Европе в результате распада Советского Союза все большее  значение приобретает Украина
– второе по военной мощи после России государство на евразийском постсоветском
пространстве. Геополитическое положение Украины определяется соседством с двумя
государствами – Россией и Польшей. Последняя же является членом НАТО и Европейского
Союза. Это соседство влияет на функционирование фактически двух регионов в стране.
Восточная часть Украины характеризуется значительной долей русского населения и
русскоязычных украинцев, исповедующих преимущественно православие. Здесь же
сосредоточена основная доля промышленного потенциала страны. Все это обусловливает
тесные межличностные и межхозяйственные связи с Россией.

Западная же часть страны в течение долгого времени, хотя и с перерывами, находилась в
составе Польши и Австро-Венгрии, что оказало достаточно сильное влияние на
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социокультурные характеристики ее населения. Здесь преобладает униатская церковь и имеют
место антироссийские настроения. Эти обстоятельства проявляются в националистических
лозунгах отдельных политических партий и их ориентации на Запад [1].

С момента распада СССР отношения между Украиной и Россией характеризовались
одновременно элементами сотрудничества и конфликтности. Трудно проходило решение
вопросов о принадлежности Крыма, разделе Черноморского флота, пунктах базирования
его российской части в Севастополе. В конце 1990-х годов наметился период нормализации
российско-украинских отношений, в том числе и в сфере военно-политической безопасности.

Был согласован вопрос о разделе Черноморского флота. Примерно 80 % кораблей отошло
России. 31 мая 1997 г. был подписан российско-украинский Договор о дружбе, сотрудничестве
и партнерстве, в котором зафиксировано отсутствие претензий друг к другу, в том числе и
территориальных, что означало завершение спора о принадлежности Крыма.
Полномасштабный договор снял многие негативные моменты в отношениях России с
Украиной, однако статус Севастополя остался неоднозначно определенным [2].

В 2003 г. эти положения были подкреплены российско-украинским Договором о
государственной границе, определившим линию совместной сухопутной границы.
Параллельно с „большим” договором 1997 г. были подписаны Соглашения об использовании
российской стороной пунктов базирования в Крыму Черноморского флота и других военных
объектах. Соглашение о российской военно-морской базе в Крыму действует до 2017 г. Россия
также получает информацию с двух РЛС „Днепр” (в Мукачево и Севастополе) для СПРН.
Обслуживают эти станции украинские военнослужащие, а эксплутационные расходы делятся
примерно поровну между Москвой и Киевом [3].

Между министерствами обороны России и Украины до 2003 г. не было особых трений по
эксплуатации комплекса, который ежегодно с 1994 г. арендовала Россия для проведения
российскими летчиками тренировок. Однако в 2003 г. Министерство обороны Украины
отказалось от этой системы и запретило тренировки летчиков России на том основании, что
в 2002 г. Россия не заплатила Украине 300 тыс. долларов [4].

С момента провозглашения независимости Украина проводила многовекторную политику,
в основе которой лежала задача обеспечения самостоятельности, в том числе и в военно-
политических вопросах. Отношения с НАТО регулировались в рамках Совета Украина – НАТО.
Украина принимала активное участие в программе „Партнерство ради мира”. Ограниченный
украинский контингент был направлен для прохождения службы в коалиционных силах в
Ираке. Одновременно появились сообщения о том, что вопреки действовавшим
международным санкциям Украина продала режиму Хусейна радиолокационную систему
„Кольчуга”, которая используется в системе противовоздушной обороны [3, 5].

В 2005 г. пришедшее к власти в результате „оранжевой революции” новое руководство
Украины во главе с В. Ющенко сделало значительно больший акцент на стремлении
интегрироваться в структуры НАТО и Европейского Союза. Вместе с этим Киев подтвердил
приверженность взятым на себя военно-политическим обязательствам в отношениях с
Россией, в частности, по соглашению о базировании Черноморского флота на Крымском
полуострове до 2017 г. [3].

Ряд специалистов считает, что присутствие российской базы в Крыму закрывает путь
присоединения Украины к НАТО. Действительно, одним из условий приема новых членов
НАТО является отсутствие баз других государств на их территории. Но еще одним условием
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для кандидатов в члены НАТО являлось предварительное решение ими территориальных
вопросов с соседями, что, однако, не помешало НАТО принять в свой состав Латвию и
Эстонию до подписания ими договоров о границе с Россией. Решение о вступлении Украины
в НАТО скорее зависит от стратегического выбора этой организации и от достижения
политического консенсуса относительно такого шага самой Украиной, особенно населением
в ее восточных и южных регионах.

В связи с этим у России не может не вызывать определенных опасений внешняя политика
Украины. Намечается тенденция постепенного превращения Украины в один из центров
силы – противовес России. Как отмечает американский политолог З. Бжезинский: „Если
Украина хочет сохранить свою независимость, ей придется стать частью Центральной Европы,
а не Евразии, и если она хочет стать частью Центральной Европы, ей придется сполна
участвовать в связях Центральной Европы с НАТО и Европейским Союзом” [5].

В свою очередь, как пишет российский политолог Н. А. Нартов, „попытка Украины стать
связующим звеном между Россией и НАТО может быть рассмотрена как негласное
объявление войны России” [2]. По мнению российских политологов, Украина с ее огромной
территорией и населением представляет собой опасность для всей Евразии, и без решения
украинской проблемы вообще говорить о континентальной экономике бессмысленно. Без
абсолютного контроля Москвы над акваторией Черного моря трудно говорить о пресечении
западного влияния на Украине [2].

Геополитическое положение Украины между Россией и Евросоюзом украинскими
политиками часто используется для давления на российское руководство с целью
приобретения тех или иных экономических и политических преимуществ. При отсутствии у
России, если не считать полуэксклав – Калининградскую область, сухопутной границы с
Европейским Союзом в качестве давления используются заявления о возможности сближения
Украины с Западом в противовес России [6]. В целом отличие Украины от Белоруссии состоит
в том, что вторая заинтересована в экономической и финансовой помощи от России, а первая,
как и многие другие страны СНГ – от Запада.

Стремление Украины на военно-политическое сближение с НАТО вызывает серьезную
обеспокоенность России и Белоруссии. На практике нынешняя политическая элита Украины
осуществляет курс на вовлечение страны в разнообразные военно-политические и
экономические организации, основанные на идеях субрегионального сотрудничества. Это,
во-первых, Черноморско-Балтийская идея, во-вторых, идея центрально-европейской структуры
безопасности, и наконец, в-третьих, концепция трехстороннего сотрудничества Украины,
Молдавии и Румынии с созданием свободной экономической зоны. К этому следует добавить
и одну из ведущих ролей Украины в ГУАМе. Одновременно Украина стремится максимально
укрепить свое положение в отношениях с НАТО, не отрицая в конечном счете свое полное
членство в Североатлантическом союзе. Это подтверждает и заключенная Хартия об особых
отношениях Украины с Североатлантическим Альянсом [7].

Позиция Украины во многом соответствует интересам США, НАТО и западноевропейских
стран. В стратегии Запада Украине отводится особая роль: он стремится ограничить влияние
Москвы на Киев, провести границу „жизненно важных интересов” США и НАТО по восточной
границе Украины. Отрицательным аспектом вовлечения Украины в сферу третьих государств
станет возможность ее использования в качестве противовеса России для формирования с ее
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участием „буферной зоны” в случаях обострения российско-американских, российско-
германских или российско-натовских отношений.

Официальное отношение Украины к СНГ состоит в том, что она рассматривает
Содружество как механизм цивилизованного решения проблем, возникших после распада
СССР. Поскольку Украина не подписала Устав СНГ, она не рассматривает себя членом
Содружества, принимая участие в работе ряда органов в качестве наблюдателя. Подчеркнуто
стремление к закреплению самостоятельности всеми способами обусловило и отказ от участия
в многостороннем военном сотрудничестве СНГ, от совместной охраны внешних границ,
позицию по вопросу раздела Черноморского флота. Последнее обстоятельство, как известно,
способствовало резкому ослаблению позиции России в Черноморском бассейне, где к тому
же налицо усиление стратегических позиций Турции.

Геополитическое и экономическое значение Украины определяется для России не только
в структурировании постсоветского экономического пространства, но и в заинтересованности
в украинских поставках марганца, хрома, титана, железных руд, в импорте отдельных видов
сельскохозяйственной продукции; в важнейших коммуникациях, связывающих Россию со
странами Европы – железные дороги, крупные морские порты, нефте- и газопроводы, ЛЭП.
Следует отметить, что более 74 % экспортируемого Россией на Запад газа подается по
магистральным газопроводам, проложенным по территории Украины [7].

В целом в Восточно-Европейском регионе все страны СНГ зависят от поставок российского
сырья и энергоносителей. Россия практически полностью обеспечивает Украину
энергоносителями (90 %) [8]. Промышленное производство Украины, его конечная продукция
тесно завязаны на кооперацию с другими странами СНГ, в первую очередь России. Эта
зависимость составляет 70 %. В экспорте Украины в страны СНГ на долю России приходится
71 %, в импорте – 79 % [8]. Однако Украина негативно относится к расширению и ускорению
интеграции как с Россией, так и в рамках СНГ. Эта особая позиция активно поддерживается
Европейским сообществом, главным образом – Германией.

Кроме того, национальным интересам России, как уже отмечалось ранее, отвечает
последовательное проведение линии на стратегическое военно-политическое партнерство,
недопущение использования территории Украины в качестве плацдарма НАТО.

После президентских выборов 2004 г. Украина по-прежнему характеризуется растущим
отчуждением от России, разрушением  экономических и военно-политических связей,
поиском Киевом поддержки извне, и, прежде всего со стороны Германии, Польши или Турции,
попыткой сблизиться с НАТО посредством программы „Партнерство во имя мира”. На
среднесрочную и долгосрочную перспективу Украину можно рассматривать как
стратегического партнера России, что не исключает, а предполагает углубление военно-
политического сотрудничества, особенно  в области ВМС и ПРО.

Вместе с тем следует отметить, что курс Украины на интеграцию в евроатлантические
структуры и восприятие Киевом НАТО как „единственной международной организации в
области обороны и коллективной безопасности, подтвердившей свою эффективность”, не
способствует реинтеграционным процессам на постсоветском пространстве под контролем
России.

В Брюсселе с одобрением отмечаются регулярность совместных военных учений по линии
и „в духе” ПРМ, инициативность Украины в этом вопросе, ее готовность предоставлять
полигоны для проведения натовских маневров, участвовать в гуманитарных и миротворческих
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операциях под эгидой НАТО. Как подчеркивают в штаб-квартире НАТО, политика Украины
в сфере безопасности подтверждает правильность взятого альянсом долгосрочного курса на
строительство отношений „особого партнерства” с Киевом. Считается, что их совместные
усилия обеспечивает определенный противовес влиянию России на территории бывшего
СССР. Североатлантический блок отводит Украине роль своего рода гаранта против
„неоимперских” устремлений Москвы на постсоветском пространстве и формировании там
системы коллективной безопасности. Киев рассматривается как реальный проводник
трансатлантических идей в СНГ, способный консолидировать вокруг себя недовольных
Россией участников Содружества.

После распада СССР политика Украины представляется во многом продуктом симбиоза
антироссийских настроений украинский элиты и сохраняющейся ориентации значительной
части населения, политических сил, директорского корпуса и среднего армейского звена на
сотрудничество с Российской Федерацией. Украина постоянно балансирует между СНГ и
НАТО. С Россией ее связывают экономические реалии. Она на 80 % зависит от поставок
российского сырья и энергоносителей, одновременно максимально негативно относясь к
расширению и ускорению интеграции с Россией и другими странами Содружества
Независимых Государств. Вместе с тем Украина и Молдова вместе с Азербайджаном и Грузией
организовали субрегиональное сотрудничество в рамках ГУАМ.

В настоящее время Украина активно сотрудничает с Европейским Союзом, является
членом Всемирной торговой организации, что исключает создание наднационального органа
в едином экономическом пространстве с Россией, Белоруссией, Казахстаном. „Целью нашего
участия в этом механизме является эффективно функционирующая зона свободной торговли,
без изъятий и ограничений” – заявил в 2003 г. глава украинского МИДа [2]. „Поэтому вполне
понятно, что участие в таможенном союзе и тем более введение общей валюты неоднозначно
воспринимаются на Украине. Очевидно, на такие уступки не пойдут ни наш законодательный
орган, ни исполнительные структуры. Хотя при этом следует учитывать в целом развитие
Единого Экономического Пространства и его возможный в перспективе переход в плоскость
ЕС-ЕЭП”, – подчеркнул далее дипломат [2].

Еще более откровенно высказался по поводу перехода на единую валюту глава
Национального банка Украины: „У Украины, и пускай это не обижает Россию и Белоруссию,
другой ориентир – Европейский Союз. Сегодня нужно думать не о рубле, а о евро” [8].

Следует отметить и тот факт, что поскольку Россия стремится к восстановлению
утраченного статуса мировой державы, поскольку и формируется отношение к Украине как
ключевому звену геостратегии на юго-западном направлении.

Во-первых, союз России и Украины может обеспечить более широкий выход первой к
Черному морю, а далее на Балканы и Ближний Восток.

Во-вторых, этот союз может укрепить положение России в Центральной Европе и
Средиземноморье.

В-третьих, через территорию Украины осуществляются российские поставки
энергоносителей в Западную Европу. Осложнение же межгосударственных отношений
вынудит Россию искать альтернативные пути транзита, что существенно увеличит
транспортные издержки и т.д.

Воспрепятствовать же достижению этих целей, по мнению российских политологов, могут
ряд важных обстоятельств:
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– во-первых, противоречия между двумя странами по поводу Крыма, Севастополя и
Черноморского флота;

– во-вторых, проводимая время от времени политика украинского руководства по
ограничению сферы использования русского языка в СМИ и образовательных учреждениях;

– в-третьих, во внешней политике Украины доминирует курс на ускоренную интеграцию
страны в европейские и евроатлантические структуры, такие как Европейский Союз и НАТО.
Кроме этого, в отличие от России, Украина поддержала действия США в Ираке не только
дипломатически, но и направила туда свой воинский контингент [6].

В целом российско-украинские взаимоотношения в ближайшей перспективе скорее всего
будут отличаться особой сложностью и напряженностью, связанные в первую очередь со
стремлением Украины войти в НАТО.
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У статті розглянуто питання ефективності вибору депозитних програм для
впровадження в діяльність комерційного банку. Наведено конкретну імовірнісно-автоматну
модель.

The article discusses effectiveness of commercial bank’s deposit programsr. Concrete
probability-automaton model is given.
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автомат, моделювання.

Розробити ефективний банківський продукт – завдання непросте і потребує виваженого
і обґрунтованого підходу. Особливо гострим це питання постає в період економічної кризи, в
період нестачі готівкових коштів.

Депозит комерційного банку – найбільш поширений вид банківського продукту. Розробити
саме той депозит, що буде цікавим для клієнта, непросто. Для цього, по-перше, необхідно
вивчити ринок – які саме депозити користуються попитом: до запитання, строкові з правом
поповнення, строкові без права поповнення, короткотермінові, довготермінові та ін. Необхідно
визначити терміни, на які буде пропонуватися розмістити депозит та встановити відповідну
відсоткову ставку для кожного з обраних видів депозитів узгоджено з терміном, на який він
пропонується.

Депозитна політика банку повинна ґрунтуватися на чітких експертних висновках, а ще
краще бути математично обгрунтованою. Основна складність в оцінці ефективності того або
іншого виду депозиту полягає в тому, що наявні імовірнісні фактори, такі як: величина депозиту,
фактор зацікавленості певним клієнтом у цьому виді депозиту та ін. Тому для математичного
обґрунтування необхідно використовувати імітаційно-імовірнісні методи моделювання. Серед
таких методів можна виділити метод імовірнісно-автоматного моделювання [1], розроблений
вченими Інституту кібернетики НАН України. Цей метод проявив себе, як ефективний
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інструмент для відповіді на різні питання економічної сфери, які виникають, зокрема, при
моделюванні банківської діяльності.

Розглянемо комерційний банк, який хоче оцінити ефективність своїх депозитних програм.
Припустимо, що для такої оцінки обираються дві програми (в загальному випадку кількість
таких програм може бути розширена на довільне число): перша програма пропонує
розмістити депозит без права поповнення на строк Т1 під відсоткову ставку ±1; друга полягає
в тому, що депозит можна розмістити на більш довгий строк Т2 (T2>T1) та під більшу відсоткову
ставку ±2 (±1< ±2). Всі відсоткові ставки приведені до терміну строку, а відсотки за депозитом
виплачуються в кінці терміну. Депозити пропонується розмістити в національній валюті, хоча
можна без особливих труднощів додати декілька видів валют. Через випадкові проміжки часу
ѕ до банку приходять клієнти з метою розмістити свої кошти, кожний такий клієнт планує
розмістити кошти на якийсь термін, що описується також випадковою величиною. Якщо
термін розміщення депозиту, на який згодний його розмістити клієнт, менше за Т1, то клієнт,
розміщує депозит за першою програмою, у іншому випадку, коли цей строк менше за Т2, то
він розміщує депозит за другою програмою. Коли ж клієнт хоче розмістити свої кошти на
більший строк, то він не знаходить необхідної депозитної програми і не розміщує свої кошти
в даному комерційному банку.

Для того щоб обрахувати, яку процентну маржу отримає комерційний банк, припустимо,
що залучені на депозит кошти, комерційний банк надає в кредит на такий само термін і під
відсоткову ставку І1 або І2 відповідно до терміну. З метою опису загальних концепцій та підходів
для моделювання депозитної політики комерційного банку та для більшої наочності, в даному
випадку не враховується фактор неповернення кредиту.

Завдання полягає у відповіді на питання, чи зможе комерційний банк залучити за даними
депозитними програмами кошти, що будуть не менше ніж К, за Т одиниць автоматного часу.

За одиницю автоматного часу можна прийняти один календарний день.
Для формального опису імітаційної моделі задамо наступні внутрішні стани імовірнісних

автоматів:
a1(t) – час від моменту автоматного часу t до моменту приходу клієнта в комерційний

банк;
a2(t) – випадкова величина – сума депозиту, який хоче розмістити клієнт;
a3(t) – випадкова величина – строк депозиту, на який хоче розмістити кошти клієнт;

di
j(t) ( 1,1;2,1  jTij ) – сума депозитів на момент автоматного часу t депозитної

програми j, до закінчення строку яких залишилось Tj–i одиниць автоматного часу;
r(t) – загальна сума залишків на депозитних рахунках комерційного банку на момент

автоматного часу t;
p(t) – процентна маржа на момент часу t.
Основний об’єкт імовірнісно-автоматного моделювання – таблиця умовних функціоналів

переходів, для даної моделі буде мати такий вигляд:
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Система функцій виходів співпадає з внутрішніми станами автоматів.
Для визначення взаємозв’язків між автоматами даної моделі побудуємо граф зв’язків:

Рис. 1. Граф міжавтоматних зв’язків
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Матриця алфавітів, у якій відображена взаємодія автоматів між собою й числові множини,
елементи яких вони передають один одному у вигляді сигналів, для даної моделі буде виглядати
так:

У даній таблиці символом позначена порожня множина, тобто даний автомат ніяк не
впливає на інший автомат, R – множина дійсних чисел, N – множина натуральних чисел, D –
множина двійкових чисел.

Коментар до моделі. Розглянемо автомат D1
1, який описує, скільки коштів клієнт, який

погодився розмістити депозит за першою депозитною програмою, дійсно розмістив на момент
автоматного часу t.

Якщо до комерційного банку прийшов клієнт із наміром розмістити депозит (a1(t)=1) та
при цьому його задовольнив термін, на який пропонувалося розмістити депозит за першою
депозитною програмою (a3(t)dT1) , то він розміщує свої кошти на депозиті в банку, при
цьому d1

1(t+1) = a2(t).
В іншому випадку, коли клієнта не було або його не задовольняє строк розміщення за

першою депозитною програмою, внутрішній стан цього автомата буде дорівнювати 0.
Аналогічні міркування використовуються і для автомата D1

2.
Приклад. Розглянемо умовний приклад реалізації моделі. Для цього оберемо наступні

початкові значення.
Банк пропонує своїм клієнтам два види депозиту – перший на строк Т1 = 5 днів, під

процентну ставку ±1= 20 % річних, та другий – на Т2= 10 днів, під процентну ставку ±2= 23 %
річних.

Випадкова величина x, що описує проміжки часу, через які клієнти приходять до
комерційного банку, задається Пуассонівським законом розподілу з параметром   = 4.

Випадкова величина , що задає суму, яку збирається розмістити в комерційному банку
клієнт, описується нормальним законом розподілу з параметрами т = 1000 та s2 = 50.

Випадкова величина q, що описує бажаний для клієнта термін депозиту, задається
Пуассонівським законом розподілу з параметром   = 7.
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Вектор початкових станів буде наступним:
а1(0) = 2,
а2(0) = 988,7,
а3(0) = 10,
di

j(0) = 0 ,
r(0) = 0,
p(0) = 0,
Для того щоб провести обчислення, необхідно привести відсоткові ставки до денного

аналогу, тобто розділити на 365 та помножити на термін депозиту.
За одиницю автоматного часу приймаємо 1 день. Одиниця грошового виміру – тисяча

гривень.
Результати моделювання протягом 21 одиниці автоматного часу подано у таблиці:

Проаналізувавши отримані результати, можна сказати, що прибуток банку за 21 день по
цих депозитних програмах становив 4,1 тис. грн.

Модель дозволяє оцінити ефективність вибору депозитної програми за допомогою
досягнення необхідного рівня залишків коштів на депозитних рахунках клієнтів у цьому
комерційному банку. Модель можна розширювати і надалі, вводячи деякі види валют, надаючи
можливість достроково зняти кошти, але з втратою відсотків, поповнити вклад, поєднати дану
модель з аналогічною, але по кредитах, що надаються клієнтам, при цьому отримавши більш
точну оцінку прибутку та врахувати випадковий факт неповернення кредиту.

Час A1 A2 A3 D1
1 D4

1 D1
2 D2

2 D9
2 R P

0 2 988.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 1 1 005.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2 884.7 6.0 0.0 0.0 1 005.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 1 1 004.4 6.0 0.0 0.0 0.0 1 005.0 0.0 1 005.0 0.0
4 6 941.3 7.0 0.0 0.0 1 004.4 0.0 0.0 1 005.0 0.0
5 5 998.6 7.0 0.0 0.0 0.0 1 004.4 0.0 2 009.4 0.0
6 4 1 026.8 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 009.4 0.7
7 3 1 000.6 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 009.4 0.7
8 2 911.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 009.4 1.4
9 1 977.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 009.4 1.4

10 3 966.8 1.0 977.0 0.0 0.0 0.0 1 005.0 2 009.4 1.4
11 2 971.9 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 986.4 2.8
12 1 1 020.7 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 004.4 1 981.4 2.8
13 6 1 035.2 4.0 0.0 977.0 0.0 0.0 0.0 1 981.4 4.1
14 5 982.5 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 977.0 4.1
15 4 1 024.1 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
16 3 977.1 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
17 2 930.8 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
18 1 1 047.5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
19 3 1 056.1 11.0 0.0 0.0 1 047.5 0.0 0.0 0.0 4.1
20 2 980.9 4.0 0.0 0.0 0.0 1 047.5 0.0 1 047.5 4.1
21 1 972.6 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 047.5 4.1
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ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ВЕЛИКИХ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

У статті розглянуто особливості податкового адміністрування великих платників
податків, сформовано рекомендації щодо законодавчого врегулювання, створення і
функціонування системи інспекцій по роботі з великими платниками податків.

The article with the big taxpayers tax administration peculiarities; the recommendations
concerning law regulation; crating and functioning of the big taxpayers work inspections
system are formulated.

Ключові слова: великий платник податків, система інспекцій по роботі з великими
платниками податків, податкове адміністрування.

Податкові інспекції по роботі з великими платниками податків існують у багатьох країнах.
У більшості із них вони створювалися за рекомендацією і при технічній підтримці
Міжнародного валютного фонду. Інспекції по роботі з великими платниками податків являють
собою, на думку МВФ, той засіб, який дозволить державам, що розвиваються, і державам з
перехідною економікою збільшити надходження до бюджету, підвищуючи рівень сплати
податків [3].

Питання вдосконалення податкової політики та реформування системи органів державної
податкової служби України з метою підвищення ефективності її діяльності розглянуто у працях
багатьох українських учених, зокрема: М. Я. Азарова, В. Л. Андрущенка, В. М. Москаленко,
С. П. Ріппи, А. М. Соколовської, Л. Л. Тарангул, В. М. Опаріна, Ф. О. Ярошенка та інших.

Створення спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з великими
платниками податків СДПІ є життєво необхідним для держав, які мають:

1) економіку із сировинною орієнтацією;
2) нерозвинені демократичні інститути;
3) наявні олігархічні структури.
Як наслідок, уряд таких держав стає заручником невеликої кількості підприємств, що

формують державний бюджет.
Виділяють три завдання впровадження системи інспекцій по роботі з великими платниками

податків:
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– фінансова. Підвищення рівня збирання державних доходів;
– адміністративна. Підвищення якості роботи податкових органів;
– економічна. Великий бізнес отримує умови, які ставлять його в більш вигідне економічне

і конкурентне положення.
Існує багато моделей інспекцій по роботі з великими платниками податків, які відрізняються

між собою наступним [8]:
1. За компетенціями. Інспекції можуть вести комплексне адміністрування великих платників

податків (ставити на облік, отримувати декларації, вести рахунки тощо) чи виконувати окремі
функції. Наприклад, виконувати в основному функцію контролю, а функцію адміністрування
виконують місцеві інспекції.

2. За організаційною структурою: єдиний орган на території держави, (цей орган має
розгалужену систему підрозділів або декілька органів).

3. За об’єктом контрою. Деякі СДПІ побудовані за галузевим принципом, коли одна
інспекція адмініструє одну галузь. У деяких країнах є інспекції, що адмініструють різних
платників податків, які належать до різних галузей народного господарства.

Спеціалісти зазначають і про ряд негативних факторів і наслідків впровадження системи
інспекцій по роботі з великими платниками податків:

– наслідки, які генерує сама система: відволікається увага від інших платників податків [4];
– наслідки, пов’язані з недосконалістю створення системи інспекцій по роботі з великими

платниками податків. Проблема дублювання системи податкових органів, відсутність
спеціальних процедур і методів контролю. Система інспекцій по великих платниках податків
впроваджується методом проб і помилок [11];

– наслідки, пов’язані з поточною діяльністю інспекцій.
Відсутня також організаційно-політична підтримка. Для того щоб у СДПІ працювали

найкращі спеціалісти, необхідні  постійні зусилля: і політичні, і бюджетні, і підвищення ставок
інспекторам. Наявні недоліки у підтримці професійного рівня кадрів.

Усі ці негативні фактори і наслідки впровадження спеціалізованих державних податкових
інспекцій по роботі з великими платниками податків існують і в Україні [11].

Відповідно до наказу ДПА України „Про створення інспекцій по роботі з великими
платниками податків” від 28.04.2000 р. № 226 у містах Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі,
Луганську, Одесі, Харкові, Києві були створені спеціалізовані державні податкові інспекції по
роботі з великими платниками податків. Одним із основних факторів відбору регіону для
створення СДПІ був податковий потенціал підприємств, розташованих у даному регіоні.

У 2003 році була створена СДПІ по обслуговуванню гірничо-металургійного комплексу у
м. Кривому Розі, у 2006 р. – СДПІ у м. Миколаєві.

На сьогодні в Україні працює вже дев’ять спеціалізованих інспекцій, які функціонально
підпорядковані державним податковим адміністраціям відповідних регіонів і становлять 1,9 %
від загальної кількості державних інспекцій. Координує роботу СДПІ створене у 2006 р.
Управління великих платників податків ДПА України.

Структура СДПІ суттєво відрізняється від структури ДПІ. Відділи СДПІ мають галузеву
специфіку. У кожному відділі обслуговуються підприємства конкретної галузі народного
господарства, де їм надають повний перелік податкових послуг – від первинної реєстрації,
консультацій з податкового законодавства до видачі довідок, документів і проведення
податкового аудиту. Склад галузевих відділів формується залежно від напряму податкового
супроводження, що пов’язано із специфікою фінансово-господарської діяльності великих
платників податків.
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У регіональних податкових адміністраціях створені підрозділи організаційної роботи з ВПП
з метою покращання взаємодії між структурними підрозділами ДПА, СДПІ та податковими
інспекціями при супроводженні великих платників податків.

Основними складовими структури СДПІ є два управління податкового супроводження
підприємств: сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери.

Основну діяльність за всіма видами податків у галузевих відділах СДПІ виконують галузеві
команди спеціалістів, яку очолює координатор. За кожним  координатором закріплена група
великих платників податків, сформована за ознакою належності до однієї з галузей народного
господарства. Координатор забезпечує контакт великого платника податків з податковою
службою, координацію й організацію роботи галузевого відділу, інших підрозділів інспекцій.
Коли необхідно, до роботи відділу можуть залучатися експерти.

Діяльність СДПІ по роботі з великими платниками податків базується на наступних
принципах:

1. Обслуговування платників податків, які платять значні суми податків.
2. Індивідуальний підхід до кожного великого платника податків і підвищення якості рівня

обслуговування і супроводження.
3. Налагодження партнерських взаємовідносин між СДПІ і великим платником податків.
4. Попередження фактів неплатоспроможності і ухилення від сплати податків, забезпечення

їх добросовісної сплати.
Відбір підприємств до категорії „Великий платник податків” базується на інтегруванні

кількісних показників:
– сукупний валовий дохід;
– загальна сума нарахованих платежів до бюджету;
– загальна сума сплачених платежів до бюджету;
– загальна сума податку на додану вартість, задекларована до відшкодування з бюджету.
Ці показники розраховуються за звітними даними за результатами діяльності підприємств

за дев’ять місяців звітного року плюс очікуваний показник за четвертий квартал звітного
року. Залежно від отриманих цифр по кожному із показників платнику податків нараховується
від 0 до 30 балів. Коли сума більше п’яти балів, платник податків визнається великим. Визначені
показники залишаються незмінними протягом календарного року. Інвентаризація великих
платників податків здійснюється щорічно наприкінці звітного року з урахуванням
критеріального показника з метою переведення платників у СДПІ по роботі з великими
платниками податків або до ДПІ району за місцем реєстрації не пізніше ніж 1 січня нового
звітного року.

Критерії відбору великих платників замінювалися останній раз у 2007 р. за наказом ДПА
України № 497.

Стратегічним завданням роботи СДПІ є стимулювання платників податків у дотриманні
ними фінансових зобов’язань і добровільної сплати податків до бюджету.

СДПІ вирішує такі першочергові завдання:
1) стовідсоткова сплата нарахованих податкових зобов’язань;
2) розширення бази оподаткування за рахунок залучення додаткових джерел сплати

податків;
3) ліквідація суми податкової заборгованості минулих років.
На період створення інспекцій по роботі з великими платниками податків за результатами

інвентаризацій у 2000 р. у спеціалізованих інспекціях було зареєстровано 1389 платників, що
становить 0,2 % від загальної кількості зареєстрованих підприємств в Україні.

За 2001 р. з 6 900 ВПП України 768 великих платників податків, зареєстровані в СДПІ (11 %),
забезпечили понад 12 % надходжень до державного бюджету.
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Станом на 1.01.2005 р. на обліку в СДПІ ВПП перебуває вже 948 великих платників податків,
що в середньому становить 0,11 % від загальної кількості зареєстрованих платників в Україні.

Фінансовий моніторинг та аналіз роботи СДПІ в Україні за період 2000–2007 рр. свідчить
про щорічне зростання податкових надходжень до бюджету від великих платників СДПІ та
підвищення рівня добровільної сплати податків (табл. 1).

За шість років (2000–2007 рр.) питома вага надходжень до державного бюджету по шести
інспекціях зросла з 12,2 % до 21 %, а по всіх СДПІ – до 42,4 % (рис.1).

Обсяг податкових надходжень до Державного бюджету України у 2007 році сплачених
ВПП СДПІ становить понад 40 %, тоді як усі ВПП України (0,4 % від загальної кількості платників)
платили понад 70 % надходжень.

Рис. 1. Питома вага надходжень СДПІ ВПП у Державному бюджеті України
Таблиця 1

Динаміка податкових надходжень до Державного бюджету України за 2001–2007 рр. у
розрізі СДПІ ВПП* (млн грн)

* Розраховано за даними регіональних ДПА.
** З моменту створення.

Але необхідно зауважити, що великі платники відіграють важливу роль у формуванні
бюджетів усіх рівнів регіонів. Роль податкових надходжень від цих платників та їх вплив на
формування державного бюджету областей є досить вагомими. Ця категорія платників
забезпечує від 30 % до 90 % надходжень до державного бюджету відповідних регіонів (рис. 2).

ПП;
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СДПІ
ВПП;

12,20%
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СДПІ
ВПП;

42,40%

ПП;
25,40%

№
з/п СДПІ 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. Темп

росту**
1. Дніпропетровськ 419,50 531,20 760,60 936,50 1797,30 2242,30 2097,40 500,0
2. Донецьк 435.20 562,10 837,40 1960,70 2671,50 2912,00 3734,30 858,1
3. Кривий Ріг 995,40 1266,60 1841,40 2400,00 2784,30 279,7
4. Запоріжжя 276,90 543,50 731,10 1079,40 2089,90 2450,30 2561,70 925,1
5. Миколаїв 775,70
6. Луганськ 204,60 446,50 523,40 1121,90 1306,90 1259,30 2007,50 981,2
7. Одеса 461,00 765,40 867,50 1203,90 1038,20 961,60 208,6
8. Харків 783,30 744,00 908,70 1360,10 2194,60 2592,70 2754,40 351,7
9. Київ 4658,30 5689,50 9515,80 13740,80 17530,80 14140,50 303,6

Всього по СПДІ 2119.40 7946,60 11211,50 18108,50 26827,90 32425,60 31817,40 1501,2
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Великим платникам податків, наприклад, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій,
Чернігівській областях мають високі показники питомої ваги надходжень, але в цих областях
не створені СДПІ по роботі з великими платниками податків.

Крім того, якщо ми порівняємо діаграму кількості ВПП у регіонах України (рис. 3) і діаграму
надходжень від ВПП (рис. 4), то побачимо пропорційність кількості ВПП і надходжень від них.

Рис. 2. Питома вага надходжень ВПП до бюджету в обласних надходженнях за 2007 р.

Рис. 3. Кількість ВПП по Україні
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Рис. 4. Динаміка сплати до державного бюджету ВПП регіонів
У 2009 році до категорії „Великі платники податків” відносилися 4 721 підприємство, але

тільки 796 підприємств обліковуються СДПІ по роботі з великими платниками податків. Це
пояснюється тим, що такі СДПІ уповноважені працювати тільки в своїй області. Якщо
підприємство (великий платник податків) зареєстроване в іншому регіоні, воно обслуговується
відповідним регіональним підрозділом. Деякі великі платники податків обирають інспекцію
за місцем свого знаходження. На сьогодні в Україні реєстрація платника податків у
спеціалізованій інспекції не обов’язкова. Це є серйозним недоліком, що дозволяє платникам
податків уникати контролюючих дій з боку більш кваліфікованого персоналу, і відкриває
можливості для корупції.

Чинним законодавством платнику податків надано право самостійно обирати місце
податкового обліку. Податковий орган може лише запропонувати реєстрацію в спеціалізованій
інспекції, але не має права змушувати платника податків здійснити реєстрацію в СДПІ по
роботі з великими платниками податків.

Норму щодо обов’язкового обліку великих платників податків за СДПІ по роботі з великими
платниками податків необхідно передбачити в Податковому кодексі України.

Крім того, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. На законодавчому
рівні необхідно дати визначення поняття „великий платник податків” і назвати критерії
віднесення платників податків до цієї категорії, визначити механізм адміністрування великих
платників податків і структуру системи інспекцій по роботі з великими платниками податків,
розписати порядок фінансування системи інспекцій по роботі з великими платниками податків,
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а також критерії оцінки і форми звітності інспекцій по роботі з великими платниками податків,
оскільки не має прописаного в законодавстві визначення поняття „великий платник податків”
і повноваження ДПА не визначені. Методика роботи з великими платниками податків завжди
може бути оскаржена.
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СТАН ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ
У статті проведено аналіз динаміки виробництва основної продукції підприємствами

молокопереробної промисловості України за 2003–2007 рр., проаналізовано стан
контролю та обліку за даними  репрезентативної групи підприємств  промисловості за
2004–2008 рр.., запропоновано елементи внутрішньогосподарського контролю за видами
діяльності підприємств.

In the article the analysis of dynamics of production of basic goods is conducted by the
enterprises of  milk  industry of Ukraine after 2003-2007, being of control and account is
analysed from data  to representive group of enterprises  of industry for 2004-2008, the elements
of internal control are offered after the types of activity of enterprises.

Ключові слова: контроль, внутрішньогосподарський контроль, підприємства
молокопереробної промисловості, види діяльності.

Методологічні засади внутрішньгосподарського контролю мають свої особливості на
підприємствах різних галузей економіки. Проаналізуємо стан контролю та обліку на
підприємствах за даними діяльності підприємств маслоробної, сироробної та молочної
промисловості України та зазначимо пропозиції щодо внутрішньогосподарського контролю
за видами діяльності підприємств.

Динаміка виробництва основної продукції підприємствами молокопереробної
промисловості. Аналіз показників виробництва основної продукції підприємствами
молокопереробної промисловості України за 2003–2007 рр. (таблиця 1) дозволив встановити
динаміку виробництва продукції молочної промисловості у 2003–2007 роках. Так, якщо
виробництво молока обробленого зросло на 34 %, то вершків – на 47 %, а масла вершкового
знизилося на 27 %.

Таблиця 1
Виробництво промислової продукції за видами діяльності підприємствами України у

2003–2007 рр. (за даними Держкомстату України) (тис. т)
Виробництво харчових

продуктів 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р.

Молоко оброблене рідке 645 716 863 818 866

Вершки 9,9 23,6 21,2 14,0 14,6
Масло вершкове 137 116 120 104 100
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Проведені розрахунки виробництва продукції за методом розрахунку ланцюгових
відносних величин динаміки за кожним роком з періоду, що досліджувався (табл. 2), показали
такі результати. У 2004 і 2005 рр. порівняно з 2003 р. кількість виробленого молока зросла на
11 і 33,8 %, а у 2006 р. і 2007 р. кількість молока порівняно з 2003 р. зросла на 26,8 і 34,3 %
відповідно.

Таблиця 2
Динаміка виробництва молока обробленого рідкого, вершків і масла вершкового

підприємствами України у 2003–2007 рр.

Проаналізувавши дані ланцюгових величин, можна зробити такі висновки: в 2004 р.
порівняно з 2003 р. кількість виготовленого молока зросла на 11 %, у 2005 р. порівняно з
2004 р. – на 20,5 %; у 2006 р. порівняно з 2005 р. кількість виготовленого молока зменшилася
на 5,2 %; а у 2007 р. порівняно з 2006 р. кількість виготовленого молока зросла на 5,9 %.

У 2004 р. порівняно з 2003 р. кількість виготовлених вершків зросла на 138,4 %, у 2005 р.
порівняно з 2004 р. кількість виготовлених вершків зменшилася на 10,2 %, у 2006 р. порівняно
з 2005 р. їх виробництво зменшилося на 34 %; а в 2007 р. порівняно з 2006 р. кількість
виготовлених вершків зросла на 4,3 %.

Узявши за базу 2003 р., можна зробити такі висновки: кількість виготовлених вершків у
2004, 2005, 2006 і 2007 роках порівняно з 2003 р. зросла на 138,4 %, 114,1 %, 41,4 % та 47,5 %
відповідно.

Виробництво вершкового масла у 2004 р. порівняно з 2003 р. скоротилося на 15,3 %, а в
2005 р. порівняно з 2004 р. виробництво масла зросло на 3,4 %; у 2006 р. порівняно з 2005 р.
кількість виготовленого масла зменшилася на 13,3 %, у 2007 р. порівняно з 2006 р. його
виробництво скоротилось на 3,8 %.

Порівнюючи показники динаміки виробництва вершкового масла протягом 2004–2007 рр.
порівняно з 2003 р. можна дійти висновку, що його виробництво скоротилося на 15,3 %, 12,4 %,
24,1 % та на 27 % відповідно.

На динаміку виробництва найцінніших (але й найдорожчих для споживачів) продуктів –
вершків та масла вершкового вплинуло як збільшення сировинної бази для виробництва

2003 2004 2005 2006 2007
Молоко оброблене
Ланцюгові відносні
величини динаміки

– 1,110 1,205 0,948 1,059

Базисні відносні
величини динаміки 1,000 1,110 1,338 1,268 1,343

Вершки
Ланцюгові відносні
величини динаміки

– 2,384 0,898 0,660 1,043

Базисні відносні
величини динаміки 1,000 2,384 2,141 1,414 1,475

Масло вершкове
Ланцюгові відносні
величини динаміки

– 0,847 1,034 0,867 0,962

Базисні відносні
величини динаміки 1,000 0,847 0,876 0,759 0,730
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продукції у 2005 р. та зниження її у подальших роках, так і значне зростання цін на вершки та
масло вершкове у 2006–2007 рр.

Вартість сировини становить значну (до 70 %) частку витрат операційної діяльності
підприємств молокопереробної промисловості. Водночас дослідження діючої методики
обліку виробничих запасів на підприємствах молокопереробної промисловості свідчить про
те, що вона не відповідає сучасним умовам господарювання. Для використання зарубіжних
методик необхідно пристосувати їх до специфіки організації виробництва на вітчизняних
підприємствах. При цьому до основних гальмівних чинників належать: застарілість галузевих
нормативно-правових актів з обліку і контролю запасів; невідповідність відображення в обліку
запасів вимогам нормативно-правової бази; відсутність належного нормування використання
запасів за цільовим призначенням, що обмежує контрольні функції обліку. Крім того,
потребують доопрацювання та вдосконалення діючі форми документації з оперативного
обліку виробничих запасів, залишається низькою автоматизація обробки облікової
інформації [1].

Аналіз стану контролю та обліку на  підприємствах молокопереробної промисловості.
Вивчення стану контролю та обліку проведене за даними діяльності підприємств маслоробної,
сироробної та молочної промисловості України, вид економічної діяльності – переробка
молока та вироблення сиру,  КВЕД 15.51.0. Для дослідження було обрано  57 підприємств;
підприємства розташовані у 23 областях, Автономній Республіці Крим та м. Київ; використані
дані в середньому за 2004–2008 рр.

Підприємства за їх розмірами (в основу покладено величину доходу (виручки) від реалізації
продукції) були згруповані так: до великих віднесене 10 підприємств (18 %), до середніх – 41
підприємство (72 %) і до малих – 6 (10 %).

Якщо прийняти за результат контрольних дій виявлення (списання) за рік нестач і втрат, що
відображені у розділі Х „Нестачі і втрати від псування цінностей” форми 5 „Примітки до
річної фінансової звітності”, то в основному такі суми відображаються у звітності великих
підприємств (на одне підприємство припадає 534, 18 тис. грн у середньому за рік), середніх за
розмірами підприємств (13,54 тис. грн за рік). Такі показники у звітності заповнили більше
половини всіх підприємств по групах. Порівняння частки списаних нестач і втрат у сумі готової
продукції за рік вказує, що на великих підприємствах такий показник становив 8 %, а на
середніх – 1,5 %; показник визнаної заборгованості винних осіб у звітному році у сумі готової
продукції за рік становив на великих підприємствах – 0,09 %, а на середніх – 0,05 %. Тобто на
підприємствах харчової промисловості, які випускають ліквідну продукцію, зазначена
розбіжність у абсолютних та відносних даних свідчить, з одного боку, про недостовірність
даних бухгалтерського обліку в сучасних умовах, з іншого – про те, що на великих за розмірами
підприємствах приділяється значна увага не тільки обліку та контролю за податками, а також
внутрішньогосподарському контролю  та фінансовому обліку.

Аналіз діяльності підприємств у маслоробній, сироробній та  молочній промисловості
України, які були обрані для монографічного дослідження, показав, що на цих підприємствах
спостерігаються значні розбіжності у масштабах такої діяльності. Так, за даними форми
фінансової звітності № 3 „Звіт про рух грошових коштів”, якщо на великих підприємствах
чистий рух грошових коштів від основної діяльності становив 27,5 %, то разом від інвестиційної
та фінансової діяльності – 72,5 %; на середніх за розмірами підприємствах чистий рух грошових
коштів від основної діяльності має 42,2 % сукупного руху, від інвестиційної діяльності – 25,9 %
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і від фінансової діяльності – 31,9 %; на підприємствах з малим обсягом виручки від реалізації
чистий рух грошових коштів від основної діяльності становить 30,5 % сукупного руху, від
інвестиційної діяльності – 26,0 % та від фінансової діяльності – 43,5 %. Тобто на підприємствах
однакового спрямування та видів діяльності досить різні за обсягами та структурою показники.
Так здійснюються різні види діяльності, що зумовлює різні підходи до проведення контролю
таких видів діяльності.

Необхідно зазначити, що співвідношення різних видів діяльності, які здійснюють
підприємства, ефективне при різних „сценаріях” їх розвитку. За умови активного розвитку
економіки та розширеного відтворення зростають обсяги інвестиційної та фінансової
діяльності, але закономірно скорочуються витрати та потоки грошових коштів від таких видів
діяльності при зниженні ділової активності; залишається просте відтворення та зростає рух
коштів від основної діяльності підприємств.

На підставі застосування концепції ризик-орієнтованого контролю [2] пропонуємо головні
положення контролю за основними видами діяльності підприємства. Результати подано у
табл. 3.

Таблиця 3
Положення з концепції  внутрішньогосподарського контролю за видами діяльності

підприємства
Види діяльності

підприємства
Зміст елементів концепції  внутрішньогосподарського

контролю
Загальні положення Контроль при прийнятті управлінських рішень; контроль

дотримання на підприємстві основних принципів бухгалтерського
обліку та фінансової звітності; перевірка послідовності
застосування обраної облікової політики; вжиття певних
контрольних заходів при змінах у середовищі контролю;
виконання умов набрання права власності; наявність повноважень
з контролю; застосування тимчасового або постійного контролю;
проведення контролю з боку материнського підприємства,
контроль при здійснені спільної діяльності; контроль при
об’єднанні підприємства та складанні консолідованої фінансової
звітності; здійснення контролю за діяльністю підприємства щодо
подій після дати складання фінансової звітності; зменшення
засобами контролю зовнішнього впливу; реалізація контролю,
спрямованого назовні; контроль правильність застосування
механізму справедливої вартості у обліку та звітності; контроль у
визнанні провідного управлінського персоналу; застосування
механізму порівнювальної неконтрольованої ціни; контроль
наявності і дотримання внутрішніх норм, нормативів і стандартів
та ін.

Основна
(операційна)

діяльність

Контроль  правильності формування та виконання розділів бізнес-
плану; провідна роль контролю у визнанні ресурсів підприємства
як його активів; контроль своєчасного списання ресурсів з обліку
як активів при втраті контролю над ресурсами; контроль за
зменшенням корисності активів; урахування суттєвої ролі
контролю при визнанні доходу; контроль достовірності
визначення податкових зобов’язань, складання декларацій,
своєчасності сплати податків; перевірка виконання зобов’язань
особами, відповідальними за експлуатацію та збереження активів;
перевірка правильності відображення господарських операцій у
обліку та звітності; контроль за збереженням активів та їх
експлуатацією; створення системи внутрішньої звітності щодо
основної діяльності та ін.
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Продовження табл. 3

У межах проведеного дослідження, з урахуванням вимог національних Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності
обґрунтовано основні елементи концепції внутрішньогосподарського контролю. До основних
контрольних процедур належать: незалежна перевірка виконання завдань; застосування
попереднього, поточного та наступного контролю; відокремлення заходів щодо контролю,
здійснюваного бухгалтерією, від адміністративного, корпоративного, бюджетного контролю;
проведення службових розслідувань; створення схем контролю типових операцій та системи
внутрішньої звітності. Використовуються складові внутрішньогосподарського контролю:
середовище контролю, оцінка ризиків, інформаційні системи, контрольні процедури,
моніторинг заходів щодо контролю. Наведена у табл. 3 сукупність заходів з контролю щодо
основної (операційної), інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємства
дозволяє поглибити концепцію внутрішньогосподарського контролю підприємств
молокопереробної промисловості.

Таким чином, вплив внутрішньогосподарського контролю на підприємствах
молокопереробної промисловості залежить від виду продукції, що випускається на
підприємстві, від розмірів підприємств і видів діяльності, які вони здійснюють. Ефективним
буде вдосконалення контролю підприємств з урахуванням видів їх діяльності.
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Інвестиційна
діяльність

Попередня оцінка інвестицій; контроль доцільності та фактичної
ефективності вкладення коштів та одержання віддачі від
капітальних вкладень; контроль правильності визнання
інвестиційної діяльності підприємства; контроль достовірності
відображення у обліку та звітності операцій щодо інвестиційної
діяльності за звітний період; зниження ризику, пов’язаного з
інвестиціями; використання норм, нормативів, лімітів; створення
системи внутрішньої звітності щодо інвестиційної діяльності та ін.

Фінансова діяльність Контроль розділу „Фінанси” бізнес-плану; контроль правильності
визнання фінансової діяльності підприємства; контроль
достовірності відображення у обліку та звітності операцій щодо
фінансової діяльності за звітний період; зниження ризику,
пов’язаного із фінансовою діяльністю; використання норм,
нормативів, лімітів; створення системи внутрішньої звітності
щодо фінансової діяльності та ін.

інші види діяльності
(діяльність, яка
припиняється)

контроль правильності визнання інших видів діяльності
підприємства та відображення їх у обліку та звітності

www.coso.org.������
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МІСЦЕ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Контролінг є системою управління процесом реалізації кінцевої мети підприємства. В
економічній літературі різні автори дають різне визначення сутності контролінгу, що в
цілому ускладнює його інструментарій та реалізацію системи на підприємствах України.

Сontrolling controls system by a process realization of ultimate goal of enterprise. In economic
literature different authors give different determination essence of controlling, that on the whole
complicates his tool and realization of the system on the enterprises of Ukraine.

Ключові слова: контролінг, планування, контроль, аналіз, управління.

Останні роки все частіше серед вітчизняних учених і практиків у сфері економіки й
управління використовується термін „контролінг”. Кожний трактує його по-своєму. Деякі
говорять, що контролінг – це внутрішній контроль, інші ж вважають його схожим на аудит.
Фахівці у сфері автоматизованих систем управління підприємствами (далі – АСУП) вважають,
що контролінг – це практично те саме, що і АСУП, але лише з урахуванням нових умов
господарювання. Контролінг порівнюють також із системою програмно-цільового планування.
Найчастіше в літературі зустрічається ототожнення контролінгу частково або повністю з
управлінським обліком.

Але ні з одним із цих визначень не можна повною мірою погодитися. У системі контролінгу
є й управлінський облік, і контроль, і аудит, і програмно-цільове планування, але це ще не всі
його базові принципи, інструменти і методи.

Мистецтво економічного управління полягає в умінні передбачати господарську і
комерційну ситуацію, вжити заходів щодо оптимізації співвідношення „затрати – результат” і
тим самим забезпечити досягнення поставлених цілей і насамперед отримання бажаного
прибутку. Контролінг – механізм цього мистецтва, на розвиток і вдосконалення якого
спрямовані зусилля зарубіжних, а в даний час і українських фахівців. Така увага до контролінгу
пояснюється тим, що він надійно орієнтує підприємство в ринкових відносинах порівняно з
колишніми системами планування й обліку.

Діяльність будь-якої фірми завжди спрямована на досягнення конкретних цілей. Щоб не
збитися з наміченого курсу, необхідний постійний контроль за тим, як реалізуються розроблені
програми. Сьогодні традиційна система контролю є одним з істотних (хоча і застарілих)
інструментів управління.

© Зоріна О. А., 2010
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Квоти, стандарти, норми ґрунтуються на минулому досвіді, контрольні дії пов’язані швидше
з минулим, ніж з майбутнім фірми. Таким чином, управління на основі традиційного контролю
гальмує активне випереджаюче використання майбутніх можливостей. Зважаючи на це,
вважаємо за необхідне розглянути в статті більш досконалу систему – контролінг, впровадження
якої ускладнюється різним визначенням його сутності.

Походження терміна „контролінг” розглядається в цілому ряді робіт. Сам термін зародився
в Америці, в 70-ті роки перекочував до Західної Європи, а потім на початку 90-х – до Росії й
України. У визначенні термін об’єднує дві складові – контролінг як філософія і контролінг як
інструмент:

1) контролінг – філософія і спосіб мислення керівників, орієнтованих на ефективне
використання ресурсів і розвиток підприємства (організації) в довгостроковій перспективі;

2) контролінг – орієнтована на досягнення цілей інтегрована система інформаційно-
аналітичної і методичної підтримки керівників у процесі планування, контролю, аналізу й
ухвалення управлінських рішень у всіх функціональних сферах діяльності підприємства.

Отже, контролінг – це спеціальна саморегулююча система методів і інструментів, яка
спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне
забезпечення, планування, координацію, контроль, аналіз і внутрішній консалтинг.

Питанням теорії і практики контролінгу присвячені дослідження зарубіжних і вітчизняних
учених і фахівців, що з’явилися останніми роками, серед яких, у першу чергу, необхідно
виділити роботи зарубіжних фахівців: П. Хорвата, Й. Вебера, Х.-Ю. Куппера, Т. Райхманна,
Д. Хана, Д. Шнайдера, Е. Майера, Б. Штайгмайера, Р. Манна, К. Реннера, Х. Фольмута,
Х. Штіглера, Р. Хофмайстера, А. Дайле, а також вітчизняних учених і економістів:
Данілочкиної Н. Г., Фалько С. Г., Кармінського A. M., Ананькиної Е. А., Малишевої Л.,
Якименко А. А. і ін. Враховуючи неоднозначність трактування поняття „контролінг”, метою
написання статті є дослідження його місця і ролі в економіці, обґрунтування та систематизація
основних складових сучасного контролінгу як системи.

Сучасний економічний словник дає наступне визначення терміна „контролінг” – це:
– інструмент планування, обліку, аналізу стану справ на підприємстві, що використовується

для ухвалення рішень на базі комп’ютеризованої системи збору і обробки інформації;
– назва підрозділу підприємств, що діють на більшості промислових підприємств Німеччини

та США;
– система безперервної оцінки різних сторін діяльності підприємств, його підрозділів,

керівників, співробітників, що охоплює облік, аналіз, контроль як інтегральну функцію.
Насправді, незважаючи на те, що визначень контролінгу велика кількість, можна сміливо

сказати, що це не просто інструмент або комплекс методів, це одна з філософій управління
бізнесом у сучасному світі.

Проблематика трактування контролінгу пов’язана, на нашу думку, здебільшого з
визначенням об’єкта дослідження. Під час розробки питання про сутність контролінгу сучасні
вчені застосовують диференційований підхід до цієї проблеми, залежно від галузі наукових
знань, у яких ведуться дослідження. Одні автори спрямовують свої дослідження, виходячи з
того, що контролінг – це підсистема, яка діє в цілісній системі підприємства. Така постановка
завдання визначає сутність контролінгу у вузькому розумінні його значення. Інтерпретація
інших економістів ідентифікує контролінг як науку (філософію) бізнесу про успішне
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управління підприємством, тому аналіз і синтез їх поглядів дає можливість вбачати широкий
зміст визначення сутності контролінгу.

Різні трактування терміна „контролінг” багато в чому визначають подальший розвиток
цього напряму в рамках трьох основних концепцій і орієнтовані: 1) на облікову систему,
сутність якої полягає в створенні на основі облікових даних інформаційної системи підтримки
управлінських рішень; 2) на створення єдиної інформаційної системи; 3) на управління, коли
контролінг розглядається як функція планування, обліку, аналізу, контролю, координації та
інформаційного забезпечення підприємства.

Найбільш повне і стале на сьогодні в професійному середовищі контролерів визначення
контролінгу як орієнтованої на досягнення цілей інтегрованої системи інформаційно-
аналітичної і методичної підтримки керівників у процесі планування, контролю, аналізу й
ухвалення управлінських рішень по всіх функціональних сферах діяльності підприємства дає
некомерційне партнерство „Об’єднання контролерів”, що було зареєстровано в Московській
Реєстраційній Палаті 21 березня 2001 р., свідоцтво № 002.036.653. Але і це поняття щодо
розуміння сутності контролінгу не є досконалим.

Ефективне управління бізнес-процесами будь-якої компанії в наші дні – складне і
багаторівневе завдання, рішення якої вимагає створення єдиного інформаційного каналу в
межах всієї управлінської вертикалі. Але тільки одного чітко організованого інформаційного
потоку в окремо взятій організації недостатньо. Щоб ухвалювати оперативні й економічно
зважені рішення в умовах ринкового середовища, що динамічно розвивається, необхідні свого
роду „сигнали”, які своєчасно могли б позначити найбільш „проблемні” зони і „включити
жовте світло”. Як така, „сигнальна система”, здатна інтегрувати і координувати функції
контролю, планування і інформаційне забезпечення на підприємстві, виступає система
контролінгу.

Контролінг є систематичною діяльністю з виявлення відхилень від намічених цілей на основі
порівняння запланованих значень і фактично досягнутих рівнів параметрів. З визначення,
зокрема, випливає, що йдеться не про всі параметри, а тільки про ті, рівні яких призначені і
заплановані. Їх можна назвати запланованими параметрами. Контролінг спрямований на
ліквідацію небажаного відхилення досягнутих результатів від запланованих.

Поняття „контролінг” походить від англійського дієслова „to control”, яке має різні
визначення. У економічному значенні воно означає управління і регулювання господарською
і фінансовою діяльністю підприємства. Витоки контролінгу лежать у сфері державного
управління і йдуть своїм корінням в середні століття. У сучасному світі слово „контролінг” як
характеристика спектра завдань на підприємстві стало використовуватися з кінця XIX століття.

Неоднозначність трактувань змісту визначення системи контролінгу наведено у таблиці 1.
Таким чином, результати дослідження показують, що сутність самого контролінгу в

понятійному розумінні визначено по-різному, але найбільш поширене розуміння контролінгу
та його методів зводиться до наступного: планування (докладне); контроль за виконанням
плану; глибокий аналіз відповідальності працюючого; облік (управлінський).
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Таблиця 1
Трактування змісту визначення системи контролінгу зарубіжними і вітчизняними

дослідниками
Джерело даних Сутність визначення

Майер Э. Контроллинг как
система мышления и управления
/ Майер Э.. – М. : Финансы и
статистика. – 1993. – С. 9

Під контролінгом необхідно розуміти керівну концепцію ефективного
управління фірмою і забезпечення її довгострокового існування

Майер Э. Контроллинг как
система мышления и управления
/ Майер Э.. – М. : Финансы и
статистика. – 1993. – С. 15

…контролінг… є механізмом саморегулювання на підприємстві, що
забезпечує  зворотний зв’язок в контурі управління

Майер Э. Контроллинг как
система мышления и управления
/ Майер Э. – М. : Финансы и
статистика. – 1993. – С. 88

… контролінг є в широкому значенні системою забезпечення виживання
підприємства в двох аспектах: короткостроковому – оптимізація
прибутку, і довгостроковому – збереження і підтримка гармонійних
відносин і взаємозв’язків даного підприємства з оточуючими його
сферами: природною, соціальною, господарською

Майер Э. Контроллинг как
система мышления и управления
/ Майер Э. – М. : Финансы и
статистика. – 1993. – С. 88

Контролінг є сукупністю методів оперативного і стратегічного
управління: обліку, планування, аналізу і контролю, що об’єднані на
якісно новому етапі розвитку ринкових відносин на Заході в єдину
систему, функціонування якої підкоряється певній меті.

Манн Р. Контроллинг для
начинающих / Манн Р. Майер Э.,
– М. : Финансы и статистика. –
1992. – С. 8

…Систему управління процесом досягнення кінцевої мети і результатів
діяльності фірми… як систему управління прибутком підприємства

Манн Р. Контроллинг для
начинающих / Манн Р., Майер Э.
– М. : Финансы и статистика. –
1992. – С. 21

Контролінг – це система регулювання витрат і результатів діяльності, що
допомагає в досягненні цілей підприємства, дозволяє уникнути
несподіванок і своєчасно включити червоне світло, коли економіці
підприємства загрожує небезпека, що вимагає вживання заходів протидії

Стратегия и тактика
антикризисного управления
фирмой/ [общ. ред.
Градова А. П.]. – СПб. :
Специальная литература, 1996. –
С. 217

Контролінг – новітня концепція ефективного управління фірмою для
забезпечення її довгострокового існування на ринку. Контролінг є…
системою забезпечення виживання підприємства на етапах стратегічного
і тактичного управління

Анташов В. А. Экономический
советник менеджера /
Анташов В. А., Уварова Г. В. –
АКДИ „Экономика и жизнь” –
2009. – С. 93

Контролінг розглядається … як певна концепція керівництва
підприємством, орієнтована на його довготривале і ефективне
функціонування в постійно змінних господарських умовах

Контроллинг как инструмент
управления предприятием /
[общ. ред. Данилочкиной Н. Г.].
– М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. –
С. 6

Контролінг – це функціонально відособлений напрям економічної роботи
на підприємстві, пов’язаний з реалізацією фінансово-економічної
коментуючої функції в менеджменті для ухвалення оперативних і
стратегічних управлінських рішень

Хан Д. Планирование и
контроль : концепция
контроллинга / Хан Д., пер. с
нем.; под ред. и с предисл.
Турчака А. А., Головача Л. Г.,
Лукашевича М. Л. – М. :
Финансы и статистика. – 1997. –
С. 113

… контролінг являє собою елемент управління соціальною системою,
виконуючи свою головну функцію підтримки керівництва в процесі
рішення ним загальної задачі координації системи управління з упором
перш за все на задачі планування, контролю і інформування

Хан Д. Планирование и
контроль: концепция
контроллинга / Хан Д., пер. с
нем. – М. : Финансы и
статистика, 1997. – С. 33

Контролінг є системою інтегрованого інформаційного забезпечення,
планування і контролю діяльності підприємства

Петренко С. Н. Контроллинг :
учебное пособие. /
Петренко С. Н. – К. : Ника-
Центр, Эльга, 2004. – С. 15

Система контролінгу є синтезом елементів обліку, аналізу, контролю,
планування, реалізація яких забезпечує вироблення альтернативних
підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління
процесом досягнення кінцевої мети і результатів діяльності підприємства
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Продовження табл. 1
Контроллинг как инструмент
управления предприятием /
Ананькина Е. А.,
Данилочкин С. В.,
Данилочкина Н. Г. и др.; под ред.
Данилочкиной Н. Г. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 22

… контролінг є складною конструкцією, що об’єднує в собі такі різні
елементи, як встановлення цілей, планування, облік, контроль, аналіз,
управління інформаційними потоками і вироблення рекомендацій для
ухвалення управлінських рішень

Циглик І. І. Контролінг. Сутність і
основи формування та
функціонування на підприємствах
України / Циглик І. І., Мозіль І.О.,
Кідрякова Н. В. // Економіка.
Фінанси. Право. – 2004. – № 4. –
С. 14

Контролінг – це система, яка орієнтована на майбутній розвиток
підприємства чи регіону в цілому. Це система спостереження та вивчення
поведінки внутрішнього економічного механізму конкретного підприємства і
розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою

Рыночная экономика : Словарь /
под общ. ред. Купермана Г. Я. – 2-
е изд., доп. – М. : Республика,
1995. – С. 202

Контролінг … система державного, управлінського і незалежного контролю.
Контролінг включає систему безперервного інформування керівництва фірми
про стан усіх сторін діяльності фірми відповідно до  затвердженого переліку
окремих і узагальнюючих показників: стан портфеля замовлень і його
відповідність завданням і вимогам фірми, хід підготовки виробництва й
запровадження технологічних та інших новинок, виконання виробничої
програми, дотримання кошторисів затрат на виробництво, виконання
інвестиційної програми, фінансовий стан фірми, дебіторська і кредиторська
заборгованість

Контроллинг в би знесе :
методологические и практические
основы построения контроллинга
в организациях /
А. М. Карминский, Н. И. Оленев,
А. Г. Примак, С. Г. Фалько. –
М. :Финансы и статистика, 1998. –
С. 12

Контролінг – філософія і образ мислення керівників, які орієнтовані на
ефективне використання ресурсів і розвиток підприємства (організації) в
довгостроковій перспективі.

Райзберг Б. А. Сучасний
економічний словник /
Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш.,
Стародубцева Е. Б. – 2-е
видавництво, випр. – М. : ИНФРА,
М, 1999. – С. 247

Контролінг (англ. controlling) – інструмент планування і обліку, аналізу стану
справ для ухвалення рішень на базі комп’ютеризованої системи збору і
обробки інформації на підприємстві, фірмі

Павлова А. М., Контроллінг –
лучший друг руководителя /
А. М. Павлова // Менеджмент в
России и зарубежом. – 2006. –
№ 3. – С. 21

Контролінг – це концепція, спрямована на ліквідацію вузьких місць і
орієнтована на майбутнє відповідно до поставлених цілей і завдань
отримання певних результатів

Минав Э. С. Основы
контроллинговых исследований /
Минав Э. С., Данилочкина Н. Г.,
Ионов В. И. – М.,1994 – С. 32

Контролінг – синтетична дисципліна, яка розвивається на основі даних
маркетингу, менеджменту, планування, обліку, аналізу та контролю.
Контролінг є системою інформації, oj сприяє забезпеченню тривалого
існування підприємства та спрямована на майбутнє

Уткин Э. А. Бизнес-план :
организация и планирование
предпринимательской
деятельности / Уткин Э. А. – М. :
Экмос, 1997

Система забезпечення виживання фірми в короткостроковому плані,
спрямована на оптимізацію прибутку, в довгостроковому плані – на
підтримання гармонійних відносин з навколишнім середовищем

Дайле А. Практика контроллинга /
Дайле А.; пер. с нем.; под ред.
М. Л. Лукашевича,
Е. Н. Тихоненковой. – М. :
Финансы и статистика, 2003

Контролінг – це цілісна концепція економічного управління підприємством,
спрямована на з’ясування всіх шансів і ризиків, пов’язаних з отриманням
прибутку

Загородній А. Г.Фінансовий
словник / Загородній А. Г.,
Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. –
4-те вид., випр. та доп. – Л. : Т-во
„Знання”, КОО; Вид-во Львів.
банк. ін-ту НБУ. – с. 230

Контролінг – функціонально відокремлений напрям економічної роботи на
підприємстві, пов’язаний з реалізацією фінансово-економічної інформативної
функції в менеджменті для прийняття оперативних та стратегічних
управлінських рішень
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Контролінг є продовженням планування і супроводжує процес реалізації планів. Завдання
контролінгу полягають у тому, щоб шляхом підготовки і надання необхідної управлінської
інформації орієнтувати керівництво на ухвалення рішень і необхідні дії. Коротко кажучи,
контролінг – це інформаційно-аналітична підтримка ухвалення рішень в менеджменті. У свою
чергу, інформаційні системи управління є комп’ютерною підтримкою контролінгу, який є
основним постачальником інформації для управління підприємством. Мета інформаційної
підтримки контролінгу – забезпечити керівництво інформацією про поточний стан справ
підприємства і спрогнозувати наслідки змін внутрішнього або зовнішнього середовища.

Англійське визначення дієслова „to control” в економічному значенні розуміє управління
і спостереження. Але оскільки ефективне управління і спостереження неможливе без
постановки цілей і планування заходів щодо реалізації цих цілей, то контролінг містить комплекс
завдань з планування, регулювання і спостереження. Згідно з сучасним підходом контролінг
може інтерпретуватися як інформаційне забезпечення орієнтованого на результат управління
підприємством. Запозичене з англійської мови слово „контролінг” і добре знайоме нам слово
„контроль” дуже схожі за звучанням, але не потрібно їх ототожнювати. Незважаючи на певне
співзвуччя, ці слова – не синоніми і мають не так багато спільного, хоча не можна забувати й
те, що контроль – це одна з функцій контролінгу. В Україні контролінг залишається „модним”,
але незрозумілим для більшості терміном, який дуже часто помилково асоціюють із
безперервно здійснюваним контролем.

До форми внутрішнього контролю деякою мірою наближене поняття контролінгу. Але
саме наближене, оскільки безпосередньо до форми внутрішнього контролю контролінг
віднести не можна. Якщо порівнювати контролінг і контроль, то у принципі контролінг
ближчий до попереднього контролю. Взаємозв’язок контролю та контролінгу представлений
на рис. 1.

Рис. 1. Взаємозв’язок контролю і контролінгу
Ряд авторів пов’язують контролінг з обліком, контролем і аналізом на підприємстві, і

визначають його як концепцію інформації та управління. Але контролінг як наука пов’язаний
з управлінням регулювання діяльності, причому не тільки підприємства, але і в ширшому
розумінні – бізнесу.

На сучасному етапі контролінг визначають як систему управління процесом досягнення
кінцевої мети і результатів діяльності фірми. На відміну від ревізії він орієнтується на поточні
результати діяльності і не пов’язаний з документальною перевіркою, необхідністю виходу на
місця здійснення господарських операцій.

Ототожнення контролінгу з управління також не достатньо для визначення. Очевидно, що
для реалізації своїх функцій менеджерам необхідна інформація: повна, достовірна, своєчасна.
Але необхідна не просто інформація, а інформація систематизована, проаналізована,
інтерпретована і агрегована. Саме в цьому полягає місія контролерів: у інформаційній

встановлення
контрольних величин

визначення фактичних і
планових величин

зіставлення факту і плану

Контроль у вузькому
змісті

Аналіз причин відхилення

Контроль у широкому
розумінні

Пропозиції щодо коректуючих заходів для досягнення цілей або
коректування цілей

Контролінг
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підтримці, а також консультуванні менеджерів для того, щоб управлінці могли якісно виконувати
свою роботу. Таким чином, контролінг – це не система управління, а один з інструментів
управління бізнесом, причому сучасний і ефективний.

Більшість російських учених приписують контролінгу вторинність щодо управлінського
обліку. Зокрема, Касьянова Г. Ю. і Колесников С. Н. визначають, що російський термін
„управлінський облік” походить від англійського терміна managerial accounting і до його
європейського аналога „контролінг”.

„Технічно” контролінг використовують, як правило, для агрегації додаткової управлінської
інформації аналітичних ознак основного плану рахунків, що частково додає йому схожість з
російською системою бухгалтерського обліку. Але у відомого фахівця у сфері управління,
професора Д. Хана інша думка щодо поняття „контролінг”, який розглядає управлінський
облік як одну із задач контролінгу.

Таким чином, якщо, скажімо, в США  контролінг розглядається виключно як підсистема
управлінського обліку, а система управлінського обліку визначається як тісно пов’язана з
технологіями управління компанією, то в Німеччині і інших німецькомовних країнах контролінг
– це інструмент загального планування і контролю результатів і фінансів підприємства,
орієнтований на результат документальний облік, де управлінський облік – складова
контролінгу. Отже, контролінг – це система управління процесами досягнення цілей і
результатів діяльності підприємства. Поняття „контролінг” ширше за поняття „управлінський
облік”, оскільки включає не тільки облікові функції, але і функції планування і управління
процесами досягнення цілей на підприємстві.

Отже, систематизуючи досліджений матеріал, можна зробити висновок, що контролінг
являє собою сукупність методів оперативного і стратегічного менеджменту, маркетингу,
планування, обліку, аналізу і контролю на якісно новому етапі розвитку ринку.

Розуміючи контролінг як у широкому розумінні його значення, так і у вузькій спеціалізації,
проблематика контролінгу полягає в тому, що автори подають механізм контролінгу в дещо
спрощеному вигляді, що інтегрує три взаємозалежні блоки: аналітичний, оціночний,
порівнюючий. Навіть з урахуванням зробленого вище зауваження про вузьке і широке
трактування контролінгу необхідно також розглядати логічний блок, щоб показати, як
замикається цикл контролінгу при вживанні заходів по ліквідації допустимих відхилень і за
необхідності перегляду не тільки програм, але і цілей. Також може виникнути потреба у
коректуванні організації контролінгу. А тому механізм контролінгу потрібно розглядати таким,
що складається з наступних блоків – аналітичного, оціночного, порівнюючого і логічного
блоку коректуючих дій.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ
ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ІЗ РЕГІОНІВ
У статті розглянуто складний комплекс факторів, що впливають на соціально-

економічний розвиток регіонів України, формування їх податкового потенціалу, а також
обсяги податкових надходжень із них. Підкреслено важливу роль як зовнішніх для регіону,
так і внутрішніх чинників об’єктивного і суб’єктивного характеру. Акцентовано увагу на
необхідності врахування зазначених у статті чинників при плануванні податкових
надходжень із регіонів України.

In the article the complex set of factors that affect the socio-economic development of Ukraine’s
regions and consequently the formation of their tax capacity and in particular, the amount of tax
revenue from them. Pidkresl.yetsya important role in these processes for the region as external
and internal factors and objective nature and subyektyvnoho. Accentuated the need to consider
the factors listed in the article in the planning of tax revenues from the regions of Ukraine.

Ключові слова: планування податкових надходжень, регіон, податкоспроможність,
зовнішні і внутрішні, об’єктивні і суб’єктивні фактори.

Зважаючи на те, що в регіонах відбуваються усі соціально-економічні процеси
життєдіяльності населення та розвиваються досить різноманітні та розгалужені суспільно-
виробничі відносини, на формування їх податкового потенціалу, насамперед їх
податкоспроможності, впливають численні та різні за своєю природою, масштабами та
характером впливу фактори. У найбільш узагальненому вигляді вони можуть поділятися на
макро- (які формуються в країні) та мезо- (на рівні регіону) фактори впливу.

На сучасному етапі розвитку країни макро- і мезофактори впливу певним чином
враховуються в ДПА України при плануванні податкових надходжень із регіонів. Вони дуже
диференційовані у регіональному вимірі і, залежно від вибору тих чи інших критеріїв, у свою
чергу, поділяються на зовнішні і внутрішні, об’єктивні і суб’єктивні, первинної (поштовху) та
вторинної дії (інерції руху).

© Горленко І. О., Тарангул Д. О., Степаненко А. А., 2010
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Внутрішні фактори формуються безпосередньо в системі органів ДПА України, впливають
на процеси планування податконадходжень як на макрорівні в країні, так і на мезорівні її
організації – у регіоні. Вони включають:

– запровадження сучасних інформаційних технологій, створення електронної
інформаційної бази;

– наявність методологічних і методичних нормативних документів;
– забезпечення органів ДПС усіх рівнів кадровими, фінансовими, матеріально-технічними

ресурсами;
– характер взаємовідносин із платниками податків.
Зазначені фактори впливають на ефективність справляння податків і їх необхідно

враховувати при податковому плануванні в регіональному вимірі, як це і передбачає методика
планування податкових надходжень ДПА України.

Вирішальне значення впливу на обсяги податкових надходжень до бюджету має друга
група соціально-економічних факторів, яка визначає потужність податкового потенціалу в
регіоні, насамперед базу оподаткування і, відповідно, визначальний для нарахування податкових
платежів, різний для кожного конкретного податку показник. Так, для податку на прибуток –
це сума обсягів прибутку з усіх суб’єктів господарювання в регіоні, для ПДВ – обсяги сумарної
доданої вартості, податку на доходи фізичних осіб – відповідні їх сумарні в регіоні доходи та ін.
Зазначені базові для нарахування податкових платежів показники, залежать від
макроекономічних процесів і суспільно-економічних відносин у країні.

До зовнішніх макрофакторів, що суттєво, (а в кризові періоди – вирішально) впливають на
умови господарювання та формування в регіоні бази оподаткування, відносяться економічні,
соціальні, екологічні та інші умови життєдіяльності населення в регіоні, які формуються під
впливом процесів, явищ та обставин, що склалися та розвиваються у країні та світі.

До внутрішніх факторів мезовпливу відносять особливості та ресурси регіону, які значною
мірою визначають складну систему суспільно-територіальних властивостей та соціально-
економічних характеристик, зокрема податкову базу та, в цілому, можливості регіону щодо
сплати податків.

У першу чергу, вони об’єднують геополітичний статус регіону, потужність і структуру
його інтегрального потенціалу розвитку (ІПР), стан соціально-економічної ситуації; рівні
соціально-економічного розвитку, інноваційно-інвестиційну та зовнішньоекономічну
активність регіонів, привабливість умов життя і господарювання населення,
конкурентоспроможність економіки на внутрішньому та зовнішньому ринках і, відповідно,
податкоспроможність регіону тощо [1].

І зовнішні, і внутрішні чинники можуть бути як об’єктивними, так і суб’єктивними. Під
зовнішніми об’єктивними факторами макровпливу, дія яких проявляється у всіх регіонах
через зміну якості життя і добробуту населення в країні, рівня соціально-економічного
розвитку, ступеня конкурентоспроможності економіки, обсягів бази оподаткування та
податкового потенціалу тощо, ми розуміємо:

– задіяння науково обґрунтованого державного регулювання економікою, наявність
стратегії інноваційного економічного зростання та адекватного їй нормативно-правового
забезпечення;

– активізацію інвестиційно-інноваційних  процесів, стабільність політичної та економічної
ситуації в країні, адаптацію зовнішньоекономічної діяльності до вимог СОТ;
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– реалізацію зваженої фінансово-кредитної, податкової та бюджетної політики, спрямованої
на першочергову підтримку вітчизняного виробника, збалансованість між- і
внутрішньобюджетних відносин на основі фінансової децентралізації в країні, створення рівних
умов господарювання, якості життя населення тощо.

До суб’єктивних факторів макровпливу, що опосередковано, але відчутно впливають на
соціально-економічну ситуацію в регіонах, зокрема на виконання ними фінансово-
забезпечуючої функції, відносяться, на нашу думку, професійні якості та розуміння
національних інтересів у найбільш широкому їх спектрі представниками державного
менеджменту, адаптованість їх мислення до вимог глобалізації, сучасність світогляду та
моральність політичної еліти країни тощо. Дія суб’єктивних факторів макровпливу, і це чітко
демонструє новітня історія України, проявляється в стані не тільки політичної, але й соціально-
економічної ситуації, в ступені узгодженості дії всіх гілок влади і, відповідно, ефективності
системи державного управління, в розумінні владою необхідності своєчасно задіяти
антикризову програму, яка б передбачала одночасно і подальший перехід країни до
інноваційного зростання на постіндустріальних засадах тощо.

Реалії сьогодення демонструють, що в періоди фінансових, тим більше економічних криз,
не тільки значно зростає роль суб’єктивних факторів макровпиву, але й змінюється їх
„природа” – з факторів вторинної дії вони повинні були б ставати факторами поштовху,
активізуючи при цьому основні інноваційні організаційно-виробничі „двигуни” розвитку в
регіонах. І те, що ці фактори не „реалізовувались” в Україні у другій половині 2008 – та 2009
роках, значною мірою зумовило нестабільність політичної ситуації, неефективність дій
основних державних інститутів влади в Україні в умовах світової фінансової кризи і, як результат,
відбулося різке падіння основних макроекономічних і соціальних показників розвитку країни.
Це, в свою чергу, дуже погіршило економічну та соціальну ситуацію, підставило „під удар”
банківську і в цілому фінансову системи країни. За ланцюговою реакцією різко знизилися
обсяги ВВП, регіональні доходи, темпи промислового розвитку, рівень життя населення, зросли
інфляція та безробіття.

Таким чином, зовнішні (і об’єктивні, і суб’єктивні) фактори макровпливу суттєво
позначаються на фінансовому стані регіонів, а значить і на їх податкоспроможності. Від них
значною мірою залежить ефективність адміністрування податків і територіальна справедливість
їх сплати. Тому фактори макровпливу повинні обов’язково враховуватися при плануванні
податкових надходжень у регіональному вимірі, для визначення оптимальних обсягів
податкових надходжень від юридичних, та фізичних осіб у Зведений бюджет України, із
урахуванням потреб регіонального забезпечення власних відтворювальних на інноваційних
засадах процесів.

Під факторами мезовпливу ми розуміємо внутрішні чинники, які формуються і
проявляються на регіональному рівні та відзначаються великою диференціацією як свого
соціально-економічного змісту, так і силою свого впливу на ті чи інші аспекти життєдіяльності
населення, зокрема на формування податконадходжень із регіонів. Адже в зв’язку з тим, що
основні районоформуючі явища та процеси характеризуються великими міжрегіональними
диспропорціями – регіони дуже відрізняються за своєю податкоспроможністю, потужністю
податкового потенціалу, структурою податків, їх обсягами. На основні податкові характеристики
регіону, які враховуються при плануванні податкових надходжень, насамперед – базові
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показники для кожного податку, суттєво впливають досить різні і суб’єктивні, і об’єктивні
чинники мезорівня. До суб’єктивних відносять такі:

– професійність та ініціатива регіонального менеджменту;
– рівень кваліфікації чиновників вищого рівня і його відповідність займаним посадам;
– взаєморозуміння між владою і громадянами;
– ступінь адаптації до ринкових відносин суб’єктів господарювання та громадян як суб’єктів

оподаткування.
Економічна ситуація, зокрема, фінансова стійкість, прибутковість, конкуренто- та

податкоспроможність регіонів і, відповідно, обсяги податкових надходжень із них формуються
здебільшого під впливом об’єктивних чинників мезорівня. До них відносяться економічні і
соціальні умови регіону, які визначають:

– економічну активність населення та рівень інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні;
– галузево-територіальну і функціональну структуру виробництва в регіоні з переважанням

тих чи інших видів економічної діяльності, їх прибутковість і конкурентоспроможність;
– переважання серед бюджетоформуючих податків тих, що справляються при експорті та

імпорті товарів і послуг, орієнтація виробництва на внутрішні чи зовнішні ринки тощо;
– наявність між і внутрішньорегіональних диспропорцій в оподаткуванні, насамперед –

відповідність у регіоні податкового навантаження на одну особу частці її доходів (або) частці
регіональних витрат на соціально-економічний розвиток порівняно із середнім по Україні
показником;

– особливості територіальної організації господарства (зокрема співвідношення центру і
периферії) та податкової системи регіону;

– коливання потужності податкового потенціалу та обсягів податкових надходжень до
бюджету у розрізі адміністративних районів;

– сформованість просторового каркасу розвитку та рівень урбанізації;
– рівень територіального зосередження промисловості, великих платників податків тощо;
– розвиненість ринкової, виробничо-транспортної, соціальної інфраструктури, а також

зайнятість населення, його доходи, добробут і потужність відповідної податкової бази.
Як зазначалося вище, відчутно впливають на податковий потенціал, податкоспроможність

та обсяги податкових надходжень з регіону такі суспільно-природні властивості та
характеристики, як його геополітичний статус у країні, дохідно-витратна збалансованість
місцевих бюджетів;

– інтегральний потенціал розвитку і ступінь його раціонального використання;
– демографічна і трудоресурсна ситуація, інвестиційна привабливість, якість життя

населення, екологічна ситуація та ін.
Особливо впливовим чинником, дія якого позначається на всіх аспектах життєдіяльності

регіону і, безпосередньо, на його участі в наповненні бюджетів усіх рівнів є його інтегральний
потенціал. Він об’єднує природні, трудові ресурси, виробничу, фінансову, інтелектуальну,
інформаційну та інші складові, саму територію як важливий ресурс і просторовий базис
життєдіяльності населення і господарювання та взаємодії і функціонування всіх основних
компонентів регіону – населення, господарства і природи. Від масштабів, структури, активності
та раціональності використання ІПР безпосередньо залежить рівень соціально-економічного
розвитку регіону, конкурентоспроможність економіки, прибутковість виробництва, добробут
населення, а відповідно і потужність податкового потенціалу регіону та його
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податкоспроможність, можливі обсяги податкових надходжень у державний та місцеві
бюджети.

Україні притаманні суттєві територіальні відмінності в потужності і структурі інтегрального
потенціалу, всіх його складових. Зрозуміло, що в ХХІ столітті в світі дуже змінилася система
цінностей щодо структури ІПР. Замість природних на перший план „виходять” інформаційні
та інтелектуальні ресурси, людський капітал. Тому для зростання фінансового потенціалу
регіону та збільшення обсягів податкових надходжень від його платників важливо було б
задіяти науково обґрунтовану Концепцію раціонального, комплексного використання ІПР у
рамках відповідної загальнодержавної Програми, яка дотепер не розроблена. Залежно від
переважання в конкретних регіонах тих чи інших складових ІПР (науково-технічної, промислової,
агропромислової, рекреаційної тощо) у них формується відповідна галузево-територіальна
та функціональна структура виробництва. Відповідно важливим є першочергове
стимулювання через податкові важелі випереджального інноваційного розвитку 2–3 провідних
бюджетоформуючих або високотехнологічних, перспективних для зростання даного регіону
видів економічної діяльності. Цей аспект необхідно враховувати при плануванні податкових
надходжень відносно усіх регіонів України, бо в кожному із них вирішальним у стратегії
економічного зростання є саме інноваційний вектор.

Велику роль у формуванні податкового потенціалу відіграє геополітичне положення
регіону, що відображає статус регіону в державі, а саме:

– участь у формуванні національного валового продукту;
– частку його податконадходжень у зведений бюджет;
– участь регіону у міжнародному поділі праці та формуванні експортного сектора держави;
– кількість і потужність розташованих у регіоні центрів зростання та їх місце у ієрархічній

системі адміністративно-територіального управління;
– вплив регіону на сусідні периферійні території, насамперед стійкість виробничих,

трудових, соціально-культурних зв’язків.
Зокрема, зовнішньоекономічна функція суттєво впливає на податкоспроможність регіонів,

що враховується при сплаті ПДВ, акцизів, мита, зокрема при оподатковувані таких видів
зовнішньоекономічної діяльності, як зовнішня торгівля, сучасні чи прогнозовані в
майбутньому прямі та портфельні іноземні інвестиції, міжнародна спеціалізація та кооперація,
розвиток спільного підприємництва, прикордонне співробітництво, експорт робочої сили
тощо. Тому рівень розвитку високоприбуткових, експортоорієнтованих, високотехнологічних
галузей у регіоні відіграє важливу роль у активізації його соціально-економічного зростання
в тому числі підвищенні обсягів податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Важливим у контексті збільшення обсягів податкових надходжень до бюджету є підвищення
їх інвестиційної привабливості, підсилення інноваційного потенціалу тощо.

При плануванні податкових надходжень від фізичних осіб необхідно зважати на
демографічну і, особливо, трудоресурсну ситуацію в регіоні, зайнятість населення, наявність
трудових емігрантів за кордоном, а значить і на реальні бюджети домогосподарств і добробут
населення в цілому. При цьому треба зазначити, що вплив цих чинників не завжди можна
оцінити кількісно. Особливо це стосується геополітичного положення (статусу) регіону,
окремих складових інтегрального потенціалу розвитку (інноваційної, комунікаційної,
етнокультурної).
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Необхідно підкреслити, що деякі чинники важливо враховувати не тільки при плануванні
податкових надходжень у регіональному вимірі, але й при визначенні внутрішніх фінансових
потреб щодо зростання попиту населення для забезпечення в регіоні відтворювальних процесів,
тобто пошуку фінансових ресурсів для збільшення видаткової частини місцевих бюджетів
саме на розвиток. Урахування цих витрат на розширення інноваційного відтворення в регіоні,
зростання регіонального валового продукту необхідно для визначення обсягів податкових
надходжень до Зведеного бюджету України. Одночасно це значно сприяло б зміцненню
фінансової бази регіональної та місцевої влади, підвищенню добробуту населення,
збалансуванню інтересів держави і регіону.

У зв’язку з цим, на нашу думку, в найбільш узагальненому вигляді необхідно акцентувати
увагу на важливості зростання обсягу витрат на:

а) випереджальний інноваційний розвиток найбільш стратегічно вагомих і
бюджетоформуючих саме у даному регіоні видів економічної діяльності;

б) запровадження ресурсо- і енергозаощаджуваних технологій;
в) стимулювання через податкові регулятори, розвиток найбільш чутливих у сучасній

Україні до зовнішніх викликів секторів економіки (сільське господарство, фінансові структури
для активізації їх кредитно-інвестиційної діяльності та ін.);

г) першочерговий розвиток ринкової, транспортної, житлово-комунальної
інфраструктури.

Особливої ваги при цьому набуває антропоцентричний підхід до вирішення усіх соціально-
економічних проблем регіону, тобто спрямованість дій усіх гілок влади щодо забезпечення
антикризових заходів на покращання якості життя населення, його відтворювальних процесів
із збереженням і покращанням його генофонду.

Розглядаючи чинники впливу на процеси оподаткування, зокрема податкоспроможність
регіону, які важливо враховувати при плануванні податкових надходжень у регіональному
вимірі, на нашу думку, доцільно хоча б стисло окреслити: вплив оподаткування на соціально-
економічний розвиток країни та її регіонів, на конкурентоспроможність їх економіки.
Вважаємо, що цей вплив може бути позитивним лише за умови підсилення стимулюючої
функції оподаткування, економічно доцільного в певних регіонах і галузях, при тимчасовому
зниженні податкового тиску за рахунок розширення податкової бази і відповідно внаслідок
цього збільшення податконадходжень у місцеві бюджети.

Водночас доцільно зазначити, що при виході країни із економічної кризи таке стимулювання
повинно бути дозованим, адресно-конкретизованим (що дозволить жорстко контролювати
використання фінансових ресурсів регіону) і двоетапним. На першому етапі першочергова
підтримка, зокрема, у вигляді податкових канікул, повинна бути надана, крім малих підприємств,
окремим спеціалізованим галузям агропромислового комплексу, насамперед
тваринницькому та зернопромисловому, а також стратегічно важливим, високотехнологічним
виробництвам. Ці заходи значно підсилили б експортний сектор держави. Зазначені галузі
виробництва виступають двигунами розвитку, а їх мультиплікаційний ефект позначиться на
інноваційному зростанні економіки в цілому. У середньостроковій перспективі це призведе
до підвищення податкового потенціалу в регіоні, збільшення відрахувань до державного та
місцевого бюджетів, що дозволить забезпечити видатки на розвиток економіки та соціальної
сфери.
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Така стимулююча політика буде сприяти фінансовій децентралізації в Україні, а за умови
зростання дохідної частини місцевих бюджетів на обласному та районному рівнях –
ефективному виконанню власних і делегованих повноважень, необхідність перерозподілу
яких між органами державної і місцевої влади активно декларується в Україні в останні роки.

Актуальність проблеми, яка розглядається, викликана тим, що в спеціальній науковій
літературі питанню оптимізації податкового навантаження в останні роки приділяється значна
увага. Особливий акцент зміщується на дотримання принципу справедливості в оподаткуванні
(як територіального, так і галузевого), який нині не враховується. У цьому контексті, при
визначенні напрямів такої оптимізації, доцільно враховувати податкові фактори впливу на
конкурентоспроможність, зокрема і на податкоспроможність суб’єктів господарювання, які
досить коректно, на нашу думку, виділили Ю. Б. Іванов та О. В. Ревенко, а саме:

– структура податкового навантаження;
– розподіл податкового тягаря між окремими платниками;
– альтернативні системи оподаткування;
– стимулювання прискореного розвитку окремих територій та видів економічної

діяльності [3].
Виходячи із зазначеного вище, необхідно підкреслити велику роль податкових важелів у

покращанні соціально-економічних  характеристик і властивостей регіонів, у тому числі
збалансованості основних аспектів – економічного, соціального, екологічного розвитку,
підвищення продуктивності праці та якості життя населення, збереження стану природного
середовища та біологічного різноманіття на шляху побудови постіндустріального,
інформаційного суспільства в Україні.
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На основі досвіду країн ОЕСР та вітчизняної практики розкрито сутність і види ризиків.
Узагальнено джерела податкових ризиків та контрзаходи проти них, зокрема на прикладі
США, Франції, Австралії. Запропоновано способи усунення загроз податкових ризиків у
сфері оподаткування спадщини в Україні.

The nature and types of risks are interpreted on the basis of experience of the OECD countries
and Ukrainian practice. The reasons of tax risks and counter measures against them have been
summarized; in particular USA, France and Australia have been cited as an example. Methods
of prevention of tax risks in the area of inheritance taxation in the Ukraine are proposed.
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консультанти, фіскальний рескрипт.

В останні роки з боку практиків податкової справи й науковців істотно зріс інтерес до
проблеми податкових ризиків. Ще більше він загострився в обставинах світової фінансово-
економічної кризи, що вибухнула в жовтні 2008 р. Проблема податкових ризиків розглядалася
вітчизняними економістами. Даній темі присвятили свої наукові праці В. В. Вітлінський,
П. М. Паянок, О. В. Редич, А. В. Скрипник, О. М. Тимченко, К. І. Швабій та ін. У 2009 р. вийшла
друком монографія О. М. Десятнюк [3]. Разом із тим ще залишаються актуальними цілий ряд
питань, що стосуються поняттєво-категоріального опису ризиків, їх ідентифікації та типології,
методів практичної роботи фіскальних відомств з виявлення та адміністрування податкових
ризиків.

Особливий інтерес у українського читача викликають теоретичні уявлення та практичний
досвід роботи з ризиками в західних країнах. Це той великий масив інформації, який ще не
використано повною мірою на користь вітчизняної теорії та практики. Зокрема, не знайшли
належного висвітлення та оцінки унікальні матеріали й аналітичні розробки з питань податкових
ризиків Центру податкової політики та адміністрації Організації економічного розвитку і
співробітництва (ОЕСР), в яких узагальнено досвід 30 розвинених країн світу. Завдання
проаналізувати саме цю частину наукової картини податкових ризиків, здебільшого
маловідомої українським читачам, і поставили перед собою автори даної статті.

© Андрущенко В. Л., Тучак Т. В., 2010
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Відповідно до задуму стаття має таку структуру змісту: (1) ідентифікація явищ, понять і
факторів у сфері ризиків; (2) причини і різновиди податкових ризиків; (3) виявлення й
попередження ризиків.

Ризик як явище і поняття. Перші дослідження ризиків провели зарубіжні автори. У
численних працях на цю тему домінують прізвища трьох американських економістів Френка
Найта (1885–1972), Мілтона Фрідмана (1912–2006) – лауреата Нобелівської премії 1976 року,
Говарда Райфа (1924- ). Щоправда, науковий пріоритет виділення ризиків в економіці з загальної
сукупності ризиків людського буття належить видатному німецькому вченому Гансу
Мангольдту (1824–1868). За Найтом, термін „ризик” відноситься до ситуації, коли певні дії
можуть привести до декількох різних, взаємновиключних результатів, кожний із яких ймовірно
можливий у певному кількісному вимірі. Тобто ризик існує лише як потенція, відомий наперед
ризик – уже не ризик, якщо його результати – суми вигоди чи програшу – уже відомі [7].
Райф відомий роботами з питань аналізу ризиків у категоріях теорії рішень і формалізованих
економіко-математичних методів [12, с. 759–760].

Для Є. Брігхема, відомого американського фахівця з питань фінансового менеджменту,
„ризик – це вірогідність того, що може статися якась несприятлива подія” [2, c. 207]. Звернемо
увагу на те, що не так несподівана, як несприятлива. Брігхем нараховує більше 10 видів ризиків,
які викликають щодо суб’єктів фінансово-господарської діяльності в приватному секторі. Із
названих ним ризиків у контексті даної статті розглянемо більш детально ризик несплати
зобов’язань. Останній автор відносить до несплати позичальником процентних платежів та
основного капіталу за позичкою. Однак, якщо перенести подібний ризик у сферу
взаємовідносин між платником податків і фіскальним відомством, то він буде означати
невиконання платником податкових зобов’язань перед бюджетом.

Загалом Мангольдт, Найт і Райф та їх послідовники розглядали ризики винятково в контексті
страхування, спекуляції та підприємництва, вважаючи ризик фактором господарської
діяльності. У такій інтерпретації прибуток – плата за послуги тих, хто бере на себе ризик
забезпечення ринку товарами, – це відшкодування зусиль і затрат по управлінню за умови
кон’юнктурного й конкурентного,тобто ризикового бізнесу.

Фрідман доповнив економічне тлумачення ризиків сферою оподаткування, тим самим
пов’язавши ризики з проблемою перерозподілу доходу. Якщо розподіл забезпечують ринкові
механізми, то міжособистісний перерозподіл доходу здійснюється завдяки оподаткуванню, а
на індивідуальному рівні величина доходу залежить від природних здібностей людини, її
удачливості, одержаної спадщини, просто від випадку. Ці фактори самі собою забезпечують
перерозподільний ефект без усякого втручання держави. У такій системі поглядів на перше
місце виходить ризик і реакція на нього різних людей. За Фрідманом, суспільство (або його
частина), що не хоче ризикувати, віддає перевагу прогресивним податкам над
регресивними [4, c. 457]. У результаті таке суспільство через механізм перерозподілу
забезпечує більш рівномірний, порівнюваний розподіл доходів. Отже, нерівність більше
розвивається там, де домінує тенденція до ризику.

Ризик – це не завжди продукт обставин, яких не вибирають. Навпаки, частіше ризик – саме
тпроблема вибору і розрахунку. У ставленні до ризикових дій і вчинків людей можна виділити
дві категорії: (1) схильних до ризику і (2) тих, хто уникає ризику, принаймні ризикує неохоче чи
вимушено. У першому випадку уявимо, що перед платником податків стоять дві альтернативи:
(а) заплатити податок чесно; (б) ухилитися від податкового зобов’язання з метою зекономити
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на податках, скажімо, 10 тис. гривень. При цьому, маючи доступну йому інформацію, схильний
до ризику платник, припустимо, оцінює шанс на успіх ухилення на 50 % і можливість викриття
також на 50 %. Тобто в економічних справах рішення йти на ризик без більш-менш достовірної
кількісної оцінки ймовірного результату не приймається, якщо той, хто ризикує, має здоровий
глузд. Ситуацію, коли економічний суб’єкт свідомо йде на ризик, розраховуючи більшу
компенсаційну винагороду за підвищений ступінь ризику, американські лексикографи Джей
Шім (Shim) і Джоель Сігел (Siegel) визначають як протилежність ризику (risk averse: opposed
to risk) [10, с. 302].

Звичайно, люди сміливіше ризикують, порушуючи закони, коли гарантована хоч яка-
небудь вигода, що можливо в деморалізованому, наскрізь корумпованому суспільстві, при
слабкому державно-правовому порядку. Коли ж необхідно вибирати між різними ймовірними
варіантами збитків і втрат, особливо великих, то люди ведуть себе обережно, навіть при
незначній ймовірності викриття, не ризикуючи „нарватися” на неприємності.

Отже, два головних джерела впливають на формування теоретичних уявлень про природу
ризиків: (1) деякі ідеї, аспекти і фрагменти політико-економічних теорій; (2) узагальнення
спостережень над фактами економіки та соціально-психологічними мотиваціями поведінки
людей, у тому числі й учасників податкового процесу. Природу й ідентифікаційні властивості
ризиків можна підсумувати так:

– ризики взагалі – дії та ситуації, здатні спричинити або потенційний зиск (з огляду на
вигоду), або потенційну загрозу (з побоюванням шкоди) інтересам особи, організації, держави;

– ризики виникають у результаті навмисних дій і вчинків, або як наслідок кон’юнктурних
подій чи форс-мажорних ситуацій, в які люди, організації, держави потрапляють не з власної
волі;

– ризики мають елементи точно невідомого, але вірогідного; ризик – можливість шкоди
чи втрати, а не вже існуюча шкода чи втрата;

– податкові ризики тим виділяються з загальної сукупності ризиків, що мають двосторонню
спрямованість: платники сприймають ризик як випадок чи ситуацію, коли необхідно платити
більшу суму податків, при упущеній можливості заплатити менше; навпаки, для фіскального
відомства ризик означає втрату податкових надходжень при потенційній можливості їх
одержати;

– найбільш сприятливі умови для ризиків на шкоду податковим органам виникають у
непевні, смутні, кризові часи, а також завжди, коли виникають вразливі обставини у правовому,
фіскально-технологічному, морально-етичному аспектах.

Тобто у реальній суспільній практиці ризик постає як шанс, сприятлива чи випадкова
можливість для одних при одночасній загрозі, небезпеці, шкоді для інтересів іншої і/або
супротивної сторони. Реальний шанс для платника ухилитися від сплати податків для держави
рівнозначний ризику втрати податкових доходів. Тому існування податкових ризиків
виправдовує запровадження з боку фіску адекватних превентивних і контрольних заходів,
спрямованих проти ризиків.

Подібно до економічних ризиків, що супроводжують функціонування економіки, податкові
ризики мають своїм результатом або зменшення доходів, або збільшення видатків порівняно
з наміченими чи очікуваними показниками. Йдеться про бюджетні доходи і видатки. Зниження
доходів бюджету вимірюється втратою податкових надходжень, підвищення бюджетних видатків
пов’язано з затратами на антиризикові заходи контролю.
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Ризики в оподаткуванні, виявлення й попередження ризиків. Фіскальні органи західних
країнах накопичили унікальний за багатством ідей, обсягом інформації та якістю аналітичних
матеріалів досвід адміністрування податкових ризиків.

Податковим органам, занепокоєним ризиками, пов’язаними з можливою втратою
(зменшенням, обмеженням) податкових доходів, протистоять підприємницько-комерційні кола,
в яких свої уявлення про ризики і загрози з їх боку. При цьому ризики мають особливості, що
залежать від масштабів бізнесу, а щодо окремих людей – від величини індивідуального
багатства. За цими ознаками можна виділити три групи ризиків, властивих: (1) великому й
середньому бізнесу; (2) малому бізнесу; (3) дуже багатим людям, свого роду економічним
VIP-персонам. Що стосується звичайних платників, які сплачують податки з доходів за
системою pay-as-you-earn, тобто в момент і за місцем отримання заробітної плати при
посередництві роботодавця в ролі податкового агента, то ризики з боку цієї соціальної групи
платників фіскальним інтересам держави практично не загрожують.

У центрі уваги перебувають великі платники вже тому, що завдяки ризикам ненароком
можуть перетворитися у великих неплатників. Вони самі надають податковим ризикам
значення важливої сторони податкового планування, здійснення якого робить більш складним
законодавство і заходи державного регулювання й регламентації підприємницької діяльності
особливо в кризові періоди. Ось чому ризики перетворюються в критичний фактор
корпоративного менеджменту, перед яким стоїть завдання виявити ризики, визначити їх вплив,
відповідно реагувати на загрози. І всі ці зусилля рафінованого, високопрофесійного
менеджменту повинні нейтралізувати чи знешкодити податкові служби.

Отже, для великих платників податкові ризики – це, по суті, всі обставини, за яких при
допомозі податкових консультантів стає можливим так зване агресивне податкове планування.
Останнє ставить за мету реалізацію способів формально легального, але нелегітимного
ухилення від сплати податків, тобто таких схем, що не викликають позитивного ставлення з
боку суспільства й переслідуються органами влади. Перелік подібних схем за своєю чисельність
й різноманітністю є досить великим (див. таблицю 1). Маючи ризикових платників, здатних
завдати фіску великі збитки, органи податкової адміністрації наділені правом вживати
відповідних контрзаходів.

Таблиця 1
Податкові ризики та контрзаходи проти них у країнах ОЕСР

Джерела податкових ризиків Стратегії протидії ризикам
Інтенсивна міжнародна підприємницька
активність (трансфертне ціноутворення,
трансакції між філіалами, створення
звільнених від податків і тимчасових
бізнесових структур та ін.)

Цілеспрямоване навчання й належна
підготовка платників податків. Знання
існуючих правил і владних рішень щодо
оподаткування

Комплексні виробничо-комерційні структури
з роздільним декларуванням прибутків
окремими філіалами

Підвищення рівня обслуговування платників
податків шляхом надання кваліфікованої
допомоги, чіткої та точної інформації
напередодні подання податкових декларацій

Маніпуляції гібридними й похідними
фінансовими інструментами (деривативами)
та акціями

Інтенсифікація взаємодії та відкритий обмін
інформацією з платниками, особливо з
великими
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Продовження табл. 1

Джерело : Узагальнено автором на основі – Forum on Tax Administration: Compliance Management of
Large Business Task Group. Guidance Note. Experiences and Practices of Eight OECD Countries. – Paris: CTPA,
2009. – P. 20–21. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.oecd.org/dataoecd/36/32/43241144.pdf

Серед наведених у таблиці 1 узагальнюючих формулювань виділяється ще багато
різноманітних і більш заплутаних ситуацій, що посилюють податкові ризики й створюють
можливості обкрадання державної казни. Це лише частковий, не повною мірою деталізований
перелік взаємно переплетених, комплексно діючих і рухливих причин податкових ризиків.
Коли підсумувати причини тих ризиків, які загрожують зменшенням податкових платежів, у
першу чергу з боку великих платників, полягають у масштабності й складності діяльності
останніх, а саме в складності: податкового законодавства, структури й організації бізнесу,
систем бухгалтерського обліку і фінансування. Однак у зарубіжних заходах протидії податковим
ризикам немає нічого архіноваторського чи екстраординарного. Звичайні організаційні та
контрольні технології, будучи приведені в систему й здійснювані цілеспрямовано, незважаючи
на високий професіоналізм персоналу, забезпечують потрібну ефективність адміністрування
податків.

Підходи до протидії податковим ризикам з боку фіскальних відомств мають свої національні
особливості. Наприклад, у Франції запроваджено спеціальну процедуру Rescrit Fiscal – так
званий фіскальний рескрипт. (Термін „рескрипт” походить із римського права у значенні
відповіді імператора, що має силу закону на поставлене йому запитання). З метою
попередження протиправних дій з боку платників податкова служба на їх прохання попередньо

Податкові пільги для окремих галузей
(податкові кредити на наукові роботи,
альтернативні види енергії та ін.) як
додаткові можливості планування податків

Спеціалізоване оперативне обслуговування
платників, особливо великих і
мультинаціональних корпорацій, через
електронні мережі в режимі online

Податкові пільги, запропоновані
конкуруючими юрисдикціями, (дають право
на іноземні податкові кредити та інші
вигоди)

Законодавство, спрямоване на потенційно
ризикову сферу, спрощення правил з метою
зменшення ненавмисних помилок

Комп’ютеризовані й основані на Інтернет-
технологіях види бізнесу та системи обліку
(відривають економічну діяльність від
певного місця, роздробляють трансакції)

Партнерство і взаємозв’язок з
професіоналами податкової справи
(юристами, бухгалтерами та ін.). Заохочення
до дотримання установлених правил та рівня
їх правосвідомості

Податковий менеджмент з боку корпорацій
діє як прибутковий центр шляхом
агресивного податкового планування
(зниження ефективних податкових ставок,
маніпулювання потоками готівки)

Концентрація на високоризикових галузях
бізнесу, розробка технологій аудиту щодо
особливо складних проблем, пов’язаних із
невиконанням податкових зобов’язань

Маніпулювання національними системами
правил бухгалтерського обліку та звітності в
процесі міжнародних ділових операцій

Посилення обміну інформацією між
платниками податків та розширення
співробітництва з партнерами по договорах

Зниження ефективної податкової ставки з
конкурентних міркувань

Групування проблем за ознакою складності
виробничо-комерційних операцій з метою
виявлення впливу на бізнес платників
податків

Перегляд фінансової звітності на вимогу
комісії по цінних паперах і біржах

Групування платників за результатами
аудиту та виконання ними податкових
зобов’язань упродовж певного періоду

www.oecd.org/dataoecd/36/32/43241144.pdf�����
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надає їм офіційну консультацію щодо контрактів чи дій, в якій застерігає про можливі
порушення законів і податкові ризики, роз’яснює податкові наслідки ділових операцій. Так
Rescrit Fiscal забезпечує правомочність дій платника у складних, невідомих, малозрозумілих
для нього обставинах. Аналогічні процедури протидії зловживанням і ризикам у сфері
оподаткування передбачені податковим правом США і Великої Британії (Advance Ruling –
завчасна порада, розпорядження), а також інших західних держав.

Крім того, Служба внутрішніх доходів (податкове відомство США) з 2007 р. використовує
спеціальну програму „Галузеві проблеми – у фокус уваги” (Industry Issue Focus) [11],
призначену для визначення й попередження податкових ризиків з боку великих платників,
вартість активів яких перевищує 10 млн дол. Програма виникла як реакція на багатогранність,
заплутаність, динамічність бізнесових операцій, викликаних глобалізацією економічної
діяльності. Так, електронна декларація про прибутки фірми „General Electric” разом з іншими
документами податкового звіту за 2006 р. у роздрукованому вигляді займає 24 тис. (!) сторінок.
За таких масштабів бізнесу й відповідних обсягів інформації при обмеженості ресурсів
податкової служби великі корпорації, користуючись послугами своїх радників – юристів і
бухгалтерів екстракласу, мають можливість применшувати свої податкові зобов’язання. У
результаті виникає податковий розрив (tax gap) – різниця між сумою податку, що повинна
бути сплачена відповідно до діючих нормами, і сумою фактично сплаченого податку.

Дати відповідь на подібний виклик може лише адресний аудит, спрямований на пошук
ризиків, сконцентрованих у відносно вузькому колі платників податків, чому і відповідає
стратегія програми Industry Issue Focus. Найбільш поширені, вже відомі податковій службі
та судам зловмисні податкові притулки, укриття й трансакції (abusive tax shelters and
transactions), призначені виключно для заниження податкових зобов’язань, нараховують у
США близько 30 видів [8]. Символічно, що їх перелік в Інтернеті розміщено під піратським
прапором.

У Нідерландах щодо платників, які викликають довіру, податкова адміністрація обмежується
розглядом ризикових випадків у режимі реального часу. У Канаді близько 90 % загальної
суми податкових платежів надходять від великих підприємств, кількість яких не перевищує
20 % всієї чисельності бізнесових одиниць. Тому ресурси фіскального відомства з виявлення
податкових ризиків, у тому числі і шляхом опитування, зосереджені саме на цьому сегменті
платників. У країні засновано експертні центри, розраховані на викриття схем агресивного
податкового планування та розробку стратегій боротьби з ними. В Австралії надають перевагу
гласності. З цією метою публікують огляди проблемних й високоризикових ситуацій в
оподаткуванні, обговорюють їх на різних форумах, представники фіску проводить відкриті
зустрічі та дискусії з питань податкових ризиків з вищими менеджерами 100 найбільших
корпорацій.

Однак із консультативними послугами з боку податкової служби, що, звісно, не стане на
заваді фіскальним вигодам держави, конкурують численні приватні адвокатські фірми й
бухгалтерські контори. Їх завдання – фабрикація способів спустошення державної казни через
зловредне податкове планування та пастки податкових ризиків. Так, за підрахунками
британського дослідницького центру New Economics Foundation кожний фунт стерлінгів, який
бухгалтер з оподаткування економить для клієнта при величині річного доходу останнього від
75 до 200 тис. ф. ст., перебуває в оберті завдяки ефектам мультиплікатора в 47 ф. ст. втрат для
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податкового відомства [9]. Так що в цьому аспекті професія податкового консультанта, що
перебуває на сторожі приватних інтересів, – одна із найбільш збиткових для держави.

Для фіску податкові ризики створюють як юридичні, так і фізичні особи. Серед останніх
особливий інтерес викликає соціально відокремлена група найбільш багатих платників. Фахівці
Австралійського податкового управління (Australian Taxation Office) за 12-бальною системою
склали рейтингову шкалу інтенсивності податкових ризиків, пов’язаних із економічною
діяльністю, доступною лише цій категорії платників. Результати такої диференціації ризиків
викликають інтерес у соціально розшарованого за критерієм майнової нерівності українського
суспільства. Градація тринадцяти найбільш ризикових ситуацій, що виникають при зменшенні
степеня ризиковості, має такий вигляд (табл. 2).

Таблиця 2
Найбільш поширені джерела ризиків з боку багатих платників

Braithwaite J., Pittelkow Y., Williams R. Tax Compliance by the Very Wealthy: Red Flag of Risk. – P. 209 /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : ctsi.anu.edu.аu/publications/taxpubs/
Taxdem.BraithwaiteJ.Ch10.pdf.

Розробивши таку таблицю, австралійські економісти претендують на науковий пріоритет
у цій сфері знань. У результаті, пишуть вони, „віриться, що дуже багаті люди загалом більш
обережні в своїх податкових справах, коли перебувають під мікроскопом програми виявлення
податкових ризиків, спеціально призначеної для них” [5, с. 206]. Оскільки вичерпний до

Види ризикових ситуацій Порядковий номер
за масштабом

ризику / кількість
балів

Маніпуляції величиною збитків через механізми
внутрішньогрупових трансферів („серед своїх”)

1 / 12

Розміщення активів у країнах-офшорах 2 / 8
Створення збитків через списання безнадійних боргів 3 / 8
Різні способи заниження суми доходу і прибутку 4 / 8
Штучне створення збитків через дослідницькі
й інвестиційні знижки суми прибутку

5 / 7

Внутрішньокорпоративний перевід оподатковуваного
прибутку на рахунки збиткових філіалів

6 / 7

Маніпулювання рухом капіталу для того, щоб показати
у звітності неоподатковуваний прибуток

7 / 7

Зміни вартості та незвичайні трансакції з метою
мінімізації податку з доходів

8 / 6

Мінімізація оподаткування інших активів 9 / 6
Зміни вартості та незвичайні трансакції з метою
мінімізації податку на капітал

10 / 5

Реструктуризація даної соціальної групи, викликана
появою нових важливих ризикових проектів

11 / 5

Розподіл власності, створеної за рахунок прибутку від
резервного капіталу і переданої на довірче управління

12 / 5

Розподіл власності, створеної за рахунок розподілу
капіталу готівкою (в межах даної соціальної групи)

13 / 5
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найменших деталей перелік існуючих і потенційно можливих ризиків навряд чи можна скласти,
необхідно зосередити увагу на найбільш небезпечних із них.

Аналогічні відображеним у табл. 2 або близькі до них ділові технології відомі й вітчизняним
бізнесменам. Але симптоматично, що серед податкових ризиків, відомих в Австралії, немає
жодного, пов’язаного з корупційними схемами і/або штучними банкрутствами, такими
небезпечними для української казни. У зв’язку з цим доцільно нагадати, що за рівнем
корумпованості Австралія в 2009 р. зайняла серед 180 країн світу достойне 8-е місце, а Україна
– 117-е.

Не лише схожі фактори спричинять податкові ризики, скрізь завдяки тиску міжнародних
організацій (ОЕСР, МВФ, Світовий банк, Євросоюз та ін.) діють і подібні методи аналізу та
контролю над ними. Щоправда, в Україні немає системності, компетентності, послідовності й
наполегливості, немилосердної строгості законів і невідворотності покарань, здатних відчутно
приборкати охочих до трансформації податкових зобов’язань у джерела приватних доходів і
прибутків. На Заході саме ці фактори стають бастіоном, який нелегко подолати всім любителям
поживитися за державний кошт.

Хоча податкова система України сконструйована за порадами західних консультантів, підстав
для задоволення її функціонуванням немає. Це застереження торкається і податку з доходів
фізичних осіб.

Поява в Україні дуже багатих людей, нерідко з багатством сумнівного походження, небувале
порівняно з західними державами майнове розшарування населення актуалізує проблему
податкових ризиків, що особливо стосується оподаткування спадщини і дарувань. Тут виникло
справжнє „мінне поле” небезпечних для фіску податкових ризиків.

Так, згідно з чинним законодавством в Україні податкові органи не мають юридичних
підстав стягувати податок у порядку оподаткування спадщини і дарувань без подачі декларації
платником. Отже, у випадках, коли не передбачено нульову ставку (для членів сім’ї та
найближчих родичів), одержувачу достатньо не задекларувати спадщину чи дарування, щоб
створити не просто податковий ризик, а гарантовано не сплатити податок. У таких випадках
податкові органи не мають права самі в адміністративному порядку оцінювати вартість
оподатковуваного майна та визначати дохід так, як це роблять у Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії
та інших країн.

Через розбіжності у вітчизняному податковому законодавстві нерезиденти, одержавши
спадщину, мають можливість виїхати за межі України, не сплативши податок. Тим часом у
Німеччині розпоряджатися спадщиною і навіть голосувати на виборах можуть лише ті, хто
подав податкову декларацію [1, c. 119]. Тобто майнові й політичні права без обмежень належать
лише тим громадянам, хто повністю і вчасно виконує свої податкові зобов’язання.

Дотепер не налагоджено облік і контроль за оподаткуванням спадщини і дарувань у випадку,
якщо платник подає декларацію за місцем проживання, а одержує спадщину за його межами.
Тут доцільним було б створення в Україні єдиної електронної бази даних, що дозволило б
податковим інспекціям різних районів проводити звірку інформації, посилити контроль за
процесами передачі спадщини та сплатою податку.

Отже, як свідчать розглянуті та деякі інші недоліки законодавства та адміністрування,
фіскальне значення оподаткування спадщини та дарувань не відповідає прихованому
потенціалу цього джерела доходів. З часу, коли було запроваджено ведення статистики
надходжень по окремих видах спадщини (01.07.2007 р.), частка податкових надходжень від
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оподаткування не перевищує частки відсотка від загальної суми зібраного податку з доходів
фізичних осіб.

Таким чином, із зазначеного можна зробити такі висновки: ризики – проблема небезпеки,
обережності, передбачення і довіри в обставинах вірогідності, невпевненості та несподіваності.
Необхідна передумова попередження й виявлення ризиків – їх постійний моніторинг.

Сприятливий простір для примноження податкових ризиків і діяльності антифіскальних
консультантів виникає при слабкості державної влади взагалі й некомпетентності персоналу
податкової служби зокрема. Агресивно зловмисне податкове планування, як правило,
здійснюється з великою винахідливістю, в іншому випадку його прийоми легко б підпадали
під „вогонь” податкових органів. Тому останні повинні бути завжди готові протистояти
найбільш успішним в обкраданні бюджету фахівцям із податкового планування, а щонайбільше
тим із них, в яких завжди напоготові нові варіанти і несподівані прийоми.

Відповідно в Україні завдання протидії податковим ризикам потребує адекватної підготовки
кадрів податкової служби, спеціально призначених для адресного виявлення й нейтралізації
податкових ризиків як з боку великих платників – юридичних і фізичних осіб, так і представників
малого бізнесу, що викликають підозру. Необхідно усунути зазначені вище погрішності
вітчизняного законодавства стосовно оподаткування спадщини. Один із дієвих практичних
резервів протистояння податковим ризикам – обмін досвідом роботи із фіскальними
відомствами західних держав, зокрема країн Євросоюзу, аж до прямого копіювання методів їх
роботи.
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ В СУЧАСНОМУ
ВИМІРІ

Розглянуто і проаналізовано розбіжності у тлумаченні категорії „фінансові
інструменти”, запропоновано класифікацію цінних паперів.

Difference in interpretation of the category „financial instruments” are examined and
analyzed, a classification of securities is proposed.

Ключові слова: фінансовий ринок, фінансові активи, фінансові інструменти, цінні
папери.

Першочерговим завданням у період становлення ринкових відносин в Україні є
забезпечення безперервності процесу формування і використання фінансових ресурсів у
країні та за її межами. Прискорений розвиток національної фінансової системи та її інтеграція
в глобальну економіку вимагає якісного рівня побудови фінансового ринку в Україні, пошуку
його ефективної моделі і потребує фундаментальних і прикладних досліджень у цьому напрямі.

Питання стосовно визначення сутності, значення та механізмів функціонування
фінансового ринку і його інструментів відображено в роботах таких вітчизняних авторів, як
І. Бланк, В. Корнєєв, Д. Леонов, О. Мозговий, В. Опарін, А. Пересада, Ю. Петруня, В. Унинець-
Ходаківська, А. Федоренко, В. Федосов, В. Шелудько. Необхідно також відзначити дослідження
російських учених, серед яких М. Агарков, М. Алексєєв, В. Єдронова, Ю. Касімов,
Є. Мізіковський, Я. Міркін та ін. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти
функціонування фінансового ринку та його інструментів вивчалися в різні часи такими
зарубіжними дослідниками, як Г. Александер, Дж. Бейлі, Д. Блекуелл, З. Боді, Е. Брігхем,
Л. Гапенські, Л. Гітман, М. Джонк, А. Кейн, Д. Кідуелл, Б. Койлі, Дж. Лінтнер, Г. Марковіц,
А. Маркус, М. Міллер, Я. Моссін, Р. Петерсон, Т. Райс, Дж. Тобін, Дж. Трейнор, Ф. Фабоцці,
Е. Фама, В. Шарп.

Систематизація і узагальнення праць зазначених науковців дозволяють нам стверджувати,
що теоретичні засади, практика функціонування фінансового ринку і його інструментів
всебічно досліджені. Разом з тим зазначені проблеми в Україні та інших країнах з
трансформаційною економікою вивчені поки що недостатньо.

Метою статті є визначення сутності та видів фінансових інструментів, виокремлення серед
них цінних паперів з класифікацією їх за різними ознаками.

Сьогодні темі фінансового ринку, його інститутів та інструментів присвячена велика
кількість наукових праць і публікацій. Однак, як зазначає В. В. Корнєєв, „...погляд на фінансовий
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ринок як на сферу торгівлі фінансовими активами є усталеним серед представників різних
наукових шкіл” і „в основі категорії “фінансовий ринок” лежать поняття „фінансові активи”,
„фінансові інструменти” і „фінансові послуги” [1, с. 22].

У найбільш широкому розумінні фінансові активи є специфічними активами, які є
законними вимогами власників цих активів на отримання певного доходу в майбутньому. У
цілому, „...термін „актив” можна використовувати для визначення предмета угоди, дво- чи
багатосторонньої, коли його конкретний різновид не має виокремленого суттєвого значення.
Ціна на будь-який актив відображає збалансування пропозиції і попиту на нього залежно від
ринкової кон’юнктури” [1, с. 23].

Згідно зі ст. 1 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг”, фінансові активи – кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право
вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів [2]. На думку В. П. Унинець-Ходаківської,
„фінансові активи – кошти, дорогоцінні метали і каміння, цінні папери, боргові зобов’язання
та інші законодавчо визначені фінансові активи юридичних і фізичних осіб” [3, с. 11]. Тож для
формування фінансових активів важливого значення набуває якісний стан інструментів, які
представляють на ринку ці активи.

Фінансові інструменти є різноманітними фінансовими документами, що обертаються на
ринку і мають грошову вартість. Вони поділяються на різні види залежно від способів, цілей,
методів, форм накопичення коштів і відіграють найбільшу роль в організації фінансового
ринку.

У сучасній економічній літературі наведена велика кількість визначень фінансових
інструментів, основними з яких є:

– фінансовий інструмент є узаконеним сертифікатом, що належить його власнику та
засвідчує вкладення коштів або майна з метою отримання доходу винятково за рахунок
господарської діяльності інших [4, с. 26];

– як фінансовий інструмент приймається будь-який документ, пов’язаний з виникненням
права на грошові або інші цінності, що не можуть бути реалізованими або переданими іншій
особі без наявності такого документа [5, с. 86];

– фінансові інструменти – різноманітні форми фінансових зобов’язань (для
короткострокового та довгострокового інвестування), торгівля якими здійснюється на
фінансовому ринку. Вони складаються з грошових коштів і цінних паперів [6, с. 72];

– фінансові інструменти – це контракти, результатом яких є поява певної статті в активах
одного суб’єкта і статті у пасивах іншого суб’єкта фінансування [7, с. 165].

Питання класифікації, визнання, оцінки фінансових інструментів і розкриття інформації
про них у фінансовій звітності розглядаються в МСБО 32 „Фінансові інструменти : розкриття
та подання” [8] і МСБО 39 „Фінансові інструменти: визнання та оцінка” [9]. Цими стандартами
визначено, що фінансовий інструмент – це будь-який контракт, який приводить до фінансового
активу одного підприємства і фінансового зобов’язання або інструмента капіталу іншого
підприємства. Подібне визначення можна знайти і в українському П(С)БО 13 „Фінансові
інструменти”, де фінансовим інструментом визнається контракт, який одночасно приводить
до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового
зобов’язання або інструмента власного капіталу іншого [10].

Дещо інше визначення містить Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” :
фінансові інструменти – цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), інструменти грошового
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обігу, відсоткові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в
майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового
індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або
продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають
грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони) [11].

Це визначення наближене до європейського законодавства, але незрозумілим є, на які
базові активи укладаються строкові контракти, опціони тощо. Директивою ЄС від 21 квітня
2004 року № 39 [12] визначено, що ф’ючерси та опціони, укладені на товарні базові активи,
віднесені до фінансових інструментів, тож підлягають відповідному регулюванню. З
вітчизняного Закону це прямо не випливає, тобто існує можливість подвійного трактування.

Залежно від строку обігу фінансових інструментів більшість дослідників
[13, с. 56; 14, с. 106; 15, с. 35;16, с. 16; 17, с. 100; 18, с. 22; 19, с. 80] сегментують фінансовий
ринок на грошовий ринок і ринок капіталів. На грошовому ринку здійснюються здебільшого
короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-ощадні операції, що обслуговують,
головним чином, рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів банків, установ,
держави і приватних осіб. На ринку капіталів продають і купують довгострокові кредитні
ресурси, а також цінні папери зі строком обігу більше року (рис. 1).

Рис. 1. Структура фінансового ринку за строками обігу фінансових інструментів
Ми поділяємо думку В. В. Корнєєва, який вважає, що „...грошовий ринок не тотожний

ринку короткострокових інструментів, а ринок капіталів оперує не тільки довгостроковими
активами... Метою руху фінансових активів (не тільки грошей) в короткостроковому періоді є
забезпечення ліквідності ринку, а в довгостроковому – забезпечення потреб у розміщенні
(інвестуванні) коштів. Для вирішення цих проблем можуть бути використані активи будь-
якого вигляду – безвідносно до їх строкової характеристики” [1, с. 38]. Таким чином, оскільки
на ринку цінних паперів обертаються фінансові інструменти різних строків обігу, цей ринок
є невід’ємною частиною і ринку грошей, і ринку капіталів.

Підкреслимо, що більшість економістів ототожнюють фондовий ринок з ринком цінних
паперів. До того ж у Законі України „Про цінні папери та фондовий ринок” також зазначено:
фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність учасників фондового ринку та
правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних
(деривативів) [11]. На нашу думку, похідні не обов’язково є цінними паперами, тому поняття
„фондовий” та „ринок цінних паперів” не можна назвати синонімічними. Крім того,
словосполучення „фондовий ринок” міститься тільки у назві регулятора (Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку) та біржі (фондова біржа). На думку А. Головка, „…слова
„фондовий”, „фондова” – архаїзми, що дістались у спадок від лексики та норм Російської

Фінансовий ринок

Грошовий ринок Ринок цінних
паперів

Кредитний ринок

Ринок капіталів
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імперії та СРСР” [20, с. 9]. При перекладі англійською мовою буде застосований вираз Securities
Market (ринок цінних паперів), а термін „фондовий” не можна перекласти дослівно.

За характеристикою видів фінансових інструментів фінансовий ринок можна також
сегментувати на ринки пайових, боргових, іпотечних, похідних, товаророзпорядних,
приватизаційних  інструментів.

Західні економісти через широкий розвиток фінансового ринку додають до цих інструментів
також і гібридні інструменти, які важко віднести до якоїсь одної категорії, оскільки вони мають
дещо ширші властивості. Як правило, вони утворюються на базі чотирьох ринків: процентних
паперів, валютного, фондового і товарного. Останнім часом такі інструменти набули значного
поширення, тому істотна частина фінансового інжинірингу присвячена саме ним.

На нашу думку, найбільш детальна класифікація фінансових інструментів закріплена у
стандартах бухгалтерського обліку [10, с. 21], де вони поділяються на фінансові активи;
фінансові зобов’язання; інструменти власного капіталу; похідні фінансові інструменти. При
цьому більшість фінансових інструментів підпадає під поняття цінних паперів. Аналізуючи
наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів щодо фінансового інструментарію, ми
дійшли висновку, що не існує єдиного розуміння їх сутності.

Відомий дослідник М. А. Агарков зауважує, що теоретичне вивчення поняття цінних паперів
розпочалося у 70-х роках ХІХ ст. у Німеччині. Під цінним папером розуміли документ, подання
якого є необхідним для здійснення втіленого у ньому права. Це право могло мати:
зобов’язуючий характер (облігації, векселі); майновий з одночасним зобов’язанням
(розпорядчі товарні документи); членський (акції) [22, с. 1].

Відтоді законодавче та наукове тлумачення сутності цінного паперу не змінилося. Так,
зважаючи на всю різноманітність сучасних визначень цінних паперів, більшість авторів
практично завжди основними його ознаками вважають документарність і засвідчення певних
прав його власника. Таким чином, цінні папери виступають як юридична категорія, тому що
вони визначають такі права: володіння цінним папером; засвідчення майнових і обов’язкових
прав; право управління; задоволення передачі або отримання власності.

Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” дає таке визначення : „Цінні папери
– грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають
взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило,
виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та
інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам” [11].

Таким чином, можна зробити висновок, що в українському законодавстві це визначення
відображає не тільки юридичний, а й економічний аспект. Економічна природа цінних паперів
у першу чергу пов’язана з грошима. Вони виступають інструментом акумулювання грошових
накопичень підприємств, фінансових установ, держави, що спрямовуються на відтворення.

Проведений нами аналіз літературних джерел показав дві протилежні думки щодо природи
цінних паперів. Наприклад, марксисти стверджують, що цінні папери мають фіктивну природу,
а їх вартість має фіктивний характер; прихильники ж ринкових відносин заперечують наявність
фіктивної вартості та стверджують, що за цінним папером стоїть реальна вартість, відображена
у ціні. К. Маркс зауважував, що „всі цінні папери, по суті, є не що інше, як накопичення
домагання, юридичні титули на майбутнє виробництво, грошова або капітальна вартість яких
не становить ніякого капіталу, як у випадку державного боргу, або регулюється незалежно від
вартості реального капіталу, який вони представляють” [20, с. 516–517]. Якщо розглядати цінні
папери як окрему економічну категорію у відриві від ринку, то з К. Марксом важко не
погодитися. Насправді ж на ринку можна спостерігати відхилення поточної вартості цінних
паперів від реальної, а за кожним цінним папером стоїть господарська діяльність його емітента.
Однак з цього є виняток – державні боргові зобов’язання, вартість яких базується на загальній
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ліквідності ринку і на виняткових правах держави здійснювати податкову політику. Тому
державний борг є носієм фіктивної вартості. Це підтверджується обвалами ринків боргових
зобов’язань в Європі, Росії, а також облігацій внутрішньої державної позики в Україні у кінці
90-х років ХХ ст.

Рис. 2. Класифікація цінних паперів за різними ознаками
Поняття цінного паперу є досить багатогранним, оскільки економічні відносини, які він

виражає, постійно розвиваються, що виражається у нових формах цінних паперів.
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Для вітчизняного ринку цінних паперів характерна обмежена кількість фінансових
інструментів, відомих у світовій практиці. У цивільному обороті в Україні можуть бути такі
групи цінних паперів: пайові (акції та інвестиційні сертифікати), боргові (облігації підприємств,
державні облігації, облігації місцевих позик, казначейські зобов’язання, ощадні (депозитні)
сертифікати, векселі; іпотечні (іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні, сертифікати
ФОН), приватизаційні, похідні, товаророзпорядчі цінні папери [11].

Існує велика кількість класифікацій цінних паперів, що викликано різноманітністю їх видів.
Нами запропоновано класифікацію, яка складена відповідно до чинного законодавства і
видається нам найбільш повною (рис. 2).

Підкреслимо, що нами була запропонована найбільш загальна класифікація цінних паперів,
однак кількість типів, видів, різновидів і модифікацій їх значно більша, ніж це дозволяє зробити
наше дослідження. Наприклад, цінні папери можна класифікувати за ознакою дроблення,
можливостями обігу, забезпеченням, формою випуску, способом поширення, можливостями
викупу, погашення, оподаткування тощо.

Наявність фінансових інструментів, прийнятних для вкладання коштів, є визначальним
фактором для будь-якого інвестора, насамперед інституційного. Перспективами подальших
досліджень у даному напрямі є більш детальний аналіз функціонування фінансового ринку,
кількості й якості його інструментів, нормативно-правових актів, що регулюють порядок і
процедуру емісії цінних паперів в Україні, визначення напрямів активізації діяльності
фінансових інститутів як основних покупців фінансових інструментів.
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН
У ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО (НА

ПРИКЛАДІ ПДВ)
Роботу присвячено впровадженню критеріїв ефективності бюджетної системи

України. Пропонується три види критеріїв: аналіз впливу податкового навантаження на
діючу економіку, аналіз ефективності збору податкових надходжень, аналіз ефективності
використання бюджетних коштів.

The paper is devoted efficiency criteria introducing for budget system analyses. The three
types of criteria were introduced: economical efficiency, tax efficiency and budget utilizing
efficiency.

Ключові слова: критерії ефективності, податок на додану вартість, фіскальна
достатність, економічна ефективність, податкове навантаження.

Українська податкова система сьогодні не відповідає значною мірою інтересам суспільства.
Податкове законодавство України нині громіздке і досить складне і вимагає значної кількості
часу на оформлення податкової документації. Незалежні міжнародні організації [16] ставлять
Україну на одне із перших місць за величиною податкового тиску складності оформлення
податкової документації та кількості робочого часу, потрібного для її оформлення. Тому
постійно виникає питання реформування того чи іншого податку або впровадження
узгодженого податкового законодавства (Податкового кодексу).

Податок на додану вартість (далі – ПДВ) був і залишається основним довготривалим
наповнювачем державного та зведеного бюджетів [13]. При цьому ПДВ надає політикам великі
можливості для втручання в економіку. Це особливо стосується встановлення пільгових
режимів і реалізації процесу відрахування відшкодувань із державного бюджету. Ці питання
суттєво загострюються в умовах значної корумпованості українського суспільства і суттєвого
переплетення бізнесу з політичними інтересами у нашій країні. Внаслідок цього  ПДВ завжди
був головним джерелом ризику формування бюджету України і середовищем для корупції в
органах влади [12], що спонукає до появи численних пропозицій щодо змін податкового
законодавства стосовно ПДВ. Пропонуються варіанти повної заміни ПДВ на податок з
продажу (обороту), зниження величини номінальної податкової ставки, відмова від
податкового кредиту, впровадження диференційованої податкової ставки тощо.

Тропіна В. Б. [11] пропонує запровадити диференціацію ставок податку на додану вартість
у розрізі товарів першої необхідності та широкого вжитку. Це, на її думку, могло б сприяти
вирівнюванню податкового навантаження в Україні і зменшенню його тиску на групи населення
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з різними доходами. Варіант Податкового кодексу, запропонований М. Катеринчуком, містить
пропозиції щодо зменшення ставки ПДВ до 15 %. Збереження існуючої ситуації при
незначному зменшенні податкової ставки ПДВ пропонує варіант Податкового кодексу,
підготовлений Міністерством фінансів України. А. Cоколовська прийнятним на сьогодні
вважає відмовитися від радикального зниження ставки і пропонує зменшити ставку ПДВ до
18 %, при цьому вважає за необхідне скоротити податкові пільги, щоб зменшити
нерівномірність оподаткування різних суб’єктів господарювання. Введення диференційованої
ставки ПДВ вона вважає можливим за умови покращання заходів адміністрування податку [14].

Однак не всі автори вважають доречним зменшення номінальної ставки ПДВ. Так, І. Луніна
та Н. Фролова на підставі аналізу ефективних ставок оподаткування споживання, праці та
капіталу прийшли до висновку, що „в Україні існує можливість скорочення оподаткування
доходів за рахунок збільшення оподаткування споживання” [8].

На нашу думку, на вибір кінцевого варіанта реформування або не реформування ПДВ
повинна вплинути кількісна оцінка фіскальної ефективності альтернативних варіантів
порівняно з діючим та її можливість позитивно вплинути на існуючу неоднорідність розподілу
доходів громадян [10]. Що стосується можливості відмовитися від ПДВ і перейти на інші
джерела наповнення бюджету, то вважаємо цей шлях малоймовірним унаслідок прийнятої
концепції вступу до ЄС. Крім того, оцінка фіскальної ефективності ПДВ, зроблена за даними
183 країн, серед яких 99 впровадили ПДВ, а 84 – ні, переконливо свідчить, що податкове
навантаження у країнах з ПДВ вище [19]. Тобто відмова від ПДВ може призвести до зменшення
величини податкових надходжень (зменшення частки податкових надходжень у ВВП), а це
навряд чи допустимо в умовах бюджетного дефіциту останніх років. Крім того, ПДВ може
дозволити виконати регулятивну функцію іншим податкам, а саме вжити заходів щодо
зменшення податкового навантаження на платників податків за рахунок зменшення ставок
інших податків. Наприклад, у Німеччині  внаслідок зростання надходжень від ПДВ у першому
півріччі 2007 року зроблена спроба зменшити рівень соціальних платежів, подібні кроки
плануються урядом Франції [15].

Впровадження суттєвих змін у податкове законодавство, особливо змін, які стосуються
основного бюджетоутворюючого податку, можливе тільки на підставі ретельного кількісного
та якісного аналізу. При цьому проводити необхідно таку політику, яка поєднує інтереси
держави і платників податків (рис.).

Рис. 1. Послідовність впровадження змін податкового законодавства
Отже, будь-які зміни в оподаткуванні будуть суспільно корисними і виправданими, якщо

вони нікому не завдадуть збитків і при цьому приносять певну користь („оптимум Парето”).
Сам собою критерій Парето є самодостатнім, частина суспільства виграє і ніхто не втрачає.
Використовують цей критерій сумісно, виконуючи бюджетне обмеження, тому що важко
уявити ситуацію, в якій зменшення державних витрат не призведе до втрат особистої
корисності.
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Аналіз діяльності діючої бюджетної системи можна умовно поділити на три частини:
1) аналіз впливу податкового навантаження на діючу економіку;
2) аналіз ефективності збору податкових надходжень, які складаються з аналізу ефективності

окремих податків та аналіз ефективності діяльності ДПА України;
3) аналіз ефективності використання бюджетних коштів.
До першого пункту відносять такі критерії: критерій фіскальної достатності (можливість

виконання державою власних функцій); критерій економічної ефективності (оцінка впливу
оподаткування на економіку).

Перший критерій фіскальної достатності. Рівень податкових надходжень, необхідний для
виконання функцій держави, задається у вигляді відсотка до ВВП, що перерозподіляється за
рахунок бюджету. Якщо базуватися на чинній Конституції, то частка бюджету у ВВП повинна
суттєво перевищувати існуючий рівень, тому пропонуємо ввести критерій фіскальної
достатності, як фактичне відношення частки бюджету у ВВП до аналогічного відношення,
розрахованого на підставі чинної Конституції та відповідного законодавства. За оцінками
вчених інституту прогнозування Академії наук України, це відношення не перевищує 0,5 [2].
З цього видно, що економіка нашої країни не може витримати такого бюджетного
навантаження. Існує значний розрив між законодавчо встановленими гарантіями держави та
можливостями економіки країни за рахунок податків і зборів виконати ці гарантії. Цей розрив
використовується політиками для обґрунтування кроків, що реально не можуть бути виконані,
тому усунення розриву – складне завдання, яке в умовах поляризованої української політичної
системи повинно бути здійснено.

Пропонуємо ввести такий критерій фіскальної достатності:
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де
фТ
 – фактичний рівень  податкових надходжень до бюджету,

зТ
 – рівень податкових

надходжень, що повинний забезпечувати виконання конституційних положень. Останній
параметр у сучасних умовах суттєво менший за одиницю (0,5), тобто лише на половину
державний бюджет задовольняє вимоги чинного законодавства (виконання гарантованих
Конституцією благ).

Критерій економічної ефективності, тобто вплив оподаткування на економіку, можна
оцінити як на макро-, так і макрорівні. На макрорівні вплив оподаткування оцінюється як
частка податкових надходжень у ВВП. На макрорівні показник повинний враховувати основні
податкові платежі, включаючи соціальні платежі. Пропонуємо використовувати поданий у
роботі [3] критерій податкового навантаження на рівні підприємства, що залежить від ставки

податку на прибуток підприємств – 1  інтегрованої ставки соціальних платежів – 2  і ставки

з доходів фізичних осіб – 3 . З урахуванням введених позначень величина податковогоо
навантаження відносно валового доходу буде мати такий вигляд:
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Відповідно величина податкового навантаження щодо прибутку дорівнює:
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де   – рентабельність виробництва; 2d – частка оплати праці у валовому доході, 1d  –
частка інших виробничих витрат.

Розглянемо рівень податкового тягаря для України та деяких країн світу, які перебувають
майже на одному рівні, щодо купівельної спроможності (табл. 1).

Таблиця 1
Оцінка рівня національного доходу на душу населення та податкового тягаря в деяких

країнах

Джерело інформації : GNI per capital 2006, Atlas method and PPP / World Development Indicators
database, World Bank, 14 September 2007 // [Електронний ресурс] – Режим доступу :
www.Siteresources.worldbank.org. [18].

*У економічній теорії паритетом купівельної спроможності називається формулювання закону
єдиної ціни для міжнародних ринків: купівельна спроможність деякої суми на одному ринку повинна
бути рівна купівельній спроможності цієї ж суми на ринку іншої країни, якщо перевести дану суму по
поточному обмінному курсу в іноземну валюту.

Сукупний податок розрахований як частка суми сплачених податків (податок на прибуток
корпорацій, внески на соціальне страхування та ін. податки за використання найманої праці,
які сплачуються роботодавцем, податки на майно, податки з обороту та ін. податки) у
комерційному прибутку компаній [18]. Показники дають підставу стверджувати, що Україна
має надмірний податковий тягар, займає 145 місце серед 178 країн, тобто перебуває в
останньому квінтолі, і відповідно зниження податкового навантаження позитивно вплине на
прискорення економічного зростання. Експерти Організації економічного співробітництва і
розвитку вважають, що економіка зростає на півпроцента швидше при кожному 10 % зниженні
граничних податкових ставок [9].

Друга частина – аналіз ефективності збору податкових надходжень, які складаються з
аналізу ефективності окремих податків та аналізу ефективності діяльності органів ДПА України;

Країни

ВВП на душу населення у
дол. США по паритету

купівельної
спроможності*

Ставка
сукупного

податку, %

Місце країни серед
178 країн за сукупним

податком

Казахстан 7780 36,7 58
Китай 7740 73,9 163
Панама 7680 50,8 123
Колумбія 7620 82,4 168
Македонія 7610 49,8 119
Україна 7520 57,3 145
Венесуела 7440 53,3 139

www.Siteresources.worldbank.org
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Пропонуємо такі критерії:
– оцінка внеску окремого податку і його частка у бюджеті країни:

,
ДБ
Ti

i 

де iT  – надходження від i -го податку за рік, ДБ  – величина бюджету;у;

– частка даного податку у ВВП: .
ВВП

Ti
i 

Як показник ефективності діяльності органів ДПС України використовується:
– вартість збору 100 грн. – це відношення коштів, які пішли на утримання апарату ДПС

України, до коштів, які збираються ДПСУ (рядок 5/2);
– вартість утримання органів у відсотках до ВВП – це витрати на утримання органів ДПС

України до ВВП (рядок 5/7);
– витрати на справляння податків у розрахунку на душу населення – це відношення коштів,

які пішли на утримання апарату ДПС України до загальної чисельності населення країни
(рядок 5/3).

Наведені розрахунки (табл. 2) відповідають загальнодержавній тенденції збільшення
адміністративних витрат в Україні (лише за 2007–2008 рр. ці показники зменшилися на 11–
16 %). Якщо проаналізуємо довготривалу тенденцію, то побачимо суттєве зростання вартості
збору 100 грн з 1,4 грн у 1999 р., до 3,24 грн у 2006 р.

Таблиця 2
Ефективність діяльності ОДПСУ за 1999–2008 рр.

Джерело інформації : розраховано автором за даними Державного бюджету України за 1999–
2008 рр. Офіційний сайт : Рахункова палата України // http://www.ac-rada.gov.ua/achamber/control/uk/
publish/article.

*Кількість населення взята на 31.12 поточного року [4].

Крім того, збільшилася і вартість утримання органів ДПС України, як частка ВВП від
0,29 % до 0,57 %, що відповідає загальнодержавній тенденції збільшення адміністративних
витрат в Україні. Якщо проаналізувати навантаження від справляння податків у розрахунку
на душу населення, то необхідно зазначити, що за весь період вони зросли майже в тринадцять

Рік

Надійшло до
Зведеного бюджету
України платежів,
що контролюються
ДПА України, млн

грн

Кількість
постійного

населення*,
тис. осіб

Витрати на
справляння
податків /
на душу

населення,
грн

Витрати на
утримання

ОДПСУ,
тис. грн

Вартість
збору 100

грн,
у грн

ВВП,
млн грн

Вартість
утримання
податкових
органів до

ВВП, %

1 2 3 4 5 6 7 8
1999 26 658,1 49 115,0 7,60 37 3036,9 1,40 130 442 0,29
2000 31 929,5 48 663,6 14,72 716 320,0 2,24 170 070 0,42
2001 36 346,1 48 240,9 16,91 815 961,2 2,24 204 190 0,40
2002 40 568,7 47 823,1 21,90 1 047 197,8 2,58 225 810 0,46
2003 46 054,0 47 442,1 24,83 1 177 999,8 2,56 267 344 0,44
2004 52 303,2 47 100,5 33,72 1 588 291,5 3,04 345 113 0,46
2005 76 878,2 46 749,2 50,65 2 367 944,6 3,08 441 452 0,54
2006 96 168,6 46 465,7 67,14 3 119 847,4 3,24 544 153 0,57
2007 120 510,1 46 192,3 73,66 3 402 628,5 2,82 712 945 0,48
2008 182 821,9 46 257,7 99,29 4 592 948,0 2,51 950 503 0,48

http://www.ac-rada.gov.ua/achamber/control/uk/
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разів і у 2008 р. показник ставив 99,29 грн на душу населення. Тобто кожний член суспільства
здійснював витрати у сумі 99 грн на утримання органів ДПС України. Проведений розрахунок
щодо працездатного населення, а саме населення віком від 15 до 64 р., показав результат на
31–33 % більший, тобто у 2008 р. він становить майже 131 грн.

На жаль, сьогодні відсутні дані щодо вартості збору надходжень від окремих податків, ця
характеристика повинна враховуватися при будь-яких змінах податкового законодавства.
Відомо, наприклад, що вартість збору 100 грошових одиниць у США становила 0,6–0,7 долара
у 1994–1996 рр. [17] та зменшилася до 0,53 долара у 2006 р. Однак працівники IRS (Служби
внутрішніх надходжень) не зупиняються на досягнутому, з метою зменшення податкового
стрибка (різниця між запланованим і фактичним рівнями податкових надходжень) вийшли з
пропозицією залучити комерційні структури до праці з боржниками під 24 % від суми
мобілізованих коштів. Вважалося, що такий крок призведе до диверсифікації ризиків
адміністрування податків і покращить показники діяльності IRS [20]. Однак у 2007 році у зв’язку
з масовими зверненнями платників податків залучення комерційних установ було припинено.

Роботу органів ДПС України можна розглядати стосовно навантаження на одного
робітника, тобто скільки платників податків припадає на одного інспектора й ефективність
його роботи – кількість збору податкових надходжень. За даними [6] розраховано показник
навантаження на робітника:

.52,67
ОДПСУвпрацюючихфактичноКількість

податківплатниківКількість

На 1.07.2008 р. цей показник становить 67,52 (3961015/58664), тобто на одного працівника
органів ДПС України припадає майже 68 платників податків.

Ефективність роботи, а саме кількість збору податкових платежів, розраховано так:

.0008761
ОДПСУвпрацюючихфактичноКількість

надходженьподатковихКількість

Отримані результати нам дають змогу оцінити діяльність працівників органів ДПС України,
тобто один працівник зібрав за 2007 рік 1 876 тис. грн (110 054 927/58 664).

Коефіцієнт збирання податків розраховується за наступною формулою:

.,

періодйаналогічниза
надходженьподатковихплановихКількість

ОДПСУотриманихфактичноподатківКількість

Цей коефіцієнт дозволяє оцінити реальну суму надходжень до бюджету від запланованих
(табл. 3).
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Таблиця 3
Вихідні дані для знаходження коефіцієнта збирання ПДВ і загальних надходжень

органів ДПС України за 2000–2008 рр., млн грн

Джерело інформації : розраховано автором за даними [6, 7].

Коефіцієнт збирання за дев’ять років у середньому по ПДВ становить 0,96, а від податкових
надходжень – 1,01, при цьому розмах варіації коефіцієнта збирання по ПДВ у два рази більший,
що говорить про нестабільність надходжень від цього податку.

У міжнародній практиці використовують показники ефективності стосовно споживання
(С-ефективність) і відношення ефективності (ВЕ).

Відношення ефективності (ВЕ) визначається як частка надходження ПДВ у ВВП, поділена
на стандартну ставку і використовується як сумарний індикатор ефективності ПДВ:

ВЕ = 2,0
%100


ВВП
ПДВ

.

Хоча відношення ефективності використовується як діагностичний інструмент для оцінки
ПДВ, обмеження цього інструменту значне. Похибка визначення ВВП суттєво впливає на цю
оцінку і тому може ускладнити порівняльні оцінки між окремими регіонами та країнами,
крім того, ця оцінка спрацьовує за наявності тільки однієї ставки ПДВ.

Більш прийнятною є оцінка С-ефективності (СЕ), визначеної як відношення надходження
від ПДВ до споживання (визначена як частка надходження ПДВ у споживанні, поділена на
ставку ПДВ):

СЕ = 2,0
%100


витратиспоживчіКінцеві

ПДВ
.

У цьому випадку основна відмітка для плоскої шкали дорівнює 100 %. Інше значення вище
чи нижче вимірює відхилення від єдиної ставки на все споживання. У роботі подано розрахунок
відношення ефективності та С-ефективності в Україні за шість років (табл. 4).

Показники С-ефективності та ефективність надходжень ПДВ в останні роки демонструють
стійке зростання і тільки 2007 р. на 10–11 % знизив темпи від попереднього року. Якщо
порівнювати 2002 і 2008 рр., то як показник С-ефективність, так і ефективність надходжень
ПДВ збільшилися на 35–38 %.

Якщо порівняти існуюче становище з країнами світу (табл. 5), то побачимо, що Україна
перебуває не на кращій позиції як за середнім показником за шість років, так і за показником
2002 р. В останні роки в країнах ЄС показник С-ефективності становить 42–65 %, а в Росії в
2003–2007 рр. він був на рівні 49–52 % [5], тобто показник України тільки протягом останніх
трьох років відповідає рівню більшості країн ЄС.

Показник 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
Ф 9441,4 10348,4 13471,2 12598,1 16733,5 33803,8 50396,7 59328,2 92082,6ПДВ П 10065,8 11628,7 12887,8 13632,0 19843,8 33450,9 44969,8 65122,5 99292,7
Ф 31317,5 36716,7 45392,5 54321,0 63161,7 98065,2 125743,1 161264,2 227164,8Податкові

надходжен-
ня (ПН) П 29190,7 38595,3 46778,1 52757,0 62323,2 98311,6 122090,2 158770,7 232502,4

ПДВ 0,94 0,89 1,05 0,92 0,84 1,01 1,12 0,91 0,93Коефіцієнт
збирання ПН 1,07 0,95 0,97 1,03 1,01 1,00 1,03 1,02 0,98
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Таблиця 4
Розрахунок ефективностей в Україні за 2002–2008 рр.

Джерело інформації : власні розрахунки за даними [4, 6].

Таблиця 5
Відношення ефективності і С-ефективності в різних частинах світу за 1997–2001 роки

Джерело інформації : Ebrill L., Keen M., Bodin J. – P., Summers V. The modern VAT. International
monetary fund. Washington. D. C., 2001, 225 p.

Перейдемо до третьої частини, а саме аналізу ефективності використання бюджетних
коштів. До цього можна віднести критерій соціальної справедливості, тобто можливість
досягнення вирівнювання рівня доходів. Під критерієм соціальної справедливості мається на
увазі перерозподільний ефект діяльності бюджетної системи, що веде до вирівнювання доходів
населення.

Класичний приклад використання оподаткування для вирівнювання доходів громадян –
це прогресивне оподаткування доходів. Зараз в Україні діє плоска шкала оподаткування, а
ефект вирівнювання досягається лише за рахунок соціальної податкової пільги і має обмежений
вплив. На нашу думку, ефективність соціальної спрямованості податкової реформи повинний
вимірюватися за допомогою зміни коефіцієнта Джині, який розраховується на підставі функції
щільності розподілу доходів громадян. Умова ефективності соціальної спрямованості

01 GG  , де 0G  – коефіцієнт Джині до реформи, а 1G  – коефіцієнт Джині після реформи.ми.
Унаслідок значної тінізації доходів громадян України цей підхід застосувати поки що не можна.

Критерій ефективності використання бюджетних коштів відповідає сучасним уявленням
щодо визначення впливу рівня оподаткування та бюджетних витрат на функцію корисності
платника податків, базується на функції власної корисності і має такий вигляд [1]:

gatyagyU iii ln)1()1(ln),( 1  ,

де iy  – дохід до оподаткування;  iytg – бюджет; a  – коефіцієнт, що характеризуєує

корисність власних доходів  10  a ;  a1  – коефіцієнт, що характеризує корисність

Рік

Кінцеві
споживчі
витрати,
млн грн

ПДВ,
млн грн

ВВП
млн грн Частка

ПДВ у
ВВП

Частка ПДВ
у споживчих

витратах С-ефективність Ефективність
надходжень ПДВ

2002 170 325 13 471,2 225 810 6,0 7,9 39,55 29,83
2003 201 624 12 598,1 267 344 4,7 6,3 31,32 23,62
2004 245 556 16 733,5 345 113 4,8 6,8 34,10 24,26
2005 337 879 33 803,8 441 452 7,7 10,0 50,06 38,31
2006 422 387 50 396,7 544 153 9,3 11,9 59,63 46,29
2007 560 618 59 382,8 712 945 8,3 10,6 52,96 41,65
2008 752 361 92 082,6 950 503 9,7 12,2 61,20 48,44
Середній показник 7,2 9,4 46,97 36,06

Показник Північна
Африка

Азія і
Океанія Америка

Євросоюз,
Норвегія і
Швейцарія

Центральна
Європа

Близький і
Середній Схід

Малі
острови Україна*

Відношення
ефективності 27 35 37 38 36 37 48 34

С-
ефективності 38 58 57 64 62 57 83 45
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бюджетних витрат для платника податків. Такий підхід дозволяє визначити оптимальний рівень
оподаткування, що максимізує функцію корисності платника податків, на підставі відношення

коефіцієнта а  та  a1 .
Отже, в останні роки відбулося суттєве зростання показників фіскальної ефективності

ПДВ в Україні. Ці показники досягли рівня, який відповідає рівню високорозвинених країн
Євросоюзу та окремих держав, для яких ПДВ є основним наповнювачем бюджету. Україна
має значне податкове навантаження, введення диференційованої ставки ПДВ дозволило б
зменшити податковий тягар на малозабезпечені верстви населення, зменшити темпи зростання
інфляції, підвищити купівельну спроможність населення на товари першої необхідності, що
призвело б до пожвавлення виробничого сектора і, відповідно, збільшило б надходження від
податку на прибуток підприємств. На жаль, введення диференційованої ставки ПДВ в Україні
є передчасним кроком, необхідно спочатку покращити роботу контрольно-перевірочної
роботи органів ДПС України, підвищити рівень свідомості платників податків, зменшити ризики
ухилення від оподаткування. Підвищити рівень споживання та зменшити рівень навантаження
на малозабезпечені верстви населення доцільно за рахунок зниження основної ставки ПДВ.
Отримані результати дослідження дають підставу стверджувати, що можна зменшити основну
ставку ПДВ до 15–18 %, це не призведе до втрат державного бюджету та покращить структуру
споживання та фінансовий стан суб’єктів підприємницької діяльності [10].
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СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО РАХІВНИЦТВА І
ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
У статті розглянуто актуальні питання функціонування механізму податкового

рахівництва у його практичному і науковому вимірах. Особливу увагу зосереджено на
необхідності формувати теоретичні підвалини такого механізму та розглядати його у
взаємозв’язку із проблемою ефективності системи оподаткування в цілому.

In the article actual problems of functioning of the tax calculation mechanism in its practical
and scientific measuring are revealed. The main emphasis is done on the necessity of theoretical
grounds formation of this mechanism, and its analysis in the connection with the problem of
taxation system’s effectiveness as a whole.

Ключові слова: податкове рахівництво, податкові відомості, дані, звітність, механізм
податкового рахівництва, складові механізму податкового рахівництва, адміністрування
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У комплексі проблем, пов’язаних із забезпеченням соціального і економічного прогресу,
винятково важливе місце належить системі оподаткування. Її еволюція переконливо доводить,
що податки – не лише джерело наповнення бюджету, але й важливий інструмент регулювання
багатьох соціально-економічних процесів. Сьогодні, коли йдеться про реалізацію стратегії,
покликаної ліквідувати деформації, що наявні в економічній сфері та сфері життєвого рівня
населення, посилених кризовими явищами, особлива увага приділяється оптимізації
оподаткування для того, щоб податки стали дієвим інструментом державної політики не лише
стосовно сектора державних фінансів, але й суб’єктів господарювання.

В економічній літературі нерідко висловлюється думка, що велика кількість фінансово
неспроможних підприємств, наявність яких негативно відображається на фінансових
можливостях держави, часто є наслідком свідомого викривлення суб’єктами господарювання
реально існуючих показників діяльності. Не відкидаючи можливості такого розвитку подій, не
буде перебільшенням стверджувати, що подібний стан речей бере початок також із
недосконалості внутрішнього контролю показників звітності та методів їх аналізу. У зв’язку з
цим безперечною постає потреба відпрацювати механізми, які зроблять свій суттєвий внесок
у розв’язання подібних суперечливих проблем. Важливим є врахування інтересів кожної із
сторін податкових відносин. Залишити кожному підприємству, виходячи із об’єктивної оцінки
його стану, достатньо коштів для збереження зацікавленості в результатах діяльності – завдання
не менш важливе, ніж наповнення бюджету та одночасно й більш складне.
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Однак практика свідчить, що ряд проведених реформувань у сфері оподаткування щодо і
посилення, і пом’якшення податкового тягаря не завжди були обґрунтовані конкретними
результатами, а значить доцільними. Тобто основною складовою постає якість інструментарію,
що використовується для прийняття управлінських рішень та регулятивних заходів, оскільки
така якість зумовлює і темпи реформ, і довіру до них.

Проблеми ефективності оподаткування, адміністрування податків і зборів, організації
фінансового і податкового контролю досить ґрунтовно розроблені в науковій літературі. У
цьому контексті важливо виділити наукові здобутки В. Андрущенка, І. Басанцова,
В. Вишневського, О. Воронкової, Ю. Іванова, І. Луніної, П. Мельника, В. Онищенка, С. Онишко,
А. Соколовської, П. Панасюка, Л. Тарангул, К. Швабія, М. Чумаченка, С. Юрія та багатьох
інших. Проте існують окремі ділянки фінансової роботи, що не викликали належної уваги з
боку наукової спільноти. Особливо це стосується проблем формування та використання
окремих інструментів переважно для потреб внутрішнього користування. Йдеться про
складання, зміст, структуру, аналіз форм і методів документообігу, моніторингу, оцінки,
конкретних розрахунків тощо. Серед таких недостатньо вивчених проблем, на нашу думку, є
ті, що стосуються сутності, особливостей, складових механізму податкового рахівництва.
Сьогодні у вітчизняній літературі ці питання у їх системному підході практично ґрунтовно не
досліджували. Викладене вище й зумовило мету статті – на основі виявлення й узагальнення
фінансових відносин, що виникають у процесі підготовки і складання суб’єктами
господарювання податкової звітності та її представлення податковим органам, сформулювати
теоретичні положення щодо функціонування механізму податкового рахівництва, що
сприятимуть його органічному включенню до системи заходів, здатних підвищити
ефективність вітчизняного оподаткування. При цьому, зважаючи на фундаментальність
розробки поняття „механізм”, у контексті предмета даної статті будемо виходити із узагальнених
трактувань В. Пашковського, де стверджується, що використання економістами терміна
„механізм” пов’язано із залученням системного підходу до аналізу економіки і фінансів [1, с. 23]
та С. Льовочкіна, що механізм – це організація, налагодження роботи економіки і
фінансів [2, с. 26], а також В. Опаріна, що це „кермо” зовнішнього впливу держави і
підприємства на економіку і суспільство [3, с. 17].

Для досягнення поставленої мети вважаємо логічно розпочати дослідження з проблеми
існування двох видів обліку – бухгалтерського та податкового, що, до речі, лежить в основі
виникнення розбіжностей (в окремих випадках значних) стосовно кінцевих фінансових
результатів. Указані види обліку досить суттєво відрізняються за своїми цілями. Так, Закон
України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІУ
чітко визначає, що вся господарська діяльність підприємства повинна відображатися в
первинних документах з наступною реєстрацією, систематизацією, нагромадженням і
передачею інформації користувачам. У цьому полягає сутність бухгалтерського обліку, який
становить основу складання фінансової, податкової і статистичної звітності. Податковий облік
переслідує переважно фіскальні цілі, являючи собою систему реєстрації, узагальнення,
зберігання та передачі інформації про об’єкти оподаткування і величину податкових
зобов’язань. З викладеного можна судити, по-перше, як уже зазначено, про відмінності у
цілях цих видів обліку. По-друге, визначити їх взаємозв’язок, а саме визнати податковий облік
як вторинну обробку (через призму вимог податкового законодавства) первинних
бухгалтерських документів при складанні податкової звітності.
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І перший, важливий у межах даної статті, висновок полягає у тому, що саме податковий
облік, що лежить в основі податкового рахівництва, вважається менш об’єктивним. Адже
виявлені на його основі фінансові результати на противагу бухгалтерському обліку, який
базується на первинних документах і систематизується в регістрах аналітичного і синтетичного
обліку, є переважно розрахунковими. Не менш важливим є й те, що використання цього виду
обліку містить можливості для штучного збільшення витрат, а звідси – зменшення величини
податкових зобов’язань. Тому питання гармонізації бухгалтерського та податкового обліку
постійно обговорюються науковцями і практиками та відбувається постійний пошук шляхів
практичного втілення відповідних заходів. Таким чином, „коріння” проблеми ефективності
механізму податкового рахівництва насамперед потрібно шукати в сфері податкового обліку,
що апріорі характеризується недостатньою об’єктивністю.

Не меншої значимості з позиції ефективної організації податкового рахівництва набувають
й питання збільшення обсягів розрахункових робіт як іншого наслідку існування двох видів
обліку. Цим накладається суттєвий відбиток на систему податкового рахівництва. Досить
згадати порядок оформлення податкової накладної, визначення податкового і бухгалтерського
прибутку, обліку тимчасових і постійних різниць, що виникають при визначенні кінцевого
фінансового результату тощо. Звідси викристалізовується й наступний висновок стосовно
забезпечення ефективності механізму податкового рахівництва: потреба ведення податкового
обліку вимагає додаткових адміністративних витрат суб’єктів господарювання на його
здійснення. Проблема поглиблюється тією обставиною, що в умовах існування великої кількості
податків і зборів, практично кожний із них вимагає окремого обліку по нарахуванню і сплаті
та постійного обліку розрахунків із державним і місцевими бюджетами за податковими
зобов’язаннями. Це визначає масштабність ускладнень для ефективності функціонування
механізму податкового рахівництва.

До переліку подібних проблем можна додати й те, що визначення сум податкових
зобов’язань непрямими методами, передбачене Методичними рекомендаціями визначення
сум податкових зобов’язань непрямими методами, затверджених наказом ДПА України від
05.07.02 р. № 312\ДСП [4], вимагає додаткових витрат з боку податкових органів для того, щоб
встановити, чи існує зв’язок між виявленими прихованими податковими зобов’язаннями та
іншими податками. Практично це означає ускладнення методик обліку, контролю та аналізу.
Саме на це та на ускладнення в процесі прогнозування доходів бюджету зверталася свого
часу увага в Листі Міністерства фінансів України від 25.07.02 № 051-291-205\1222.

Та головне, що розділення бухгалтерського і податкового обліку не супроводжувалося
розробкою єдиної методики ведення податкового обліку і форм зберігання облікових даних.
Порядок визначення податкових зобов’язань і діюча методика складання податкової звітності
регламентуються багатьма інструкціями і поясненнями ДПА України, тоді як методологія
ведення податкового обліку розробляється бухгалтерами на основі власного досвіду. До того
ж, на думку багатьох фахівців, чинне податкове законодавство ввело в обіг немало понять і
категорій, що вступають у суперечність з усталеними постулатами економічної теорії.

Як бачимо, розробка і впровадження інновацій в податкове рахівництво набуває нових
рис, пов’язаних із забезпеченням достовірності результатів діяльності, ефективності
формування і використання фінансових ресурсів, здійснення розрахунків. Важливо досягти
такого рівня, щоб система податкового рахівництва була чіткою, прозорою та зрозумілою і
для працівника, який ним займається, і для користувача такої інформації. Сформовані так
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показники повинні забезпечити адекватне формування на їх основі бюджетів, перехід до
середньострокового бюджетно-податкового планування. Водночас вони повинні сприяти
розв’язанню однієї із складних проблем – поширенню тіньової економіки. У підсумку це
спонукає до розробки рекомендацій, здатних підвищити ефективність податкового рахівництва
як суттєвого чинника результативності оподаткування в цілому.

Для втілення такого завдання дуже важливо наголосити на потребі обґрунтування
насамперед загальних теоретичних положень організації податкового рахівництва. При розгляді
питань, пов’язаних із податковим рахівництвом, вони переважно бачаться у практичній
площині, тобто в діяльності, що охоплює безпосередньо порядок складання та представлення
податкової звітності до податкових органів, а також організацію обліку податкових платежів.
Разом з тим часто не беруть до уваги ту обставину, що в основі використовуваних показників
лежить їх конкретний економічний зміст, а перерахованих процесів –  конкретні фінансово-
господарські явища і процеси. Процес податкового рахівництва необхідно організувати так,
щоб, з одного боку, забезпечити користувачів якісною і достовірною інформацією про
нарахування і виконання податкових зобов’язань, наявність податкового боргу і його
погашення, переплати, відшкодування з бюджету в розрізі платників податків і зборів. З іншого
– не упустити при цьому зміст показників, що формують таку інформацію, що неминуче
призведе до втрати якості окремих робіт і податкового рахівництва в цілому. Отже, засади
економічної теорії, фінансової та податкової науки утворюють те підгрунтя, на якому повинні
засновуватися процеси податкового рахівництва і робота його суб’єктів   суб’єктів податкових
відомостей, звітів і звітності. Що ж стосується принципових підходів до податкової звітності, то
враховуючи те, що вона є частиною фінансової, при визначенні основних характеристик і
принципів її підготовки необхідно виходити із „Загальних вимог до фінансової звітності”
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.1999 р. № 87 [5].

Таким чином, визначаючи сутність податкового рахівництва, необхідно вести мову про
два виміри, що перебуваючи у діалектичному взаємозв’язку, забезпечують її найбільш повне
відображення. У найбільш загальному значенні – це система відносин, що виникають в процесі
підготовки відомостей і даних для формування податкових зобов’язань, при складанні
податкової звітності, а також при внутрішньому контролі показників звітності та їх аналізі. У
такому розумінні предмет і сфера податкового рахівництва (в основі якого лежать розрахункові
процеси) відрізняються від предмета, і сфери діяльності бухгалтерського і податкового обліку
(в основі яких лежить облік) і предмета і сфери діяльності економічного аналізу (в основі
якого лежать аналіз і аудит), незважаючи на їх взаємозв’язок і взаємозалежність. У більш
вузькому розумінні податкове рахівництво – це різновид фінансової роботи з використанням
широкого арсеналу аналітичних способів і прийомів, що базується на податковій та
бухгалтерській звітності, даних оперативного і статистичного обліку в грошовій формі по
підготовці відомостей і даних для формування податкових зобов’язань до бюджетів різних
рівнів та складання податкової звітності. Разом з тим важливо наголосити, що подібне
визначення ніякою мірою не спрощує поняття податкового рахівництва, не зводить його
сутність лише до техніки вирахування сум податків, що підлягають сплаті до бюджету. Його
методи та прийоми повинні чітко відображати сутність об’єкта і бази оподаткування.

На нашу думку, податкове рахівництво необхідно розглядати як невід’ємну та важливу
складову системи оподаткування, що через підвищення якості процесів адміністрування
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податків і зборів здатна сприяти результативності цієї системи та впливати на прийняття
управлінських рішень щодо оподаткування. Податкове рахівництво необхідно розглядати, з
одного боку, початковим, а з іншого – основним етапом адміністрування податків і зборів й
виконання платниками податків їх конституційного обов’язку. Стабільність і своєчасність
надходження коштів до бюджетів насамперед забезпечується реалізацією усіх складових
механізму податкового рахівництва.

У зв’язку з цим науковий інтерес становить структура такого механізму, важливим є його
дослідження як цілісності, у взаємозв’язку всіх його структуроформуючих елементів. На нашу
думку, у такому підході до них доцільно віднести законодавчу, фінансову та організаційну
складові, що в сукупності дають кількісну та якісну оцінку майнових інтересів і прав учасників
податкових відносин. У контексті виокремлення окремих форм і методів, що формують
механізм податкового рахівництва, до перерахованих складових можна віднести відповідно
юридичні засоби, фінансові інструменти, методи, нормативи, ліміти тощо, а також технічні
засоби й організаційні форми. Проте питання структури механізму податкового рахівництва
потребує подальшого вивчення та аналізу.

Як уже зазначалося, основним джерелом податкового рахівництва є податковий облік.
Якщо до середини 1997 р. в Україні для цілей оподаткування прибутку використовувалися
дані бухгалтерського обліку, а податкову базу визначали на основі даних регістрів
бухгалтерського обліку, то після прийняття Закону України „Про оподаткування прибутку
підприємств” від 22.05.97 р. – дані податкового обліку. З жовтня 1997 р. були введені первинні
документи податкового обліку – податкові накладні і податкові векселі та спеціальні облікові
регістри податкового обліку – реєстри отриманих і виданих податкових накладних (затверджено
наказом ДПА України від 30.06.05 р. № 244).

Відмінності між бухгалтерським і податковим обліком, основна з яких полягає в іншому
підході до групування витрат і доходів на основі одних і тих само первинних документів, в
окремих випадках набули характеру суперечностей. А те, що при здійсненні перевірок
органами податкової служби контроль нарахування і сплати податків, застосування штрафних
санкцій здійснюється саме на основі даних податкового обліку, призвели до певної
„дискримінації” бухгалтерського обліку, що практично знайшло своє відображення у
зменшенні уваги до проблем останнього. Разом з тим багато матеріальних і трудових витрат,
що виникли у зв’язку з потребою ведення податкового обліку, були зайвими. Досить згадати
порядок оформлення податкових накладних, що практично дублювали витратні накладні, однак
потребували при цьому значних додаткових витрат. З іншого боку, дані про реалізацію товарів
і розрахунках записуються двічі – в обліковий регістр і реєстр отриманих і виданих податкових
накладних. Таким чином, податковий облік ускладнює процес облікової обробки інформації,
знижує його оперативність і, як наслідок, – виникають складнощі в процесі прийняття
управлінських рішень.

Та головне, на нашу думку, полягає у тому, що при формуванні механізму податкового
рахівництва ми стикаємося не з відмінностями в сутності показників, а з різними підходами,
методами розрахунку. Дійсно, за великим рахунком і в бухгалтерському, і податковому обліку
головними елементами, що формують прибуток є доходи і витрати. А те, що амортизація в
бухгалтерському обліку, до складу витрат підприємства, а в податковому – на її суму
зменшується прибуток, що оподатковується, врешті-решт з арифметичного погляду приводить
до одного й того само результату. Головна відмінність у методиці розрахунку самої амортизації.
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Таке само можна сказати і про відмінності у складі і про доходи, і витрати, і про момент їх
визнання. Прикладом ускладнення економічного змісту витрат можуть слугувати й підходи
законодавця до структури валових витрат, зокрема ст. 5.4 „витрати подвійного призначення”.
Так, витрати на рекламу згідно з вимогами податкового обліку включаються до складу валових
витрат у межах 2 % від прибутку, що оподатковується, отриманого за минулий звітний період.
Без сумніву, подібний підхід – це просто техніка визначення розміру валових витрат, що ніякою
мірою не пов’язана з економічною сутністю останніх.

Таким чином, ефективність механізму податкового рахівництва перебуває у безпосередній
залежності від рівня зближення податкового та бухгалтерського обліку, максимального
наближення показників податкового обліку до системи бухгалтерського обліку та на цій підставі
спрощення форм звітності. І основним напрямом подібного розв’язання проблеми повинно
стати врахування саме економічної сутності економічних показників, а також дотримання
вимог національних стандартів, які, починаючи з 2000 р., реформувалися на основі принципів
міжнародних стандартів і це дало можливість отримати необхідну для податкових органів
інформацію про валові доходи і витрати безпосередньо в системі бухгалтерського обліку. Тут
можна погодитися з думкою Т. Михайлової про те, що за певних умов потрібно „вести мову
про податкові розрахунки в системі бухгалтерського обліку, що забезпечать збір, фіксування
та обробку інформації, необхідної для правильного визначення податкових
зобов’язань” [6, с. 78].

Концептуальним підходом такого реформування вважають наступне: база оподаткування
(прибуток, обсяг реалізації, вартість активів) повинна визначатися відповідно до норм
бухгалтерського обліку, а податковим законодавством повинні регламентуватися податкові
ставки і порядок сплати податків. У такому випадку відпаде необхідність у додатковому
складенні первинних документів податкового обліку, що дублюють документи бухгалтерського
обліку та ускладнюють роботу бухгалтерів. Необхідний також раціональний підхід до
визначення обов’язкових форм податкової звітності для того, щоб дані фінансової, податкової
і статистичної звітності не дублювали одна одну. Тут не буде зайвим звернутися до світового
досвіду. Зокрема, в розвинених країнах оподаткування в усіх його аспектах і деталях регулюється
єдиними законами, що приймаються парламентами, а державні установи не мають права
тлумачити ці закони і видавати підзаконні акти.

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що на сьогодні ефективність механізму
податкового рахівництва стримується відсутністю єдиних та обґрунтованих підходів до
формування і реалізації такого механізму, що визначальною мірою зумовлене не
відпрацьованістю теоретичних підвалин, починаючи вже з розуміння сутності та змісту власне
податкового рахівництва. Внаслідок цього виникають суттєві перешкоди при розв’язанні
державного завдання – підвищення ефективності системи оподаткування як важливого джерела
та інструмента виконання державою поставлених перед нею соціально-економічних завдань.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ
ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

Розкрито сутність поняття „податкове планування” та його співвідношення із
поняттям „планування податкових надходжень”, а також визначено принципи, завдання,
методи, чинники, що впливають на процес планування податкових надходжень.

The essence of term “tax planning” and its correlation with term “tax loophole planning”
are revealed. The principles, tasks, methods, factors which have an influence on the process of
tax loophole planning are determined in the article

Ключові слова: податкові надходження, планування,  податкове планування, планування
податкових надходжень, планування податкових платежів, соціально-економічний
розвиток, децентралізація.

Сучасний розвиток економічної системи, глобалізаційні процеси та фінансово-економічна
криза, що виникла в сучасних умовах, вимагають принципово інших методів управління
бюджетами. Важливу роль у даному процесі повинна відіграти злагоджена бюджетно-
податкова політика, частиною якої є ефективна процедура планування податкових надходжень.

25 лютого 2009 року Кабінетом Міністрів України було схвалено Декларацію цілей та
завдань бюджету на 2010 рік,  спрямовану на реалізацію антикризової державної політики з
метою створення умов для подальшої стабілізації економіки, проведення ефективної бюджетно-
податкової політики, розроблення збалансованого бюджету на 2010 рік, спрямованого на
подолання кризових явищ [1].

У даній Декларації схвалено нову державну політику щодо фінансового забезпечення
місцевих бюджетів. Передбачено збільшення дохідної частини місцевих бюджетів.
Запроваджено додаткові інструменти державної підтримки регіонів, у тому числі шляхом
розширення дохідної частини місцевих бюджетів, зокрема введення податку на нерухомість.

У зв’язку з цим актуалізується питання щодо вдосконалення процесу планування
податкових надходжень як до державного, так і до місцевого бюджетів.

Питанню планування податкових надходжень присвятили праці такі вітчизняні науковці,
як: Давидов Г. М., Єфименко Т. І, Зайчикова В. В., Іванов Ю. Б., Кізима А. Я., Крисоватий А. І.,
Луніна І. О., Любченко О. М., Мельник П. В., Тарангул Л. Л.

Система планування податкових надходжень в Україні перебуває на етапі становлення.
Потрібно зробити чимало як у теоретичному, так і в практичному аспектах для того, щоб
вона почала функціонувати на належному рівні.

© Шевченко А. В., 2010
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У зв’язку з цим виникає потреба уточненити понятійно-термінологічний апарат теорії
оподаткування, розробити методологічне забезпечення податкового планування: визначити
сутність, завдань, принципів і методів, що характеризують даний процес. Саме це й зумовило
актуальність нашого дослідження.

Мета даної статті полягає у розкритті сутності поняття „податкове планування” та його
співвідношення із поняттям „планування податкових надходжень”, а також визначенні
принципів, завдань, методів, факторів, які впливають на процес планування податкових
надходжень.

Щодо  сутності податкового планування, потрібно зазначити, що це поняття нерідко
ототожнюється з плануванням податкових надходжень, тому доцільно детально їх розглянути
та розмежувати.

А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, зокрема, виділяють загальнодержавне податкове планування,
основним завданням якого є регламентація оподаткування і контроль за сплатою податків,
зборів і обов’язкових платежів та корпоративне податкове планування, основним завданням
якого є сплата податків, зборів і обов’язкових платежів, а також їх оптимізація [2, с. 59].

Пізніше ці ж автори, визначаючи поняття „державне податкове планування”, тлумачать
його значно ширше, як сукупність практичних дій органів управління з вироблення загальних
підходів до формування дохідних частин бюджетів у частині податкових надходжень на
майбутній період, а корпоративне податкове планування – як цілеспрямовану діяльність
підприємства у частині управління податковими платежами з метою їх оптимізації і для
збільшення прибутковості бізнесу в межах, визначених законодавством [3, с. 75]

Іванов Ю. Б. та інші науковці трактують поняття „планування податкових надходжень” як
комплекс зусиль держави, спрямованих на розробку оптимальної системи оподаткування,
стимулюючої максимальне надходження податкових платежів у бюджет держави. До того ж
вважають за доцільне, розглядаючи класифікацію видів податкового планування, виділяти два
його рівні: податкове планування, яке здійснюється на державному рівні, та податкове
планування, що застосовується суб’єктами оподаткування – фізичними і юридичними
особами” [4, с. 163; 5, с. 69].

Виходячи з аналізу наведених вище визначень, можна зазначити, що планування податкових
надходжень автори головним чином розглядають з позицій адміністрування: формування
оптимальної системи оподаткування, максимізація надходжень до бюджетів, тощо. На жаль,
при цьому поза увагою практично залишається значення податкового планування в соціально-
економічному розвитку. Хоча головним пріоритетом планування податкових надходжень
повинно бути належне фінансове забезпечення соціального та економічного розвитку в
державі.

Зважаючи на це, доцільно визначати поняття планування податкових надходжень як:
комплексний багатогранний процес щодо формування податкових надходжень до місцевих і
державного бюджету з метою фінансового забезпечення соціального та економічного
розвитку як окремих адміністративно-територіальних одиниць, так і держави в цілому.

Погоджуючись з окремими науковцями [6, с. 72; 7, с. 278], вважаємо за доцільне
планування податкових надходжень здійснювати  на макро- та мезорівнях: держава та місцеві
органи влади.

Щодо планування на рівні місцевої влади, то, на нашу думку, дане поняття можна
представити, як систему заходів місцевих органів влади зі складання плану мобілізації
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податкових надходжень на майбутній період у межах своєї адміністративно-територіальної
одиниці, враховуючи податковий потенціал території та потреби соціально-економічного
розвитку.

Плануванню на мезорівні як у наукових колах, так і серед практиків зараз приділяється
дуже мало уваги. На нашу думку, це пояснюється здебільшого надмірною централізацією
бюджетного процесу.

У деяких працях науковці [3, с. 163], зважаючи на те, що цільові установки планування
податкових надходжень на мезо- та макрорівнях співпадають, вважають за доцільне їх об’єднати,
і в подальшому під податковим плануванням на макрорівні розуміти також мезорівень.

Проте, на нашу думку, ототожнення планування податкових надходжень на рівні держави
та на рівні місцевих органів влади є некоректним. Вважаємо, що планування податкових
надходжень на місцевому та державному рівнях характеризуються різними методами та
механізмами реалізації, які повинні бути окремими складовими системи планування
податкових надходжень у державі. Водночас необхідно орієнтуватися на забезпечення
національних інтересів та узгоджуватися в межах усієї країни.

Делегування більших повноважень у плануванні податкових надходжень місцевим органам
влади, максимально наближеним до платників податків і більш проінформованих про
специфіку та перспективи їх діяльності, полегшить процес планування податкових надходжень
і підвищить достовірність отриманих результатів.

Щодо взаємозв’язку податкового планування на рівні суб’єктів господарювання та
планування податкових надходжень на макро- і мезорівнях, то Троянська М. О. аналізує
співвідношення даних понять, виходячи з характеристики суб’єкта, об’єкта, мети та критеріїв
оцінки (табл. 1)

Таблиця 1
Співвідношення понять „планування податкових надходжень” та „податкове

планування” [8, с. 8]

Проаналізувавши співвідношення даних понять, вважаємо, що на рівні держави і місцевих
органів влади доцільно застосовувати поняття „планування податкових надходжень”, а на
рівні конкретного суб’єкта господарювання – „податкове планування” (планування податкових
платежів). Проте, незважаючи на це, дані процеси є взаємопов’язаними. Адже аналіз та оцінка

Характеристики Планування
податкових
надходжень

Податкове планування

Суб’єкт Органи державної влади
і місцевого

самоврядування

Суб’єкт
господарювання

Об’єкт Обсяг податкових
доходів бюджету

Обсяг перерахованих
податків

Мета Забезпечення доходів,
необхідних для
фінансування витратних
обов’язків

Мінімізація сплачених
податків відповідно до
законодавства

Критерії оцінки Відхилення фактичних
значень від
запланованих

Рівень податкового
навантаження на суб’єкт
господарювання
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рівня мобілізації податкових надходжень неможлива без визначення специфіки податкового
планування суб’єктів господарювання, зважаючи на те, що вони є основними платниками
податків. Особливості їх податкового планування можуть внести значні корективи до планів
податкових надходжень як на рівні держави, так і на рівні місцевих органів влади.

У ринковій економіці через конфіденційність інформації про діяльність суб’єктів
господарювання і, тим більше, про перспективи їх розвитку процеси планування податкових
надходжень і податкового планування відбуваються паралельно. Це потребує змін у підходах
органів державної влади та місцевого самоврядування до реакцій на зміни в зовнішньому
середовищі, що значною мірою визначається якістю бюджетного планування [8, с. 8].

Щодо принципів планування податкових надходжень, то згідно з інформацією Міністерства
фінансів України [9], воно здійснюється з дотриманням основних принципів функціонування
бюджетної системи, визначених статтею 7 Бюджетного кодексу України:

– принцип справедливості і неупередженості – планування будується на засадах
справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і
територіальними громадами;

– принцип обґрунтованості – план формується на засадах економічного і соціального
розвитку держави, відповідно до затверджених методик і правил.

Науковці визначають принципи планування податкових надходжень набагато ширше. Так,
Давидов Г. М., Любченко О. М. стверджують, що в основу планування податкових надходжень
покладено загальні принципи,  притаманні будь-якому виду планування на підприємстві
(системність, безперервність, гнучкість). Разом з тим особливості оподаткування вимагають
застосування поряд із загальними спеціальних принципів планування: законності,
оптимального співвідношення ризику та вигод, альтернативності, комплексності,
перспективності, природності [10, с. 75–76].

Зарубіжні вчені [8, с. 8] виділяють також такі принципи: науковості, безперервності,
маржинальності тощо.

У вітчизняній науці поки що не існує єдиної думки щодо видів і форм планування
податкових надходжень. Більшість праць присвячено аналізу форм і видів податкового
планування.

Так, зокрема, А. І. Крисоватий та А. Я. Кізима [2, с. 59] виділяють: „поточне державне
податкове планування – оцінка формування і виконання плану податкових надходжень у
бюджети всіх рівнів у розрахунку на календарний рік”, а також „перспективне державне
податкове планування – оцінка податкових надходжень у бюджети на перспективу за умови
реалізації виробленої концепції”.

Набагато ширше розроблено класифікацію видів планування податкових надходжень
Троянською М. А. [8, с. 11], яка визначає види податкового планування за груповими
ознаками:

– залежно від змісту планових рішень – стратегічне, тактичне, оперативне;
– за масштабами – загальне, детальне;
– по обліку змін у даних: жорстке, гнучке;
– залежно від термінів: довгострокове, середньострокове, поточне;
– за черговістю в часі: впорядковане, перехідне, позачергове;
– за координацією в часі: послідовне, одночасне.
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Аналіз сучасної літератури дозволяє зробити висновок, що на сьогодні відомо майже 150
методів планування податкових надходжень. Незважаючи на багатоваріантність способів і
методів планування податкових надходжень, вони є, як правило, результатом вдосконалення
відомих і досить поширених загальних підходів, у тому числі шляхом органічного поєднання
декількох методик. Більше того, оцінка результатів багато в чому залежить від використання
певного інструментарію та послідовності дій, а також обраної статистичної бази, яка
використовується в розрахунках окремим спеціалістом-аналітиком [11].

Вибір моделей і методів планування податкових надходжень залежить від складності
поставленого завдання. Методи планування податкових надходжень – це сукупність конкретних
способів і прийомів для розрахунку показників надходження податків на певний плановий
період.

У процесі планування можуть використовуватися такі методи: нормативний, розрахунково-
аналітичний, балансовий, матричний, економіко-математичне моделювання, програмно-
цільовий і програмно-ресурсний.

Вітчизняні науковці [12, с. 8; 2, с. 74; 10, с. 90] рекомендують застосовувати економіко-
математичні методи, які зводять до мінімуму можливість впливу експерта на кінцевий
результат і дозволяють кількісно оцінити надійність і якість планування.

В іноземній літературі [13, с. 100–103] на макрорівні методи планування податкових
надходжень групують так:

1. Багатовимірні методи, насамперед факторний і кластерний аналіз. Вони
використовуються для обґрунтування рішень, в основі яких лежать численні взаємопов’язані
змінні, наприклад, визначення об’єкта валового продукту залежно від технічного рівня
виробництва.

2. Регресійні та кореляційні методи використовуються для встановлення взаємозв’язків
груп змінних, що описують діяльність податкових служб.

3. Імітаційні методи використовуються тоді, коли змінні, що впливають на маркетингову
ситуацію, не піддаються логіці простих аналітичних рішень.

4. Методи відповідно до теорії статистики прийняття рішень. До них відносять методи
теорії ігор, теорії масового обслуговування, стохастичне програмування.

Серед завдань, які стоять перед державними органами влади в процесі планування
податкових надходжень, на нашу думку, насамперед потрібно виділити:

– розробку нормативно-правового забезпечення функціонування системи оподаткування;
– встановлення суспільно-ефективних пропорцій розподілу податкових надходжень між

бюджетами різних рівнів, зокрема через підсилення стимулюючої функції оподаткування;
– оптимізацію податкових надходжень;
– контроль за надходженням податків і зборів;
– визначення обсягів податкових надходжень у межах регіону (території), виходячи з

потужності податкового потенціалу та можливостей його розширення в перспективі;
– забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку по всій країні.
Планування податкових надходжень – це досить складний і багатогранний процес, в якому

задіяні: Державна податкова адміністрація України, Міністерство фінансів України,
Міністерство економіки України та ін.
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Головну роль у плануванні податкових надходжень відіграє Державна податкова
адміністрація України, яка аналізує динаміку мобілізації податків і зборів, вплив різних факторів
на надходження, зокрема макроекономічних показників, змін у законодавстві.

Розподіл планових показників у розрізі адміністративно-територіальних одиниць здійснює
Міністерство фінансів України для кожного окремого податку на основі формульного підходу.

Планування здійснюється у двох протилежних напрямах („згори – вниз” і „знизу – вгору”).
Міністерство фінансів України як центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів
здійснює власні розрахунки видатків і доходів місцевих бюджетів. Через обласне фінансове
управління доводить інформацію до місцевих органів влади про суму коштів, яку вони зможуть
отримати. Тому розрахунки, які проводяться місцевими фінансовими відділами, не мають
ніякого впливу на пропозиції Міністерства фінансів України, можуть лише певним чином
зорієнтувати останнього в ситуації, на місцях.

На результативність здійснення планування податкових надходжень, як і на будь-які інші
процеси, впливає велика кількість різних чинників, без поглибленої класифікації, вивчення та
врахування яких не можна робити висновок про ефективність складеного плану.

Серед основних чинників, які здійснюють позитивний вплив на даний процес, можна
виокремити модернізацію існуючих і затвердження нових методів планування; розробку та
затвердження методологічних рекомендацій з плануванню податкових надходжень;
стабілізацію нормативно-правового забезпечення, зокрема у прийнятті Податкового кодексу
України тощо.

Чинники, які мають негативний вплив на якість планування податкових надходжень, можна
згрупувати так:

– відсутність належної методологічної основи планування податкових надходжень;
– відсутнє належне інституційне забезпечення процесу планування;
– мінливість і недосконалість податкового законодавства;
– нестабільність політичної та соціальної ситуації в державі;
– недосконалість інформаційно-аналітичної бази для розрахунку планових показників;
– відсутність податкової дисципліни платників податків тощо.
Все зазначене вище дозволяє зробити такі висновки:
1) потрібно чітко розмежувати поняття „податкове планування”, що здійснюють суб’єкти

підприємницької діяльності та „планування податкових надходжень” – на рівні органів влади;
2) планування податкових надходжень необхідно здійснювати на макро- та мезорівнях:

держава, місцеві органи влади;
3) планування податкових надходжень доцільно визначати, як комплексний багатогранний

процес з формування податкових надходжень до місцевих і державного бюджету з метою
фінансового забезпечення соціального та економічного розвитку як окремих адміністративно-
територіальних одиниць,  так і держави в цілому;

4) якісне планування податкових надходжень як до державного, так і до місцевих бюджетів
неможливе без ґрунтовного дослідження впливу чинників, чіткого розуміння ситуації, знання
принципів, видів і методів планування.

З метою подальшого вдосконалення процесу планування податкових надходжень потрібно
працювати як над вдосконаленням уже існуючих, так і над розробкою нових підходів до
планування податкових надходжень.  Перспективи подальших досліджень з цієї проблематики
полягають у гармонізації інтересів з наповнення центрального та місцевих бюджетів,
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досягненні збалансованості місцевих бюджетів у контексті забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку регіонів та покращання умов життя населення України.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ
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ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто основні критичні питання організації внутрішнього контролю

на підприємстві та запропоновано заходи з її  удосконалення.

The order of basic problem questions of organization of control at the enterprises is designated
the basic ways of improvement.

Ключові слова: контроль, завдання контролю, організація контрольних перевірок,
контрольний процес, етапи контрольного процесу, об’єкти контролю, суб’єкти контролю,
програма контрольних перевірок, методика контрольних перевірок.

Незважаючи на широке обговорення у науковій літературі проблем, пов’язаних із
удосконаленням методики і методології контролю, висвітленню яких присвячені праці
Білухи Н. Т., Бутинця Ф. Ф., Вітвицької М. О., Каленського М. М., Калюги Є. В.,
Кужельного М. В. та Стефанюка І. Б., питанням організації внутрішнього контролю на
підприємстві належна увага не приділяється.

Мета роботи – обґрунтування теоретичних засад організації внутрішнього контролю на
підприємстві і розробка практичних рекомендацій щодо окремих елементів організаційної
побудови контрольних процедур.

Для виведення контролю на якісно новий рівень, адекватний сучасним вимогам, потрібно,
щоб він базувався на передових досягненнях науки: „Найважливішим напрямком
удосконалення механізму контролю є його якісне перетворення із емпіричної діяльності,
заснованої на досвіді і інтуїції керівників і фахівців на наукову систему” [1, с. 38]. Раціональність
та оптимальність внутрішнього контролю як складної, багаторівневої системи забезпечують
не окремі операції або процедури, а системний підхід до організації як кожного етапу, так і
контрольного процесу у цілому, а також адаптування завдань, інформаційної бази та порядку
проведення контрольних перевірок до специфічних особливостей об’єкта контролю.
Організація внутрішнього контролю повинна бути цілісною, єдиною системою
взаємопов’язаних, взаємоузгоджених способів, прийомів і методів, які охоплюють увесь
комплекс контрольних процедур, починаючи з формування інформаційної бази, проведення
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контрольних дій та закінчуючи узагальненням результатів контролю, тому основними шляхами
її удосконалення є такі:

– вибір оптимальної за складом та обсягом інформаційної бази, яка забезпечить реалізацію
завдань, поставлених перед внутрішнім контролем;

– розробка та запровадження удосконалених способів, прийомів і методів контролю,
найбільш адаптованих до завдань контрольної перевірки;

– розробка та запровадження раціональної технології вирішення завдань внутрішнього
контролю, що забезпечить злагоджене функціонування його механізму.

Внутрішній контроль призначений забезпечити реалізацію завдань, зумовлених
безпосередньо практичними потребами підприємства. Їх склад і зміст безпосередньо
впливають на організацію контролю, тому потребують конкретизації та обґрунтування як
чинників оптимізації контрольного процесу. Наукова думка та практична діяльність
сформулювали завдання контролю, які поставали протягом століть і дотепер залишаються
нагальними, а тому актуальними. Ф. Беста та Л. І. Гомберг завданнями контролю розуміли
не стільки забезпечення збереження майна власника, скільки забезпечення ефективного
управління підприємством [2, с. 45]. З таким формулюванням завдань контролю
погоджувались і інші дослідники. Так, Ф. Вілла вважав, що мета бухгалтерського обліку полягає
в оцінюванні ефективності управління. Ф. Гюглі наголошував на значенні перевірок звітів
адміністрації і матеріальновідповідальних осіб не лише для збереження майна, але й на
виявлення ступеня відповідальності керівників за поставлені перед ними завдання. Й. Шротта
наполягав на необхідності спрямовувати принципи і порядок ведення обліку на попередження
й викриття шкоди, завданої господарству його керівником [3, с. 40–41]. Відповідно, для того
щоб забезпечувати безпеку бізнесу, внутрішній контроль призначений насамперед оцінювати
якість управлінських рішень, що приймаються керівництвом підприємства та виявляти їх
економічний ефект у зростанні ефективності діяльності ввірених йому підприємницьких
структур.

Але підприємство може потерпати не лише через невмілі дії адміністрації та її прорахунки
в управлінні. Ще більшу загрозу несуть інші зловживання, що нею здійснюються. Керівники
підприємства разом із менеджерами різних рівнів також є найманими працівниками, тому їм
властиво переслідувати насамперед власні корисні інтереси та прагнути збагачуватися за
рахунок підприємства. При цьому, більш широкі порівняно із рядовими працівниками
повноваження та безконтрольний доступ до усіх ресурсів підприємства дозволяють їм
здійснювати більш масштабні та високо вартісні зловживання (випускати із матеріалів
підприємства із використанням його приміщень та обладнання не оприбутковану продукцію
та привласнювати кошти від її реалізації, організовувати за рахунок підприємства відпочинок
або навчання родичів, викрадати коштовні речі з метою використання для особистих потреб
тощо), чим спричиняти більш суттєві збитки власникам. Щоб унеможливити зловживання з
боку адміністрації та забезпечити там самим збереження майна власників, необхідно
запровадити цілісну систему методологічних прийомів і способів контролю, що забезпечать
взаємний контроль виконавців – коллацію [4, с. 19]. При цьому потрібно контролювати, скільки
один виконавець відпускає товарно-матеріальних цінностей зі складу у виробництво або з
виробництва передає на склад готової продукції, скільки інший їх оприбутковує. Одним із
запобіжників зловживань буде систематичне проведення інвентаризації залишків майна, що
зберігаються у кожної матеріально відповідальної особи. Контроль за витрачанням
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енергетичних  ресурсів, що використовуються у технологічних процесах, також дозволить
виявить реальні обсяги виробництва продукції та встановити так звані „тіньові” обороти, що
проходять повз касу підприємства та осідають у адміністрації.

Але, наявність широкого спектра способів і прийомів внутрішнього контролю зовсім не
адекватна результативності, ефективності контрольних перевірок. Контрольний процес
здійснюється контролерами-ревізорами, тому на об’єктивність, ефективність, і дієвість його
результатів безпосередньо впливають на чисельні суб’єктивні чинники, серед яких необхідно
виокремити наступні: 1) суб’єктивні інтереси учасників контрольних перевірок; 2) рівень їх
кваліфікації; 3) рівень знань і професійної компетентності; 4) світоглядні позиції контролерів-
ревізорів; 5) наявність чи відсутність досвіду практичної роботи; 6) ставлення до виконання
обов’язків.

Внутрішній контроль здійснюється персоналом бухгалтерії або працівниками інших
структурних підрозділів, тобто особами, які безпосередньо підпорядковуються та залежать
від адміністрації. Вони і не зацікавлені, і не можуть ні попередити, ні викрити шкоду, нанесену
нею підприємству, у тому числі за рахунок невмілого, некомпетентного управління, тому
„бухгалтерський облік на багатьох підприємствах замість засобу контролю перетворився на
мистецтво „лакування” дійсності [6, с. 33]. Неспроможність внутрішнього контролю,
організованого за принципом адміністративного підпорядкування контролерів керівництву
підприємства, реалізувати поставлені перед ним завдання негативно відображається не лише
на окремих підприємницьких структурах, але, через залежність стану соціально-економічного
розвитку країни від сукупного результату їх роботи, і на рівні добробуту громадян та місці у
світовому співтоваристві, тому потребує пошуку ефективних організаційних моделей
побудови системи контролю.

Для забезпечення об’єктивності, правдивості, неупередженості, якості висновків і
пропозицій, що приймаються за результатами контрольних перевірок, необхідно зменшити,
нівелювати або зовсім унеможливити вплив суб’єктивних чинників на учасників контрольного
процесу. Для цього необхідно оптимізувати організаційну побудову як контрольного процесу
у цілому, так і кожної з контрольних процедур. Насамперед необхідно забезпечити незалежність
контролерів від адміністрації підприємства, їх самостійність у проведенні контрольних
перевірок і формулюванні висновків шляхом створення відокремлених підрозділів, які
підпорядковуються лише власникам або засновникам підприємства як особам, що найбільше
зацікавлені у збереженні та примноженні власного майна, та звітують за результати роботи
лише перед ними. Наприклад, залучати до перевірок незалежних ревізорів на основі укладених
з ними договорів. Причому залежність системи оплати послуг контролерів від результатів
роботи підприємства, їх матеріальна зацікавленість підвищать результативність та якість
перевірок.

Для зростання ефективності контролю необхідно докорінно змінити його філософію,
довівши, що це не лише спосіб застосування каральних заходів, а школа вмілого
господарювання. Це, у свою чергу, змінить ставлення до нього суб’єктів контрольних перевірок
та через гармонізації відносин між тим, хто перевіряє, та тими, кого перевіряють, дозволить
підвищити результативність перевірок та економічну віддачу від них.

У цьому контексті потребує перегляду роль чисельних міністерств і відомств, що
функціонують у країні, в управлінні діяльністю підприємств певної галузі, у тому числі за
допомогою контролю. Співпраця підприємств із міністерствами та відомствами буде плідною
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принаймні з двох причин. По-перше, міністерства і відомства безпосередньо зацікавлені у
зростанні ефективності діяльності підпорядкованих їм підприємств. По-друге, саме у цих
адміністративних структурах зосереджені найбільш висококваліфіковані спеціалісти певного
профілю, які б могли при перевірках надавати кваліфіковані поради щодо підвищення
ефективності певних рішень або уникнення певних помилок, що б сприяло підвищенню
ефективності діяльності підприємства. Такі контрольні перевірки можуть бути курсами
підвищення кваліфікації для апарату бухгалтерії, що підвищать якість роботи та унеможливлять
аналогічні прорахунки у подальшому.

На якість контрольної роботи безпосередньо впливає рівень професіоналізму контролерів,
тому для перевірок необхідно залучати найбільш кваліфікованих працівників певного профілю,
які б могли надавати кваліфіковані поради щодо підвищення ефективності певних рішень або
уникнення певних помилок, що б сприяло підвищенню ефективності діяльності підприємства.

Але, перешкоджають цьому чисельні чинники, одним з яких є рівень тінізації вітчизняної
економіки. Порядна людина не стане на шлях зловживань, тому потреба не в зовсім
принципових, моральних виконавцях формує наявний контингент працівників апарату
контролю, що відображається на якості роботи і, відповідно, на якості управлінських рішень,
що приймаються на її основі. Іншим фактором, що негативно впливає на якість обліково-
контрольного персоналу є відсутність як належного суспільного визнання його ролі та значення
у сучасних умовах, так і правових умов для нормальної роботи [7, с. 309–310]. Тому необхідно
змінювати імідж облікових працівників відповідно до ринкових умов, перетворюючи їх із
простих статистів у повноцінних управлінців, без яких не можна прийняти раціональні
управлінські рішення.

На ефективність контролю впливає побудова контрольного процесу. Внутрішній контроль
доцільно будувати на основі особистої відповідальності менеджерів кожного рівня за фінансові
результати їх роботи за концепцією „центрів відповідальності”, запровадженої
Д. Хиггінсом [5, с. 185]. При виборі таких центрів відповідальності необхідно виходити із
технологічної структури підприємства, у якій далі виділяють  горизонтальні та вертикальні
зрізи. Перший з них обмежується колом діяльності кожної особи, відповідальної за центр,
другий рівень визначається ієрархією повноважень осіб, що приймають управлінські рішення.
Кожний з цих центрів може бути центром виникнення або витрат, або доходів, або ефективності
інвестицій і, відповідно, перший відповідає і звітує за витрати, другий – за доходи, а третій – за
терміни окупності інвестицій. Причому керівник кожного центру несе фінансову
відповідальність за виконання завдань, покладених на структурний підрозділ. При цьому центр
може виконувати різні функції (займатися виробництвом, маркетингом, технічними
розробками тощо). Це пов’язано з тим, що об’єктом контролю у центрі є певна особа, агент,
адміністратор, а не окремі функції або майно. Горизонтальний і вертикальний зрізи центрів
відповідальності на підприємстві дозволяють поєднувати центральне керівництво з
максимально можливою ініціативою керівників структурних підрозділів в інтересах досягнення
загальної спільної мети. Отже, теорія „центрів відповідальності” – це новий підхід до побудови
облікового і контрольного процесів, спрямований на організацію поведінки адміністрації у
процесі управління підприємством. Її мета не стільки контролювати, скільки допомогти
адміністрації в організації саме контролю, тому що передбачає, що жодна особа не стане
порушувати вигідні для неї цілі і завдання.
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Якість перевірок залежить від багатьох чинників. Серед них не останню роль відіграє
нормативно-правова база, що регламентує методику і порядок проведення перевірок, а також
оцінювання ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. У разі її
відсутності висновки, одержані за результатами контролю, безпосередньо залежать від
кваліфікації керівника групи, тому певною мірою будуть суб’єктивними. На нашу думку,
кожне підприємство повинно розробити і затвердити внутрішні регламенти, зокрема, порядок
організації перевірок робочими групами та методику перевірки фінансово-господарської
діяльності підприємства. Вони визначають єдині підходи до організації процедури контролю,
чим забезпечать її злагодженість і результативність. Для цього Порядок організації перевірок
робочими групами призначений регламентувати:

– склад робочих груп, що залучаються до перевірки кожного об’єкта господарювання
залежно від його специфіки;

– відповідального за координацію контрольних дій та узагальнення результатів перевірок;
– чітке визначення повноважень перевіряючих і суб’єктів перевірок;
– принципи відбору структурних підрозділів для перевірок їх діяльності;
– повну назву об’єкта контролю (структурного підрозділу підприємства);
– мету перевірки;
– періодичність проведення перевірок;
– період, за який необхідно дослідити фінансово-господарську діяльність структурного

підрозділу;
– терміни проведення перевірок і підведення підсумків.
На основі порядку організації перевірок керівник робочої групи готує програму перевірки.

У ній конкретизуються її цілі, адаптовано до завдань контролю та особливостей структурного
підрозділу як об’єкта перевірки; період, за який необхідно дослідити його фінансово-
господарську діяльність; перелік питань, що підлягають перевірці. У програмі необхідно
детально визначити тематику перевірки, що дозволить як сформувати оптимальну робочу
групу із спеціалістів відповідного профілю, залучивши працівників як апарату бухгалтерії, так
і фахівців відповідного структурного підрозділу, оптимально обрати інформаційну базу
контролю, методи і способи проведення перевірок, так і узагальнення результатів. Це дозволить
з мінімальними витратами робочого часу, людських, фінансових і матеріальних ресурсів
реалізувати мету контролю.

На основі програми перевірки розробляється робочий план, у якому деталізуються
завдання кожного члена групи та конкретизуються терміни виконання кожного виду робіт із
урахуванням послідовності їх проведення. Програму і робочий план перевірки необхідно
довести до кожного члена групи не пізніше, ніж за два дні до її початку для того, щоб кожний
мав можливість ретельно підготуватись і не витрачати час у процесі виконання контрольних
процедур.

На нашу думку, послідовність етапів внутрішнього контролю, що встановлюється порядком
організації перевірок робочими групами, повинна бути наступною:

– визначення об’єкта перевірки, її завдань, складу робочих груп;
– аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності структурного підрозділу

за звітами;
– складання робочої програми, конкретизація завдань кожного члена групи, їх обговорення

з учасниками перевірок, вручення кожному з них конкретного завдання, а також проведення
детального інструктажу щодо виконання завдань;



120                                                                                                             Облік, аналіз і аудит

– перевірка показників відповідно до робочої програми, вивчення та аналіз облікової
документації;

– перевірка і аналіз результатів перевірки;
– систематизація результатів перевірки, формування висновків, пропозицій, рекомендацій;
– узагальнення матеріалів перевірки, ознайомлення з результатами перевірки перевірених;

оформлення акта, винесення пропозицій та рекомендацій.
Методика перевірок фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів

підприємства призначена забезпечувати єдині підходи при оцінці його фінансово-майнового
стану та ступінь ефективності управління ним з боку менеджерів. Нею встановлюються
напрями перевірок структурних підрозділів з метою встановлення причин збитковості за
звітний період, виявлення невикористаних резервів і пошуку шляхів ефективного використання
матеріальних, фінансових та інших ресурсів, а також ідентифікації факторів, що негативно
впливають на фінансові результати для їх усунення. Для цього у методиці перевірок описується
методика і техніка перевірок; порядок формування інформаційної бази, необхідної як для
проведення поточної перевірки, так і для планування майбутніх; формулюються вимоги щодо
документального оформлення перевірок; встановлюється склад та форма звітності за
результатами перевірок; санкції, що можуть застосовуватись до суб’єктів перевірок при
виявленні кожного виду порушень.

Отже, вміла організація внутрішнього контролю, забезпечуючи збереження майна,
раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів та інформаційну безпеку при
прийнятті управлінських рішень у ринкових умовах перетворюється на визначальний фактор
зростання ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема – його
успішного розвитку. Теоретичні і практичні засади організації внутрішнього контролю
необхідно удосконалювати у напрямі розширення його управлінських можливостей,
максимальної адаптації до практичних потреб суб’єктів підприємницької діяльності, що
виникають у процесі прийняття управлінських рішень.
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В РИНКОВИХ

УМОВАХ
У статті розкрито економічну сутність, формування, обліку витрат на виробництво

та собівартості продукції на сучасному етапі розвитку економіки України, визначено
необхідність у його проведенні та напрям удосконалення.

Розглянуто проблеми визначення економічної сутності, формування, обліку витрат на
виробництво та собівартості продукції на промислових підприємствах.

Автором зроблено відповідні висновки на основі досліджень і надано пропозиції щодо
вдосконалення обліку витрат на виробництво та собівартості продукції.

Actuality economical essence, form and accounting of expenses manufacture and cost price
of production during modern stage of development Ukraine’s economics have described in the
article. Necessity obits spending and direst ions of improvement on the basic of generalization
economic and science literature have been determined in it.

The problem of introduction economical essence, form and accounting of expenses production
and cost price of production in industrial enterprises has opened.

Conclusions have made by author on the basic of investigations and have given proffers as
to improvement of operative analysis of expenses to production and cost price of production.

Ключові слова: витрати, затрати, собівартість, облік витрат, калькулювання.

В умовах удосконалення господарського механізму, вдосконалення методів планування,
ціноутворення та управління суспільним виробництвом і розвитку ринкових відносин великого
економічного, практичного значення набувають питання формування і складу витрат
виробництва, собівартості продукції, визначення їх економічної сутності та обліку.

Витрати підприємства завжди були одним із найважливіших об’єктів обліку. Від того,
наскільки точно і своєчасно вони відображаються в бухгалтерському обліку, прямо залежить
точність і достовірність фінансового результату, який визначає підприємство.

Формування витрат виробництва є основним і одночасно найбільш складним елементом
організації та розвитку виробничо-господарського механізму підприємств, охопленого
системою управлінського обліку. Саме від його ретельного дослідження та успішного
практичного застосування буде залежати рентабельність виробництва і окремих видів
продукції, виявлення резервів зниження собівартості продукції, визначення цін на продукцію,
обчислення національного доходу у межах країни, розрахунок економічної ефективності від
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впровадження організаційно-технічних заходів, а також обґрунтування рішень стосовно
виробництва нових видів продукції.

Необхідність вивчення економічної сутності, складу, обліку витрат на виробництво та
собівартості продукції зумовлено тим, що донині в економічній літературі по-різному
трактуються складові витрат виробництва, собівартості продукції, структура та методика їх
обчислення, що пов’язано, на нашу думку, насамперед із відсутністю єдиної думки щодо
питань розуміння економічної сутності цих понять.

Разом із витратами на виробництво необхідно розглянути й поняття, пов’язані з ними. До
них належать, такі як „затрати” та „собівартість продукції”. Правильне визначення змісту понять,
пов’язаних із витратами, має не тільки формальне значення. Воно важливе для економічно
обґрунтованого групування витрат, їх планування, обліку та аналізу.

На жаль, в економічній літературі не існує єдиної думки щодо визначення сутності затрат
і собівартості продукції. Відсутнє чітке визначення цих економічних категорій і в зарубіжній
літературі.

У зв’язку з реформуванням бухгалтерського обліку і прийняттям П(С)БО 16 „Витрати” [1]
внесено докорінні зміни до складу і формування собівартості промислової продукції (робіт,
послуг), а це, у свою чергу, призвело до змін у калькулюванні, ціноутворенні, визначенні
рентабельності продукції та ін.

Останні роки деякі підприємства почали не тільки відмовлятися від планування собівартості
продукції, а й від калькулювання її. Вони вважають, що ринкова економіка і прихована її
конкуренція роблять калькуляцію фактичної собівартості продукції непотрібною, оскільки
ціна на ці вироби формується під впливом попиту та пропозиції, а сама по собі фактична
собівартість продукції на ціну продажу не впливає.

Проблеми економічної сутності, формування, обліку і аналізу витрат на виробництво та
калькулювання собівартості продукції розглядалися в працях відомих вітчизняних учених-
економістів: Білухи М. Т., Бородкіна О., Бутинця Ф. Ф., Валуєва Б. І., Герасимовича А. М.,
Голова С. Ф., Гуцайлюка З. В., Єфіменка В. І., Завгороднього В. П., Кужельного М. В.,
Сопко В. В., Савченка В. Я., Сук Л. К., Ткаченко Н. М., Чумаченко М. Г. та ін. Вагомий внесок
у розвиток методологічних питань обліку витрат виробництва зробили зарубіжні вчені:
Басманов І. А., Безруких П. С., Маргуліс А. Ш., Карпова Т. П., Палій В. Ф., Друрі К., Нідлз Б.,
Фостер Дж., Фрідман П., Хорнгрен Ч. Т., Яругова А. Разом з тим, незважаючи на глибоке
дослідження багатьма авторами питань економічної сутності, обліку та аналізу витрат, воно
все ще потребує подальшої розробки. Так, науковці визначають різний економічний зміст і
розуміння витрат виробництва, собівартості як економічних категорій і не завжди враховують,
що витрати та собівартість є категоріями розвиненого товарного виробництва, оскільки вони
відомі й при капіталізмі.

Багато питань у науковій літературі трактуються по-різному, обгунтування пропозицій
деяких з них не відповідає сучасним вимогам. Ряд принципових змін в економіці, в тому числі
й обліку та калькулюванні, які відбулися останнім часом, не узагальнені належно. Крім того,
з’явилися нові проблеми, що потребують глибокого осмислення та правильного практичного
вирішення.

Метою статті є уточнення економічної сутності, складу витрат на виробництво та
собівартості продукції, удосконалення методичних і методологічних засад обліку витрат
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виробництва та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств в умовах
ринкових відносин.

Для визначення сутності виробничих витрат важливо розглянути цю категорію у всіх
суспільно-економічних формаціях, так як залежно від історичних умов суспільного
виробництва в різних суспільно-економічних формаціях вони змінюють свій зміст і витрати
на виробництво.

В умовах рабовласницького і феодального ладу виробництво мало натуральний характер,
але вже в цей період трапляються випадки реалізації товарів, навіть із додатковою вартістю,
яка відображає виробничі відносини даних формацій. Необхідно зазначити, що при простому
товарному виробництві не могло виникнути обособлення собівартості, оскільки існував
еквівалентний обмін товарів за цінами, наближеними до собівартості.

Капіталістичні виробничі відносини повністю визначили поняття витрат виробництва. При
цьому розглядають два види витрат: капіталістичні витрати на виробництво, як витрати капіталу
на засоби виробництва й робочу силу та дійсні витрати виробництва, як сума уречевленої
праці в товарі. Різниця між ними являла собою додаткову вартість. Таким чином, на цій стадії
розвитку виробничих відносин відбулося обособлення собівартості від вартості, що призвело
до необхідності калькулювати собівартість товарів, що виготовляються.

На думку вчених вітчизняної економічної теорії, термін „витрати’’ трактується традиційно,
виходячи з вчення К. Маркса. За цією теорією, сукупні витрати живої та уречевленої праці
становлять затрати виробництва, які вимірюються кількістю суспільно необхідного робочого
часу, тобто часу, необхідного для виробництва продукції у певних економічних і організаційно-
технологічних умовах [2].

Але економічна наука країн розвиненої ринкової економіки, базуючись на дії її механізмів,
витрати на виробництво формулює як затрати виробничих факторів у процесі цілеспрямованої
діяльності, які включають у себе всі витрати до моменту виробництва.

На жаль, в економічній літературі до цього часу немає єдиної думки щодо правомірності
та необхідності вживання двох термінів, вихідних понять фінансової системи: „затрати” та
„витрати”. Так, в економічній літературі майже не дається визначення витрат виробництва.
Не існує в літературі і єдиної думки щодо визначення сутності затрат та собівартості продукції.

У зарубіжній літературі також відсутнє чітке визначення таких економічних категорій, як
„затрати”, „витрати” та „собівартість” . Так, термін „собівартість’’ в американській обліковій
літературі взагалі відсутній. Якоюсь мірою його замінюють поняттям „costs” (витрати), або
„unit costs” (витрати в розрахунку на одиницю виробу). Поняття „затрати” також відсутнє.

Інститут присяжних бухгалтерів (ІПБ) США визначає затрати, як величину, що приписується
товарам, які отримані або будуть отримані. Визначення, дане ІПБ США: „витрати у найбільш
широкому розумінні слова включають усі здійснені витрати, що вираховуються з доходів’’, –
відображає традиційну орієнтацію на доходи / витрати. Американський ІПБ називає витратами
„валове зменшення активів або валовий приріст кредиторської заборгованості, які виникли у
результаті прибутково орієнтованої діяльності підприємства та які визначаються і оцінюються
відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку” [3].

Рада зі стандартів фінансового обліку (РСФО) США дає визначення витрат, виходячи в
основному з розрізу „активи /кредиторська заборгованість”: витрати у її трактуванні – це
відтік або інше використання активів або виникнення кредиторської заборгованості у результаті
відвантаження або виробництва товарів, надання послуг або здійснення інших операцій, які є
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основою діяльності господарюючого суб’єкта. При цьому РСФО США розрізняє витрати і
втрати (збитки): втрати (збитки) – це зменшення власного капіталу (чистих активів) у результаті
побічних або випадкових угод господарюючого суб’єкта і всіх інших операцій, подій та
обставин, що впливають на нього протягом періоду, за винятком виплат власникам. Але у
розрахунок прибутку включаються як витрати, так і втрати.

Порівняно з наведеними визначеннями, перевагу можна віддати визначенню витрат, яке
надається Австралійським фондом, де під витратами розуміється споживання або втрати
потенційного прибутку або майбутніх економічних вигод у формі зменшення активів або
збільшення кредиторської заборгованості господарюючого суб’єкта, не пов’язані з виплатами
власникам і які призводять до зменшення власного капіталу у звітному період [3] і, яке майже
відображає визначення витрат, що наводиться в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку
(П (С)БО) 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” та П(С)БО 3 „Звіт про фінансові
результати”, що були введені в Україні в січні 2000 року. Вважаємо, що таке визначення витрат
є суттєвим, так як у бухгалтерському обліку витрати безпосередньо впливають на зменшення
активів, а відповідно – на збільшення зобов’язань і зменшення власного капіталу.

Визначення затрат та собівартості продукції в національних стандартах відсутнє.
Правильне трактування економічного змісту собівартості має принципове значення при

визначенні номенклатури витрат, які включаються до неї, і тих, які покриваються за рахунок
інших джерел. Саме від цього залежить об’єктивність розрахунку такого важливого
економічного показника, як прибуток. Проблема формування собівартості продукції вимагає
уточнення як на науковому, так і на методологічному та законодавчому рівнях питань щодо
оприбуткування виробленої продукції, обліку її якості, складу виробничих витрат та їх
класифікації, методики калькуляції тощо.

Донедавна весь комплекс питань, що стосуються планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції в промисловості, було досліджено у загальнотеоретичному і
методологічному аспектах, опубліковано серйозні дослідження з теорії і практики планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції. На базі Основних положень з планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції в промисловості (1970 р.) міністерствами і
відомствами було розроблено і прийнято в 1975–1976 рр. галузеві інструкції, де відображено
галузеві особливості формування, планування, обліку витрат виробництва і калькулювання
собівартості продукції. Пізніше, у 1996 р., Кабінет Міністрів України затвердив Типові
положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості. На підставі цих документів великі і середні підприємства розробляли свої
інструкції, в яких було викладено особливості впровадження нормативного методу обліку
виробництва й організації внутрішньогосподарського розрахунку.

Після введення в дію П(С)БО 16 „Витрати” до історичної (фактичної) собівартості продукції
повинні включатися лише виробничі витрати: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на
оплату праці, інші прямі витрати і загальновиробничі витрати. Загальногосподарські
(адміністративні) витрати не включено до виробничої собівартості, а разом з витратами на
збут та іншими операційними витратами віднесено до витрат періоду. Таким чином, на сьогодні
виробнича собівартість менша за виробничу, що обчислювалася раніше, на суму
загальногосподарських витрат, а показник повної собівартості розраховується тільки за
власним бажанням підприємства і використовується не для фінансового обліку (оцінка
активів), а для аналізу і контролю витрат за видами продукції, центрами витрат і сферами
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відповідальності; для прогнозування; довгострокового планування та для визначення
конкурентоспроможної ціни на продукцію. При цьому більшість виробничих підприємств
вважає ( і ми з цим погоджуємося), що не включати загальногосподарські витрати до
виробничої собівартості продукції – не правильно, тому що ці спожиті витрати є реальними
складовими собівартості конкретних виробів і пов’язані з процесом виробництва. Не зовсім
правильним вважаємо і не включення цих витрат і витрат на збут до розрахунку валового
прибутку Звіту про фінансові результати (форма № 2), адже якщо витрати віднесено на
виробництво, то вони повинні відшкодовуватися не за рахунок прибутку, який закладено до
ціни, а як виробничі витрати.

З прийняттям П(С)БО 16 і об’єднанням статей „Витрати з утримання й експлуатації
обладнання” і “Загальновиробничі витрати” у комплексну статтю „Загальновиробничі
витрати” значно ускладнилися облік і контроль за витратами. До 1 січня 2000 р. витрати з
утримання й експлуатації обладнання і загальновиробничі витрати враховували окремо на
відповідних рахунках, по кожному цеху і по статтях номенклатури витрат. Це забезпечувало
можливість здійснювати планування, облік і контроль за витрачанням коштів відповідно до
затвердженого кошторису. По кожному виду або статті витрат установлювалися відповідальні
особи, що забезпечувало значне скорочення витрат. Тепер витрати з утримання й експлуатації
обладнання і витрати з управління й обслуговування цехів об’єднано в одну статтю, що
ускладнило здійснення контрольних функцій обліку, проведення аналізу витрат за цільовим
призначенням. Звідси можна зробити висновок про те, що надалі потрібно утримуватися від
скорочення й об’єднання статей, щоб уникнути різкого збільшення обсягу робіт із планування
й обліку собівартості продукції як по цехах, так і загалом по підприємству.

Раніше загальновиробничі витрати наприкінці звітного періоду повністю списували на
рахунок „Виробництво” і розподіляли між випущеною продукцією пропорційно до прийнятої
бази. Найбільш поширеною з них була заробітна плата виробничих робітників. П(С)БО 16
передбачає поділ загальновиробничих витрат на постійні і змінні з відособленим їх розподілом
і включенням до собівартості продукції. Такий розподіл загальновиробничих витрат досить
умовний, оскільки не кожний вид витрат із певною вірогідністю можна віднести до відповідної
групи. Крім того, для звіту необхідно вести накопичувальну чи вибіркову відомість із
розмежуванням цих витрат по групах, що створює незручності у роботі.

Викликає також заперечення передбачений у Плані рахунків відособлений облік
загальновиробничих і адміністративних витрат (клас 9) від витрат по елементах (клас 8) і
основного синтетичного рахунку, на якому узагальнюються виробничі витрати (рахунок 23).
Вважаємо, що всі ці рахунки повинні бути зосереджені в одному класі „Витрати на
виробництво”, до якого повинні бути включені рахунки, призначені для відображення витрат,
пов’язаних з основною діяльністю підприємств.

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновки:
1. Витрати  виробництва являють собою сукупні затрати суспільної праці на виробництво

продукції (робіт, послуг), які створюють її вартість. Тобто витрати виробництва є елементом
безпосередньо суспільного характеру виробництва. Відповідно, витрати на виробництво
характеризують суспільні витрати, які є частиною вартості суспільного продукту.

2. Затрати  виробництва – це сукупність спожитих засобів виробництва (предметів і засобів
праці) та життєво необхідного продукту для відтворення робочої сили.
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3. Затрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), виражені в грошовій
формі, що відображає частину її вартості, складають собівартість продукції.

4. Собівартість продукції (робіт, послуг) на даний час за своїм складом не є економічно
обґрунтованою і не може повною мірою відображувати рівень фактичних витрат на
виробництво як усієї випущеної продукції, так і окремих її видів. Фактична собівартість
продукції не може бути базою для визначення ціни продажу, але вона є механізмом оцінки
рівня витрат на виробництво виробу і в багатьох випадках – мірилом якості складання планових
і нормативних калькуляцій. Внаслідок цього економісти не знають, у що обходиться їм
собівартість одиниці продукції, що випускається, яка з них принесла прибуток чи завдала
збитки від реалізації.

Отже, на нашу думку, в умовах ринкових відносин питанням сутності, формування, обліку
витрат та собівартості продукції потрібно приділяти більше уваги. Для цього необхідно:
визначити номенклатуру витрат для планування й обліку конкретному суб’єкту; розробити
методику підрахунку й оцінки залишків незавершеного виробництва, а також порядок
визначення результатів господарської діяльності та ін. При цьому велику роль повинні відіграти
міжгалузеві положення й інструкції з планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції, розробку яких необхідно прискорити.
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УЧАСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В
АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Пояснюється сутність та особливості участі органів виконавчої влади в
адміністративному судочинстві. Охарактеризовано форми та зміст такої участі.
Запропоновано доповнення та зміни до адміністративного процесуального законодавства
України.

The essence and peculiarities of the participation of the executive organs in the administrative
judiciary are explained. The forms and content of such participation are characterized. The
compliments and changes to the administrative procedural legislation of Ukraine are proposed.

Ключові слова: органи виконавчої влади, адміністративне судочинство, форма участі,
правосуб’єктність, Кодекс адміністративного судочинства України, сторона, третя
особа, провадження.

Органи виконавчої влади – одна із найчисленніших груп органів державної влади, наділених
владними (публічними) повноваженнями. Вважається, що саме ці органи є найбільш типовими
представниками суб’єктів владних (публічних) повноважень, оскільки на них державою
здебільшого й покладається здійснення організаційної, виконавчої та розпорядчої діяльності.
Хоча у чинному законодавстві й відсутнє офіційне закріплення поняття „орган виконавчої
влади”, проте його достатньо змістовне тлумачення можемо знайти у сучасній
адміністративно-правовій літературі – „це віднесений Конституцією і законами України до
системи органів виконавчої влади і організаційно самостійний елемент державного апарату
(механізму держави), який наділено чітко окресленим обсягом повноважень виконавчої влади
(компетенцією) відповідно до покладених на нього завдань і функцій, складається зі структурних
підрозділів і посад, що обіймають державні службовці” [1, с. 150].

Отже, на сьогодні ми повинні розкрити особливості, підстави та форми участі органів
виконавчої влади в адміністративному судочинстві. Певним чином ці проблемні питання
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були предметом наукових досліджень В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, А. Т. Комзюка,
А. Ю. Осадчого, проте сутність органів виконавчої влади як учасника адміністративного
судочинства у цих працях безпосередньо на розкривалася.

Виходячи із положень Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України),
органи виконавчої влади наділені певним обсягом адміністративної процесуальної
правосуб’єктності, яку вони здійснюють у різних процесуальних формах. Зміст такої форми
залежить від особливостей публічно-правових відносин, які передували виникненню
адміністративної справи в суді та виконуваної у них ролі конкретного органу виконавчої
влади. Відзначимо, що форми участі органів виконавчої влади в адміністративному судочинстві
цілком відповідають формам участі в адміністративному судочинстві інших суб’єктів владних
повноважень.

Здатність органів виконавчої влади приймати рішення, вчиняти дії, допускати бездіяльність
є фактичною підставою набуття цими органами правосуб’єктності відповідача. Такий
висновок ми можемо зробити, виходячи із змісту п. 7 ч. 1 ст. 3, ст. 17, ч. 1 ст. 48, ч. 3 ст. 50 КАС
України. Зокрема, у ч. 3 ст. 50 КАС України передбачено, що відповідачем в адміністративній
справі є суб’єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Визнання
органів виконавчої влади (суб’єктів владних повноважень) відповідачем в адміністративному
судочинстві є цілком логічним, адже завданням адміністративного судочинства є захист прав,
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових
відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських
функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Врахувавши також судову практику, можемо зробити висновок, що здійснення органами
виконавчої влади правосуб’єктності відповідача є традиційною формою участі цих органів в
адміністративному судочинстві та найбільш поширеною порівняно із іншими формами участі.
Наприклад, за 2007 рік у структурі адміністративних справ, що перебували на розгляді
адміністративних судів, більшість становили справи щодо оскарження дій або бездіяльності,
рішень (правових актів індивідуальної дії), крім пов’язаних із виборчим процесом чи
проведенням референдуму, суб’єктів владних повноважень – 78,6 % (у 2006 році – 79,4 %)*.

Найбільшу частку у структурі адміністративних справ, що перебували на розгляді судів у
наступному 2008 році, становили справи за заявами юридичних та фізичних осіб про
оскарження дій або бездіяльності, рішень (правових актів індивідуальних дій), крім пов’язаних
із виборчим процесом чи процесом референдуму, суб’єктів владних повноважень – 73,3 %
(124,4 тис.), із них до органів місцевого самоврядування, їх посадової або службової особи –
9,4 % (15,9 тис.); справи щодо призначення та перерахунку виплат особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 13,6 % (23,1 тис.); справи щодо прийняття громадян
на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби – 2,9 % (4,9 тис.), із них
щодо призначення та перерахунку виплат – 2 % (3,3 тис.)**.

*
 Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2007 р. : Офіційні дані Верховного Суду

України // Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/4808955272299287C2257-
48F0025395A?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=4808955272299287C225748F0025395A&Count=500&.

**
Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у I півріччі 2008 р. : Статистичні дані Державної судової

адміністрації України, МВС, вищих спеціалізованих судів // http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/
8 7 5 1 F 9 D 3 F 3 F 5 2 C 9 0 C 2 2 5 7 5 2 4 0 0 4 A E F 8 4 ? O p e n D o c u m e n t & C o l l a p s e Vi e w & R e s t r i c t To -
Category=8751F9D3F3F52C90C2257524004AEF84&Count=500&.
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Для участі в адміністративному судочинстві та належного захисту суб’єктивних прав та
інтересів, органи виконавчої влади наділені відповідними процесуальним повноваженнями,
які можуть бути класифіковані на загальні та спеціальні. Загальні процесуальні повноваження
органів виконавчої влади закріплені у ст. 49 КАС України й надають можливість, як цим органам,
так й іншим особам, які беруть участь у справі, вільно брати участь у розгляді та вирішенні
конкретної адміністративної справи, забезпечують добросовісне розпорядження органами
виконавчої влади й іншими особами наданими правами. Це, зокрема, процесуальні
повноваження органів виконавчої влади щодо:

1) можливості одержання інформації про обставини та особливості адміністративної
справи – дата, час і місце судового розгляду справи, судові рішення, які ухвалюються у справі
та стосуються інтересів органів виконавчої влади, можливість знайомитися з матеріалами
справи (п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 49 КАС України);

2) можливості впливати на перебіг судового розгляду та вирішення адміністративної справи
за їх участю – право заявляти клопотання і відводи (п. 3 ч. 3 ст. 49 КАС України);

3) можливість здійснювати захист суб’єктивних прав та інтересів – давати усні та письмові
пояснення, доводи та заперечення, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів,
висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання
іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам,
подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з
технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них,
робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових
рішень, оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їх інтересів, користуватися
іншими процесуальними правами, наданими їм КАС України, замовити та отримати в суді
засвідчені копії документів і витяги з них (п.п. 4-11 ч. 3, ч. 4 ст. 49 КАС України).

Натомість органи виконавчої влади як учасники адміністративного судочинства
зобов’язані добросовісно користуватися процесуальними правами, що належать їм, і
неухильно виконувати процесуальні обов’язки (ч. 2 ст. 49 КАС України).

У свою чергу до спеціальних процесуальних повноважень органів виконавчої влади
належать ті права та обов’язки, які забезпечують їх участь в адміністративному судочинстві
виключно, як відповідача, надаючи їм можливість відповідно реагувати на заявлений
адміністративний позов. Так, крім прав та обов’язків, визначених у ст. 49 КАС України,
відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати
заперечення проти адміністративного позову.

Хоча однією із основних форм участі в адміністративному судочинстві органів виконавчої
влади є здійснення ними правосуб’єктності відповідача, однак у випадках, безпосередньо
передбачених законом (ч. 4 ст. 50, ст. 182 КАС України), в адміністративному судочинстві
зазначені органи можуть також брати участь у формі іншої сторони – позивача. І як свідчить
судова практика, така форма участі в адміністративному судочинстві дедалі частіше почала
використовуватися. Наприклад, за 2007 рік у структурі адміністративних справ, що перебували
на розгляді адміністративних судів, справи за зверненнями суб’єктів владних повноважень
становили 11,9 % від загальної кількості розглянутих справ (у 2006 році – 2,8 %)*. Однак уже у

*
 Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2007 р.: Офіційні дані Верховного Суду

України // http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/4808955272299287C225748F0025395A?-
OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=4808955272299287C225748F0025395A&Count=500&.
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І півріччі 2008 року кількість справ за зверненнями суб’єктів владних повноважень та їх органів
на місцях від загальної кількості розглянутих справ значно зросла – 23,2 % (39,3 тис.), зокрема
за позовами Державної податкової адміністрації України – 11,5 % (19,5 тис.)*.

Подібно до повноважень органу виконавчої влади-відповідача, орган виконавчої влади,
який є позивачем в адміністративній справі, для відповідної участі в адміністративному
судочинстві також наділений загальними (ст. 49 КАС України) та спеціальними
повноваженнями, які відповідно забезпечують, по-перше, участь у розгляді та вирішенні
конкретної адміністративної справи, добросовісне розпорядження органами виконавчої влади
наданими правами та, по-друге, можливість позивача – органу виконавчої влади,
розпоряджатися предметом спору.

Однак адміністративну процесуальну правосуб’єктність позивача можуть набувати не
будь-які органи виконавчої влади, а лише ті, що уповноважені чинним законодавством. Як
відомо, публічно-правові відносини, внаслідок існування яких органи виконавчої влади, інші
суб’єкти владних повноважень вправі подавати адміністративний позов до суду, урегульовані
відповідним законодавством. Тому визначальне значення для набуття конкретним органом
виконавчої влади правосуб’єктності позивача в адміністративному судочинстві має наявність
відповідних матеріальних адміністративно-правових норм.

Хоча перелік потенційних позивачів – органів виконавчої влади, й визначається чинним
законодавством, однак він залишається відкритим (більше того, він постійно може
доповнюватися), оскільки у п. 5 ч. 4 ст. 50 КАС України законодавець закріпив досить зручний
спосіб узаконення звернення до адміністративного суду із позовом й інших органів виконавчої
влади. Проте законодавча формула, закріплена у вказаній нормі – „4. Громадяни України,
іноземці чи особи без громадянства, їх об’єднання, юридичні особи, які не є суб’єктами
владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом суб’єкта
владних повноважень: ... 5) в інших випадках, встановлених законом”, становить собою
приховану небезпеку для фізичних та юридичних осіб, оскільки надає достатньо широкі
можливості органам виконавчої влади, іншим суб’єктам владних повноважень обмежувати
законні права, свободи та інтереси цих осіб. Формула „в інших випадках, встановлених законом”
є особливо небезпечною, оскільки нею приховується тенденція до подальшого розширення
кола справ, в яких відповідачем буде приватна особа [2, с. 264].

Розглянуті положення адміністративного процесуального законодавства та судової
практики в адміністративних справах дозволяють нам зробити висновок, що однією із найбільш
поширених форм участі суб’єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві є
здійснення адміністративної процесуальної правосуб’єктності позивача та відповідача.

Досліджуючи питання участі органів виконавчої влади в адміністративному судочинстві
як сторони, не можна оминути увагою й існування в судовій практиці співучасті сторін в
адміністративному судочинстві, однією із яких виступають також і органи виконавчої влади.
Наприклад, у січні 2007 року приватне підприємство „Ловко-3” звернулося до господарського
суду з позовом до Інспекції головного державного реєстратора флоту України Міністерства

* Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у I півріччі 2008 р.: Статистичні дані Державної судової
адміністрації України, МВС, вищих спеціалізованих судів // http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/
8751F9D3F3F52C90C2257524004AEF84?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=8751F9D3F3F52C9-
0C2257524004AEF84&Count=500&.

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/
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транспорту і зв’язку України, Державного підприємства „Морська адміністрація Керченського
морського рибного порту”, капітана Керченського морського рибного порту про зобов’язання
вчинити певні дії [3, с. 21–22].

У липні 2006 року громадянин К. звернувся до Брусилівського районного суду
Житомирської області з позовом до Коростишівської міжрайонної державної податкової
інспекції, начальника Коростишівської міжрайонної державної податкової інспекції
громадянина Г. про визнання протиправним наказу від 16 січня 2006 № 5-о „Про притягнення
до дисциплінарної відповідальності” щодо позбавлення премії за січень 2006 року і
відшкодування моральної шкоди в розмірі 1 000, 00 гривень [3, с. 226].

Участь органів виконавчої влади в адміністративному судочинстві як третьої особи
зумовлена організаційно-правовою природою цих органів, змістом правовідносин, які
виникають між ними, їх посадовими і службовими особами та іншими органами виконавчої
влади. Так, для виконання покладених на конкретний орган виконавчої влади завдань і функцій
у його структурі утворюються спеціальні підрозділи – департаменти, управління, відділи,
сектори, групи тощо, які безпосередньо опікуються організацією та виконанням чітко
визначених завдань. Чи не найосновнішим виконавцем цих завдань в органі виконавчої влади
виступає його посадова чи службова особа. Таким чином, ефективність діяльності та зміст
відповідальності органу виконавчої влади залежить від діяльності його посадових і службових
осіб. Натомість, кожна із цих осіб відповідає за свої рішення, дії або бездіяльність перед органом
виконавчої влади, до якого вони належать.

Нерідко у правозастосовній практиці органи виконавчої влади беруть спільну, хоча й
відмінну, участь у прийнятті певних рішень, вчиненні дій. Згідно із Указом Президента України
„Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади”, Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” та
Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Міністерство
юстиції” основними завданнями Міністерства юстиції України є, зокрема, державна реєстрація
нормативно-правових актів органів виконавчої влади.

Вплив на чинність нормативно-правових актів органів виконавчої влади проявляється у
державній реєстрації нормативно-правових актів уповноваженими на те суб’єктами, оскільки,
виходячи із змісту Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади”, нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади набувають
чинності лише за умови їх державної реєстрації [4, с. 76].

Таким чином, участь органів виконавчої влади (інших суб’єктів владних повноважень), які
брали участь в ухваленні рішення, вчиненні дії, допущенні бездіяльності, що входять до
предмета розгляду, є необхідною умовою повного та об’єктивного розгляду і вирішення
справи, а суд, уповноважений розглядати та вирішувати адміністративну справу, вправі
залучити цей орган до участі у справі [4, с. 76–77].

Отже, саме колегіальна участь органів виконавчої влади, їх посадових і службових осіб у
прийнятті рішень, вчинення ними дій чи допущення бездіяльності, взаємна відповідальність
цих суб’єктів, є передумовою участі органів виконавчої влади в адміністративному судочинстві
як третьої особи. Натомість підстава участі цих органів в адміністративному судочинстві – це
захист особистих суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів; як і сторони, треті
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особи зацікавлені в результаті розгляду справи адміністративним судом. Це пояснюється тим,
що на їх правове становище можуть вплинути наслідки розгляду судом спірної справи між
сторонами [5, с. 78].

Подібно до інших суб’єктів права, органи виконавчої влади вправі здійснювати
правосуб’єктність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору та третіх
осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Здійснення органами виконавчої
влади правосуб’єктності кожного із вказаних видів третіх осіб зумовлюється: 1) змістом
матеріальних правовідносин, які існували чи продовжують існувати між сторонами та органом
виконавчої влади 2) формою та змістом участі органів виконавчої влади у цих правовідносинах;
3) характером юридичної зацікавленості конкретного органу виконавчої влади щодо предмета
спору.

У кожному окремому випадку зміст матеріальних правовідносин може набувати різного
характеру, це можуть бути правовідносини пов’язані із прийняттям рішень, вчиненням певних
дій, бездіяльністю, прийняттям на публічну службу, її проходженням і звільненням з неї,
здійсненням компетенції у сфері управління тощо. Відповідно до змісту цих правовідносин
визначається і юридична зацікавленість конкретного органу виконавчої влади щодо предмета
спору.

Так як і суб’єкти, які здійснюють адміністративну процесуальну правосуб’єктність, органи
виконавчої влади, зокрема у статусі третіх осіб, наділяються процесуальними повноваженнями,
які залежно від їх змісту поділяються на загальні та спеціальні. Загальні процесуальні
повноваження органів виконавчої влади – третіх осіб, передбачені ст. 49 КАС України, подібно
до інших осіб, які беруть участь у справі, дозволяють органам виконавчої влади вільно брати
участь у розгляді та вирішенні конкретної адміністративної справи, забезпечують добросовісне
розпорядження органами виконавчої влади й іншими особами наданими правами. Натомість
спеціальні процесуальні повноваження органів виконавчої влади – третіх осіб, подібні до
повноважень позивача в адміністративному судочинстві.

Також зазначимо, що зміст процесуальних повноважень органів виконавчої влади – третіх
осіб, в адміністративному судочинстві, так само як і будь-яких інших суб’єктів (інших органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ,
організацій, їх посадових і службових осіб) залежить від виду третьої особи, правосуб’єктність
якої здійснює орган виконавчої влади. Так, згідно із ст. 54 КАС України, треті особи, які заявляють
самостійні вимоги на предмет спору, крім прав та обов’язків, визначених у ст. 49 КАС України,
мають права позивача. У свою чергу треті особи, які не заявляють самостійних вимог на
предмет спору, мають лише права та обов’язки, визначені у ст. 49 КАС України.

Досліджуючи питання таких форм участі органів виконавчої влади в адміністративному
судочинстві, як процесуальне представництво та здійснення правосуб’єктності свідка й
експерта, необхідно враховувати сутність органів виконавчої влади, їх організаційно-правову
природу. Існуючі органи виконавчої влади – юридичні особи, що мають організаційно-
правову форму, внутрішню структуру і зовнішні зв’язки; це структурно самостійна частина
державного апарату, яка наділена чітко визначеними повноваженнями та здійснює державне
управління в економічній, соціально-культурній чи адміністративно-політичній
сфері [6, с. 106–107]. До складу органів виконавчої влади входять державні службовці, які
утворюють організаційне утворення, що називається апаратом органу [7, с. 207].
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Тобто будь-який орган виконавчої влади позбавлений такої ознаки, як індивідуалізація
діяльності, здійснювані цим органом завдання та функції – це завжди результат зусиль певної
сукупності фізичних осіб. Відтак органам виконавчої влади не властиве виконання операцій,
виконуваних окремими фізичними особами. Тому представником органу виконавчої може
бути фізична особа, яка відповідно до ч. 2 ст. 48 КАС України має адміністративну
процесуальну дієздатність (ч. 2 ст. 56 КАС України).

Як свідок в адміністративній справі, судом може бути викликана кожна особа, якій можуть
бути відомі обставини, що необхідно з’ясувати у справі (ч. 1 ст. 65 КАС України). Експертом є
особа, яка має необхідні знання та якій у порядку, встановленому КАС України, доручається
дати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи і стосуються спеціальних
знань цієї особи, шляхом дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять
інформацію про обставини у справі (ч. 1 ст. 66 КАС України).

Відповідно участь органів виконавчої влади в адміністративному судочинстві у формі
процесуального представника, свідка й експерта неможлива й безпосередньо повноваження
цих осіб здійснюються посадовими та службовими особами органів виконавчої влади.

Так як і інші суб’єкти права, органи виконавчої влади, як особи, які беруть участь у справі,
з метою захисту суб’єктивних прав та інтересів, запобігання ухвалення незаконного та
необґрунтованого рішення у справі, згідно із чинним адміністративним процесуальним
законодавством України (ст.ст. 185, 211, 236, 246 КАС України) вправі оскаржувати постановлене
судом рішення у їх адміністративній справі та подавати заяву про перегляд судового рішення
за нововиявленими обставинами.

Таким чином, ще однією формою участі органів виконавчої влади в адміністративному
судочинстві є здійснення цими суб’єктами адміністративної процесуальної правосуб’єктності
скаржника в апеляційному, касаційному провадженні, провадженні за винятковими
обставинами та заявника в провадженні за нововиявленими обставинами.

Безумовно, здійснення такої правосуб’єктності здійснюється не органом виконавчої влади
в цілому, а його процесуальним представником.

Як видно із вказаних адміністративно-процесуальних норм, участь в адміністративному
судочинстві як скаржника та заявника беруть не будь-які органи виконавчої влади, а лише ті,
які: 1) були сторонами або третіми особами у відповідній адміністративній справі або ж 2) хоча
й не брали участі у справі, але адміністративний суд вирішив питання про їхні права, свободи,
інтереси чи обов’язки.

Отже, необхідною умовою здійснення органом виконавчої влади адміністративної
процесуальної правосуб’єктності скаржника в апеляційному, касаційному провадженні,
провадженні за винятковими обставинами, заявника в провадженні за нововиявленими
обставинами є: 1) його участь в адміністративній справі в судах першої та другої інстанцій у
формі сторони, третьої особи або ж 2) можливість обмеження його прав, інтересів чи
покладання правового обов’язку.

Органи виконавчої влади становлять собою значну сукупність відмінних за статусом,
структурою та призначенням суб’єктів, що зумовлює певні особливості участі кожного із них
в адміністративному судочинстві. У зв’язку з цим, наступною віхою наукових досліджень у
цій сфері повинно стати вивчення питання здійснення конкретним органом виконавчої влади
адміністративних процесуальних повноважень, участі в адміністративному судочинстві.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ
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РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У
КОНТРОЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

У статті авторами розкрито питання нормативно-правового регулювання механізму
взаємодії органів прокуратури та органів державної контрольно-ревізійної служби
України, зокрема форм такої взаємодії, внесено ряд пропозицій щодо удосконалення даного
механізму.

In the article authors expose the questions of the normative-legal adjusting of co-operation
mechanism between the public prosecutor office and the government control-revision service of
Ukraine, in particular forms of such co-operation, make an offer in the row of suggestions in
relation to this mechanism’s perfection.

Ключові слова: державна контрольно-ревізійна служба, прокуратура, форми взаємодії,
фінансовий контроль, правоохоронні органи.

У процесі трансформації економіки України до ринкових відносин наявні не лише позитивні
прояви такого реформування, як розвиток підприємництва, конкуренції тощо, але i певні
негативні, зокрема різкий рівень зростання порушень фінансової дисципліни.

У зв’язку з цим важливим є забезпечення відповідного контролю за використанням
державних коштів, державного і комунального майна. Здійснюючи такий контроль органи
прокуратури повинні залучати контролюючі органи, серед яких одними з найважливіших є
органи державної контрольно-ревізійної служби (далі – ДКРС) України.

Метою даної статті є розгляд теоретико-правових засад діяльності механізму взаємодії
органів прокуратури та органів ДКРС у протидії правопорушенням, зокрема форм такої
взаємодії, розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення цього
механізму.

Необхідно зазначити, що проблеми фінансового контролю досить широко вивчали науковці
i практики, такі як: Авер’янов В. Б., Бекерська Д. А., Воронова Л. К., Ківалов С. В.,
Пацурківський П. С., Савченко Л. А., Устинова І. П., Царьова Л. К., а також інші автори. У
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фiнансово-правових дослідженнях проблемам організації i діяльності ДКРС, здійсненню нею
контрольних повноважень приділяється достатньо уваги, тоді як в адміністративно-правовому
аспекті питанням взаємодії правоохоронних органів, зокрема органів прокуратури, та ДКРС,
незважаючи на те, що така взаємодія починається із стадії нагляду органів прокуратури за
дотриманням законів щодо прав, свобод та інтересів людини і громадянина і закінчується
досудовим слідством і захистом інтересів держави в судах, уваги практично не приділялося.

У діяльності органів прокуратури України одним із найважливіших завдань є захист
інтересів держави. Так, п. 5 ст. 121 Конституції України покладає на органи прокуратури
функцію по нагляду за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, дотриманням
законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх
посадовими і службовими особами [1]. Автори поділяють думку М. Руденко, що „у
демократичному суспільстві не існує антагоністичних суперечностей між інтересами держави
та інтересами її громадян, більше того існує тісна взаємозалежність між ними” [2], оскільки
інститут гарантування прав людини і громадянина є складовою сильної демократичної та
правової держави, а тому і забезпечує втілення інтересів останньої.

Відповідно до ст. 2 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”
головним завданням ДКРС є здійснення державного фінансового контролю за використанням
і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю
визначення потреби в бюджетних коштах і взяття зобов’язань, ефективним використанням
коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в
міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах
і у суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в
організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів і державних фондів або
використовують державне чи комунальне майно, виконанням місцевих бюджетів, розроблення
пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому [3].

На сьогодні законодавчо передбачено тісне співробітництво між органами прокуратури
та ДКРС для забезпечення законності насамперед у бюджетній сфері. У Законі України „Про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, зокрема у ст. 4, закріплено, що ДКРС
координує свою діяльність з органами прокуратури, а ст. 12 цього само закону покладає на
працівників ДКРС обов’язок передавати правоохоронним органам, у випадках виявлення
зловживань і порушень чинного законодавства, матеріали ревізій, а також при вилученні
документів у зв’язку з їх підробкою або виявленими зловживаннями негайно повідомити про
це правоохоронні органи [3]. Така взаємодія передбачена і у Наказі ГКРУ України, МВС
України, СБУ, ГПУ № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року „Про затвердження порядку взаємодії
органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ,
Служби безпеки України”.

Для того щоб дослідити питання взаємодії органів прокуратури та ДКРС, насамперед
необхідно чітко окреслити державно-правовий статус цих органів. Нечітке й суперечливе
застосування законодавцем поняття „правоохоронні органи” ускладнює вирішення теоретико-
правових проблем у цій сфері, негативно впливає на правове регулювання компетенції
правоохоронних органів, правове й соціальне становище їх працівників, а отже, на їх діяльність
загалом.

Дорогих О. М. у своєму дисертаційному дослідженні висловила думку, що „назріла
необхідність переходу контрольно-ревізійної служби в новий якісний стан – перетворення її з
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органів чисто фінансового контролю в категорію правоохоронних органів з наділенням ДКРСУ
відповідними юрисдикційними повноваженнями” [4]. З іншого боку, Мухатаєв А. О. вважає,
що „органи ДКРС мають правозахисні та правопоновлюючі, тобто фактично правоохоронні
функції, але визнати органи ДКРС правоохоронними у „вузькому” розумінні цього слова
навряд чи можна, оскільки вони не застосовують у своїй діяльності відверто силові методи
роботи, як це притаманно міліції, податковій міліції або СБУ” [5].У законодавстві немає чіткого
визначення поняття правоохоронної діяльності, немає і вичерпного переліку правоохоронних
органів. У різних законодавчих актах поняття та перелік правоохоронних органів визначаються
по-різному. Ст. 2 Закону України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних
органів”, яка містить найбільш повний на сьогодні список правоохоронних органів, відносить
до правоохоронних органів не лише органи прокуратури, а й органи ДКРС [6].

На нашу думку, помилковим є твердження, що органи ДКРС є правоохоронними, що
зумовлено аналізом покладених на органи ДКРС завдань, визначених у ст. 2 Закону України
„Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, Більш доцільно буде віднести органи
ДКРС до державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, що і
було відображено у пп. „г” п. 3 ст. 5 Закону України „Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю” [7], та органів державного фінансового контролю.
Беручи до уваги те, що органи ДКРС мають право застосовувати фінансові санкції та накладати
адміністративні стягнення, можна стверджувати також про наявність у них правозастосовної
функції [8]. Така думка підтверджується визначеним у п. 1. 1 Порядком взаємодії між органами
державної контрольно-ревізійної служби, органами прокуратури, внутрішніх справ, Служби
безпеки України, затвердженим Наказом ГКРУ України, МВС України, СБУ, ГПУ № 346/1025/
685/53 від 19.10.2006 року, статусом органів ДКРС, які стоять осторонь правоохоронних органів,
до яких даний порядок відносить і органи прокуратури [9].

Необхідно зазначити, що ні Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні”, ні Наказ ГКРУ України, МВС України, СБУ, ГПУ № 346/1025/685/53 від 19.10.2006
року чітко та повно не визначають форми взаємодії органів прокуратури та ДКРС.

Так, у  зазначеному вище законі виділено лише дві форми такої взаємодії:
– координація діяльності органів ДКРС з правоохоронними органами;
– взаємне інформування органів ДКРС та правоохоронних органів [3].
Наказ ГКРУ України, МВС України, СБУ, ГПУ № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року певною

мірою конкретизує їх і виділяє вже три форми:
– призначення та організації органами ДКРС ревізій за зверненнями правоохоронних

органів;
– виділення спеціаліста для участі у перевірках, що проводяться правоохоронними

органами
– взаємне інформування органів ДКРС та правоохоронних органів [9].
У науковому світі поширений такий поділ. На думку В. Саєнко, форм взаємодії органів

ДКРС та правоохоронних органів дві:
– обмін інформацією;
– участь службових осіб органів ДКРС, уповноважених на проведення ревізій і перевірок,

у їх проведенні як спеціалістів і безпосереднє здійснення контрольних заходів, ініціатором
яких виступає правоохоронний орган [8].
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Пивовар Ю. І. у своєму дослідженні взаємодії органів міліції, що так само як і прокуратура
є правоохоронними органами, та ДКРС виділив наступні форми такої взаємодії:

1) за ініціативою міліції;
2) за ініціативою органів ДКРС;
3) за спільною (загальною) ініціативою.
При цьому формами першої групи взаємодії автор називає: 1) залучення спеціалістів

ДКРС до ревізій (перевірок), що проводяться органами міліції; 2) звернення міліції до органів
ДКРС про проведення ревізій (перевірок). До другої групи автор відносить: 1) передачу
матеріалів ревізії до міліції; 2) повідомлення міліції про вилучення документів; 3) інформування
міліції про виявлені факти порушення законодавства. Третя група включає такі форми:
1) проведення взаємозвірок; 2) проведення різних спільних заходів [10].

Законодавче регулювання форм такої взаємодії потребує значного доповнення та
конкретизації, оскільки це є запорукою якісної, законної та оперативної взаємодії органів
ДКРС та прокуратури, унормування, а також міжвідомчого нормативно-правового
закріплення процедур спільної роботи органів прокуратури та ДКРС по реалізації цих форм.
Виходячи з завдань і функцій цих органів, їх взаємодія, на думку автора, може мати такі
форми:

– двостороннє інформування про виявлені правопорушення чи зловживання;
– участь спеціалістів органів ДКРС у проведенні перевірок, що проводяться органами

прокуратури;
– проведення органами ДКРС ревізій за зверненнями прокуратури;
– передача матеріалів ревізій за власною ініціативою органів ДКРС органам прокуратури

для відповідного реагування та усунення порушень;
– ініціювання пред’явлення позовів в інтересах держави органами прокуратури з метою

усунення виявлених порушень, участь органів прокуратури у ініційованих органами ДКРС
цивільних позовах про відшкодування шкоди;

– взаємодія органів прокуратури та ДКРС під час порушення кримінальних справ,
досудового слідства та підтримання державного обвинувачення у суді;

– надання правової допомоги з розслідування кримінальних справ; укладання і реалізація
угод щодо боротьби з транснаціональними правопорушеннями;

– взаємодія при виконанні рішень зарубіжних правоохоронних органів з кримінальних
справ у межах міжнародних договорів і угод;

– проведення міжвідомчих нарад з питань стану координаційної роботи зазначених
відомств;

– обмін досвідом роботи у протидії економічним правопорушенням, зокрема у формі
розповсюдження інформаційних листів про позитивний досвід роботи;

– науково-методологічна співпраця з розробки інструкцій та методичних рекомендацій,
що стосуються взаємодії даних органів з метою повної та всебічної реалізації функцій
державного фінансового контролю, спільне дослідження проблем боротьби з
правопорушеннями;

– надання матеріально-технічної і консультативної допомоги.
Вивчивши та проаналізувавши питання практичної діяльності та нормативно-правового

закріплення взаємодії органів прокуратури та ДКРС, зокрема форм такої взаємодії, автор
пропонує:
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– законодавчо урегулювати та визначити у Законі України „Про державну контрольно-
ревізійну службу в Україні” форми взаємодії органів ДКРС та прокуратури, розробити
методики по практичній реалізації даних форм, зокрема на міжвідомчо-нормативному рівні;

– розширити межі міжнародного співробітництва з правоохоронними органами інших
країн, зокрема у рамках таких організацій, як Інтерпол і Європол;

– розробляти спільний план роботи з метою координації діяльності у здійсненні контрольних
заходів, створювати спільні робочі групи з проведення аналізу результатів взаємодії органів
ДКРС та прокуратури;

– чітко визначити статус і повноваження органів ДКРС у кримінальному процесі;
– урегулювати нормативно-правове закріплення системи взаємної відповідальності і

взаємоінформування між органами прокуратури та органами ДКРС;
– розпочати створення об’єднаного між органами прокуратури та органами ДКРС

автоматизованого обліку і систематизації даних про протиправні діяння та правопорушників
у сфері економіки;

– запровадити систему обміну інформацією, досвідом роботи щодо методики проведення
перевірок із споріднених питань, створити постійно діючу базу для обміну такою інформацією,
проводити спільні наради, конференції, консультації тощо.

Повна та якісна реалізація повноважень, наданих державою органам ДКРС, можлива
винятково завдяки спільним зусиллям і взаємодії ДКРС із правоохоронними органами в цілому
та з органами прокуратури зокрема.

На нашу думку, критерієм ефективності взаємодії органів прокуратури та ДКРС є
необхідність не лише встановити факт правопорушення – це тільки певна частка роботи, яку
буде закінчено на момент повного надходження до бюджету недоотриманих грошей та
відшкодування порушниками фінансово-бюджетного законодавства незаконно витрачених
коштів, а й усунення виявлених правопорушень, причин та умов, що сприяли їх виникненню.
Безумовно, для досягнення такого ефекту необхідно чітко окреслити форми взаємодії органів
прокуратури та ДКРС і закріпити їх права та обов’язки при здійсненні спільної боротьби з
фінансовими правопорушеннями.

Тільки така взаємодія надає можливість вчасно та законно застосовувати засоби реагування
до суб’єктів правопорушення, професійно стояти на захисті інтересів держави, захищати
конституційні права людини та громадянина.
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Ефективний розвиток аграрного сектора України є запорукою продовольчої безпеки як
складової національної безпеки України. У сучасних умовах загальносвітового науково-
технічного прогресу правові аспекти забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в
аграрному секторі України набувають дедалі більшої актуальності, оскільки можуть зумовити
забезпечення продовольчої безпеки України.

Метою даної наукової публікації є формулювання основних напрямів державної політики
щодо правового забезпечення інновацій та інвестицій в аграрному секторі економіки.

Окремі аспекти зазначених вище проблем в Україні досліджували такі вчені, як
Ю. С. Шемшученко, В. І. Семчик, О. Х. Юлдашев, А. М. Статівка, І. Шуміло, В. М. Єрмоленко
та інші [3].

У сучасних умовах підприємства агропромислового комплексу постали перед проблемою
нагромадження власного капіталу для здійснення або модернізації виробництва. Невирішеним
було і залишається питання отримання довгострокових позичок у банківських структурах.
Водночас в агропромисловому виробництві спостерігається тенденція скорочення обсягів
фінансових ресурсів. Внаслідок цього сформований раніше ресурсний потенціал із кожним
роком вичерпується. Фактичні строки експлуатації більшості основних засобів у 2–2,5 раза
перевищують нормативні. Майже припинилися процеси відтворення й оновлення
матеріально-технічної бази на селі. Як наслідок, в аграрному виробництві спостерігається
деіндустріалізація та перехід до ручної праці. Нині як у сільському господарстві, так і в харчовій
промисловості переважно функціонує велика кількість інвестиційно мало привабливих,
технологічно відсталих фондо- й енергоємних виробничих потужностей, неспроможних
випускати високоякісні продукти харчування відповідно до вимог міжнародних стандартів.
Істотною перешкодою для розвитку аграрного сектора залишається висока зношеність
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основних засобів виробництва, застаріла техніка та технології. Зокрема, щорічне зношення
основних засобів, насамперед технічних, у 10 разів перевищує їх оновлення. Через різке
зниження платоспроможності сільськогосподарських товаровиробників фондоозброєність
у галузі зменшилася у 12 разів.

В умовах дефіциту фінансових ресурсів в аграрному секторі простежується стійка тенденція
старіння виробничих потужностей. За останні роки значно знизився рівень оновлення та
поповнення підприємств сільськогосподарською технікою.

Усе це свідчить про нагальну потребу збільшити частку капітальних вкладень у розвиток
сільського господарства України завдяки залученню інвестицій. Аналіз світового досвіду
свідчить, що країни, які отримують іноземні інвестиції, можуть мати вагомі, ефективні
результати від їх вкладення за наявності відповідного механізму використання. Саме тому
дослідження можливостей подальшого залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор
економіки України та їх ефективного використання, а також розробка відповідного механізму
реалізації цих можливостей є невідкладними завданнями, які вимагають негайного вирішення.
Потрібні спеціальні дослідження, які б були присвячені вивченню специфіки аграрного
сектора економіки, виявленню головних проблем залучення інвестицій в АПК та аналізу
основних чинників, що зумовлюють ці проблеми.

Проведене нами дослідження свідчить, що Україна не досягає середнього можливого для
неї рівня прямих іноземних інвестицій. Конференція ООН з торгівлі та розвитку кілька років
тому оприлюднила щорічну доповідь про іноземні інвестиції, в якій зазначається, що за
фактичним індексом залучення прямих іноземних інвестицій Україна посідає 95-е місце серед
140 країн зі значенням 0,5. На одному рівні з Україною перебувають Білорусь, Єгипет, Монголія,
Ефіопія. Отже, резерви в цьому аспекті у нас досить великі. Необхідно зазначити, що в ринкових
умовах господарювання для реформованих підприємств аграрного сектора економіки України
однією з головних проблем є залучення інвестиційних та інноваційних ресурсів. При цьому
джерелом останніх повинні бути переважно результати фундаментальних і прикладних
наукових розробок вітчизняних учених. У 2002 р. сформовано чітку позицію щодо підтримки
розвитку вітчизняної економіки інноваційним шляхом. Закон України від 4 липня 2002 р. „Про
інноваційну діяльність” визначає правові та організаційні засади державного регулювання
інноваційної діяльності, встановлює форми стимулювання державою інноваційних
процесів [1]. На виконання цього та інших законодавчих актів з метою реалізації інноваційної
моделі розвитку економіки  було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2002 р. № 1106 „Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних проектів”, якою
передбачено опрацювання інноваційно-інвестиційних проектів і надання всебічної допомоги
з боку держави у підготовці таких проектів підприємствам незалежно від їх форми власності.

Щодо інвестиційних ресурсів, то за умов обмеженості коштів у середині держави,
найпривабливішим джерелом матеріально-технічного та фінансового забезпечення
підприємств є іноземні інвестиції. Проте на сьогодні їх обсяг і рівень ефективності залишаються
недостатніми через наявність цілого ряду чинників: нестабільності законодавчої бази,
відсутності належного захисту інвесторів, недостатньої прибутковості інвестицій та, як зараз
уже стало „притчею во язи цех” – політична нестабільність в Україні. Дія цього чинника вже
набрала величезного розмаху, що суттєво шкодить іміджу країни, її міжнародному
авторитетові, загрожує національній безпеці України.
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Коротко необхідно зупинитися на деяких проблемах щодо діючого правового забезпечення
залучення інвестицій та покращання інвестиційного клімату. Як відомо, нині діє ряд
законодавчих актів, які передбачають загальні правові, економічні та соціальні умови
інвестиційної діяльності на території України, розвиток міжнародного економічного
співробітництва та інтеграції; функціонування спеціального режиму інвестиційної та
інноваційної діяльності. Позитивно характеризуючи основні умови для створення сприятливого
інвестиційного клімату в економіці в цілому та в аграрному секторі зокрема, необхідно
зазначити, що, незважаючи на наявність законодавчої бази, як показує вивчення практики,
ще не досягнуто належного захисту інвесторів, достатньої прибутковості інвестицій.
Законодавчо визначено, що інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей,
що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності для отримання прибутку
або досягнення певних соціальних ефектів. Отже, інвестиції є засобом для отримання вигод (у
вигляді доходу або прибутку) насамперед для інвестора, в іншому випадку буде просто
відсутня мотивація для їх здійснення [2].

Потрібна оптимальна господарська політика в аграрному і земельному секторах: з одного
боку, дійсно треба захищати національного товаровиробника, проте з іншого – захищати
потрібно лише від демпінгового і субсидованого імпорту, як це і передбачено відповідними
законами України. Щодо механізмів конкуренції – то вони повинні працювати.

Послідовна системна інвестиційна та інноваційна політика, що має на меті формування
прибуткових підприємств в аграрному секторі, дозволить створити передумови для
виробництва конкурентної продукції, структурної перебудови АПК і розвитку сільського
господарства.

Підводячи підсумки, зазначимо, що для інвестиційного та інноваційного забезпечення
аграрного сектора економіки необхідна виважена державна підтримка; держава повинна
виконувати функції гаранта стабільності інвестиційного та інноваційного клімату за рахунок
проведення регламентованої та передбачуваної податкової, амортизаційної, митної, цінової
та кредитної політики.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

У статті висвітлено проблематику юридичної відповідальності державних
службовців і розкрито сутність їх дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

In the article the problem of juridical amenability of the civil servants and considered the
matter of  their disciplinary and administrative amenability.

Ключові слова: державна служба, юридична відповідальність, дисциплінарна
відповідальність, адміністративна відповідальність, службова діяльність, обов’язки,
правовідносини.

Проблематика юридичної відповідальності державних службовців на сьогодні має досить
важливе значення як з позицій правової, зокрема, адміністративно-правової науки, так і з
позицій практики. Закон України „Про державну службу” у статті 38 „Відповідальність за
порушення законодавства про державну службу” визначає, що особи, винні у порушенні
законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну
відповідальність згідно із чинним законодавством [1]. Для більш детального аналізу даної
проблеми доцільно розглянути загальнотеоретичні питання юридичної відповідальності, а у
подальшому акцентувати увагу на особливостях даного явища стосовно державних
службовців.

Теоретики права під юридичною відповідальністю розуміють передбачений правовими
нормами обов’язок суб’єкта права перетерпіти негативні для нього наслідки правопорушення.
Водночас це і міра державного примусу за вчинене правопорушення, пов’язане з обмеженням
для винуватого особистого (організаційного) чи майнового характеру [2, с. 489–490]. Водночас
юридична відповідальність у межах теорії держави і права сприймається як подвійна категорія,
за рахунок чого виокремлюється два її види:

1) перспективна (позитивна) юридична відповідальність;
2) ретроспективна (негативна) юридична відповідальність.
Стосовно першого варіанта зазначимо, що вона має перспективний характер, бо є

відповідальною „за доручену справу” в найширшому значенні слова, обов’язком найкраще
виконувати покладені й прийняті на себе функції, пов’язані з роботою, службою, посадою,
реалізовувати оптимально свою компетенцію, використовуючи для цього всі дозволені правом
можливості й засоби. Другий же варіант свідчить про свого роду класичне розуміння
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юридичної відповідальності і полягає у зазнаванні певних невигідних правових наслідків для
правопорушника [3, с. 252–254].

Для державної служби та державних службовців значення мають обидва варіанти
розуміння сутності юридичної відповідальності. На нашу думку, їх ще можна назвати
„ідеальний” (для позитивного розуміння) та „формальний” (для негативного розуміння
юридичної відповідальності). Це тому, що перший переважно фігурує у свідомості людей,
коли на державного службовця покладається певна функція, йому доручається виконання
визначеного завдання та зазначається, наскільки відповідальною (саме це вкладено в розуміння
позитивної відповідальності) є доручена справа. Іншими словами, у системі державної служби
йдеться про позитивну (перспективну) юридичну відповідальність у тому випадку, коли йдеться
про відповідальність як обов’язок, як належну діяльність державного службовця, що виключає
чи мінімізує виникнення (вчинення) правопорушень.

Говорячи ж про другий варіант (ретроспективний), ми повинні говорити про протиправну
поведінку державного службовця, де має місце порушення норм права, що містяться у
певному нормативно-правовому акті і, відповідно, негативній (ретроспективній) реакції
держави на це. Надалі буде більш ретельно приділена увага саме ретроспективній юридичній
відповідальності державних службовців, оскільки саме вона, на нашу думку, відображає
особливості адміністративно-правового статусу державного службовця та саме з нею
асоціюється у більшості пересічних громадян поняття юридичної відповідальності стосовно
державної служби. Керуючись тим, що саме для забезпечення прав, свобод і законних інтересів
пересічних громадян і існує інститут державної служби, цей фактор, як видається, не можна
ігнорувати і під час виконання наукових досліджень.

Тому, говорячи про ретроспективний варіант юридичної відповідальності, потрібно
констатувати той факт, що необхідно сприймати це явище як сукупність наступних складових:

1) наявність факту вчинення правопорушення, тобто відхід від правил поведінки, визначених
у чинному законодавстві;

2) присутність заходів державного примусу до тих державних службовців, які порушили
норми права;

3) наявність специфічних правових відносин, що складаються між правопорушником, що
є державним службовцем, з одного боку, та державою – з іншого;

4) процес реалізації санкції норми права, що визначає негативну реакції держави на факт
вчинення правопорушення.

Стосовно загальної характеристики юридичної відповідальності державних службовців
необхідно вказати, що юридична відповідальність державного службовця – це правові наслідки
примусового характеру, що застосовуються за порушення норм права у зв’язку з виконанням
або неналежним виконанням службових обов’язків. Державний службовець може нести
дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Кожна з них
залежить від характеру протиправних дій і ступеня їх громадської безпеки [4, с. 12–13].

Водночас юридична відповідальність державних службовців має свої специфічні ознаки,
порівнюючи з відповідальністю пересічних громадян. Тут ми говоримо не про конкретні
види юридичної відповідальності, а у загальному аспекті. О. Петришин зазначає, що в цілому
необхідно відзначити такі особливості інституту юридичної відповідальності державних
службовців: 1) більш широке коло підстав відповідальності; 2) наявність таких підстав
відповідальності, які застосовуються тільки до службовців; 3) підвищений рівень їх



146                                                                                                             Право

відповідальності щодо тих її видів, які поширюються також на громадян; 4) наявність складів
протиправних дій, які прямо пов’язані з володінням державно-владними
повноваженнями [5, с. 25].

Керуючись наведеним вище, вважаємо за доцільне навести визначення юридичної
відповідальності державних службовців, що, як видається, крім методологічної користі,
дозволить також систематизувати характерні особливості даного явища. Таким чином,
юридична відповідальність державного службовця – це правові відносини, що виникають
між державою та державним службовцем щодо порушення останнім норм чинного
законодавства, що зумовлюють необхідність для державного службовця перетерпіти
обмеження особистого, організаційного чи майнового характеру.

Далі в рамках висвітлення проблемних питань юридичної відповідальності державних
службовців зупинимося на невирішених питаннях дисциплінарної та адміністративної
відповідальності. Кримінальна та цивільно-правова відповідальність стосовно вказаної категорії
осіб є, по-перше, більш вивченою, по-друге, має меншу кількість невирішених питань і
насамкінець, по-третє, переважно розглядається в межах наукових досліджень із кримінального
права та кримінології і цивільного права. Саме тому ми не будемо детально зупинятися на
цьому видові юридичної відповідальності державних службовців.

Сутність дисциплінарної відповідальності державних службовців полягає у притягненні
до відповідальності державного службовця за вчинення останнім дисциплінарного проступку.
Об’єктивною стороною дисциплінарних правопорушень державних службовців є діяння,
пов’язані з невиконанням (неналежним виконанням) покладених на них службових обов’язків.
Такі посадові обов’язки закріплені у чинному законодавстві, підзаконних нормативних
правових актах, а також у правилах внутрішнього трудового розпорядку державного органу,
посадових інструкціях.

Стаття 14 Закону України „Про державну службу”, що має назву „Особливості
дисциплінарної відповідальності державних службовців”, свідчить, що дисциплінарні стягнення
застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових
обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із
проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного
службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює. До службовців, крім
дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть
застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

– попередження про неповну службову відповідність;
– затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу

посаду [1].
Головний фактор, на який необхідно звернути увагу, – це частина статті, що говорить про

роль законодавства про працю у притягненні державних службовців до дисциплінарної
відповідальності. Фактично, йдеться про певну конкуренцію норм чинного законодавства
(трудове та адміністративне право) стосовно притягнення державних службовців до
дисциплінарної відповідальності. Кодекс законів про працю України у статті 147 („Стягнення
за порушення трудової дисципліни”) передбачив, що за порушення трудової дисципліни до
працівника може бути застосовано тільки один із таких заходів стягнення: 1) догана;
2) звільнення.
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Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для
окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення [6]. Таким чином, до державних
службовців можуть бути застосовані правила як законодавства про працю, так і
адміністративного законодавства, що міститься у положеннях Закону України „Про державну
службу”.

Фахівці Центру політико-правових реформ стверджують, що „в котре мусимо відзначити
негативні наслідки такої проблеми, як відсутність єдиного публічно-правового регулювання
питань публічної служби. Крім того, слід пам’ятати, що на окремі види публічної служби
(зокрема, митної служби тощо) поширюється дія спеціальних дисциплінарних
статутів” [7, с. 123]. Автори законопроекту „Про державну службу в органах виконавчої влади”
пропонували у свій час наступні види дисциплінарних стягнень: зауваження, догана, затримка
до одного року у присвоєнні чергового рангу, попередження про неповну службову
відповідність, звільнення з державної служби [8].

Це, на думку авторів – розробників проекту, дозволило б уникнути вказаної суперечності,
оскільки регулювання здійснювалося б за рахунок норм одного закону. Як бачимо, новелою
є намагання запровадження такого виду дисциплінарних стягнень, як зауваження. На нашу
думку, це слушна пропозиція, тим більше, що приклади такого виду стягнення вже адаптовані
в адміністративному законодавстві. Крім того, система дисциплінарних стягнень, що
застосовується до державних службовців, переважно пов’язана з морально-етичним та
організаційним впливом на правопорушника і може бути охарактеризована як недостатньо
різноманітна та ефективна. Тому цілком обґрунтованою видається постановка питання про
розширення переліку дисциплінарних стягнень, включення до нього санкцій, що мають
матеріальну спрямованість або що ускладнюють кар’єрне зростання службовця. Доцільно
також диференціювати дисциплінарні стягнення на основні та додаткові.

Важливим елементом розуміння сутності дисциплінарної відповідальності державних
службовців є процедура притягнення до даного виду відповідальності. Постанова Кабінету
Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 „Про затвердження Порядку проведення
службового розслідування стосовно державних службовців” визначає основні засади даної
процедури.

Відповідно до цього Порядку стосовно державних службовців може бути проведено
службове розслідування:

– у разі невиконання або неналежного виконання ними службових обов’язків, перевищення
своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи
моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню
громадян;

– у разі недотримання ними законодавства про державну службу, про боротьбу з
корупцією, порушення етики поведінки;

– на вимогу державного службовця з метою зняття безпідставних, на його думку,
звинувачень або підозри.

За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове розслідування не
проводиться [9].

Позитивом наявності такого документа є певна конкретизація положень чинного закону
про державну службу, оскільки йдеться про деталізацію термінів „невиконання або неналежне
виконання службових обов’язків”, „перевищення своїх повноважень”, де, акцентуємо на
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цьому увагу, йдеться про наслідки такого правопорушення. Важливий елемент – вимога
державного службовця про проведення службового розслідування. Практика свідчить, що
непоодинокими є випадки намагання керівництва позбутися певних державних службовців
через їх політичні уподобання, особисті фактори тощо. Такий інструмент захисту може
вважатися позитивним стосовно забезпечення законності притягнення державного службовця
до дисциплінарної відповідальності.

Таким чином, необхідно вказати, що дисциплінарна відповідальність є одним із найбільш
затребуваних практикою видів юридичної відповідальності, що застосовується до державних
службовців, а питання її застосування постійно перебувають у полі зору провідних науковців,
що опікуються зазначеною проблемою. Однією з найбільш важливих проблем у даній сфері
є відсутність в українському законодавстві систем контролю за відповідністю накладеного
дисциплінарного стягнення тяжкості проступку державного службовця. Необхідно також
встановити вичерпний перелік дисциплінарних стягнень, яким може бути підданий державний
службовець. Це доцільніше зробити через зміни до Закону України „Про державну службу”.

Потрібно зазначити, що адміністративна відповідальність державних службовців є на даний
час найбільш розробленим видом юридичної відповідальності. Це пов’язано як з відносною
давністю існування Кодексу України про адміністративні правопорушення, так і з якісними
формулюваннями його норм, що стосуються державних службовців. Стаття 14 зазначеного
Кодексу („Відповідальність посадових осіб”) свідчить, що посадові особи підлягають
адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з
недотриманням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і
громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, забезпечення виконання
яких входить до їх службових обов’язків [10].

Необхідно вказати на те, що, аналізуючи дану норму, а також адміністративну
відповідальність у цілому, на першому плані виокремлюються дві проблеми:

1. Службові обов’язки, за невиконання яких повинна наставати адміністративна
відповідальність. Тут йдеться про конкуренцію з дисциплінарними проступками, які мають
місце також при неналежному виконанні службових обов’язків.

2. Певна розпорошеність норм про адміністративну відповідальність у різних підзаконних
нормативно-правових актах.

На сьогодні вельми актуальною як в теоретичному, так і практичному аспекті видається
проблема розмежування дисциплінарної та адміністративної відповідальності державних
службовців. Чинне законодавство теоретично допускає можливість застосування до
державного службовця дисциплінарного та адміністративного стягнення покарання за
фактично один і той само проступок. Безумовно, такий стан речей суперечить загальному
принципу справедливості юридичної відповідальності і неможливості подвійного стягнення
за одне і те само правопорушення.

Цікаву з теоретичного та практичного погляду пропозицію висловили експерти Центру
політико-правових реформ, що у колективній монографії, присвяченій публічній службі,
зазначають, що адміністративна відповідальність публічних службовців є лише тоді, коли є
факт визнання неправомірними їх рішень чи діянь адміністративним судом. При цьому автори
зазначають, що „питання про адміністративну відповідальність (за адміністративні проступки)
публічних службовців потребує нового погляду. Зокрема, вважаємо, що публічні службовці
не повинні виділятися окремими суб’єктами відповідальності за адміністративні проступки.
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Адже, по-перше, для держави не повинно мати значення, хто саме вчинив порушення,
наприклад, санітарних чи протипожежних норм – працівник приватного підприємства чи
публічний службовець. У цьому аспекті, усі повинні бути рівними перед законом. По-друге,
дивною виглядає сама конструкція теперішньої моделі адміністративної відповідальності
публічних службовців за адміністративні проступки – коли одна частина публічної
адміністрації (наприклад, інспектор пожежної служби) повинна притягати до відповідальності
свого колегу з іншого підрозділу публічної адміністрації” [11, с. 119–120].

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що наявність адміністративної відповідальності
державних службовців – важливий чинник впливу на ефективність їх діяльності. У цілому від
ефективної та якісної діяльності державних службовців повинні виграти всі – інститут державної
служби, пересічний громадянин, суспільство і держава.
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Статтю присвячено окремим питанням адміністративно-правового статусу об’єднань

громадян, акцентовано увагу на актуальних питаннях правового регулювання їх статусу.
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У ст. 1 Конституції Україна проголошена демократичною державою. Демократія – це
мета, до якої прагне наше суспільство. І прагнення це, в першу чергу, виражається в закріпленні
правовими актами демократичних інститутів. Одним із таких інститутів є громадські об’єднання,
особливе становище яких, як продукту незалежної організованої самодіяльності населення,
пов’язано з наступними факторами.

По-перше, громадські об’єднання – незамінний канал проведення соціальних
експериментів у тих сферах суспільного життя, де вони функціонують, пошуку нових
самоуправлінських форм активності населення. По-друге, вони є істотним джерелом
інформації про потреби людей і про нагальні соціальні проблеми, а також засіб, що виявляє
ступінь значущості подібних проблем. Їх діяльність дозволяє визначати рівень вольового
підкріплення обстоюваних індивідами інтересів, що дає можливість владним органам більш
об’єктивно оцінювати прагнення громадян і порівнювати останні між собою при формуванні
першочергових завдань суспільства. (Одна справа, коли якісь потреби просто з’являються, й
інша, коли для їх відстоювання громадяни об’єднуються і починають діяти спільно в рамках
громадських формувань). Водночас громадські організації можуть використовуватися
владними структурами для встановлення зв’язку з населенням і як засіб доведення до нього
інформації. По-третє, громадські об’єднання – це не тільки засіб інформування громадян і
виявлення проблем, але засіб вирішення цих проблем, самореалізації громадянами їх власних
потреб. По-четверте, громадські об’єднання багато що здатні зробити й роблять для соціалізації
прагнень індивідів. По-п’яте, громадські об’єднання – один із інструментів контролю
громадянського суспільства за діяльністю державного апарату. Нарешті, об’єднавшись у
громадські об’єднання, громадяни здатні безпосередньо брати участь у виробленні політичних
програм, у політичній боротьбі. Правове регулювання статусу громадських об’єднань і
покликане в першу чергу забезпечити реалізацію зазначених напрямів.

© Мацелик Т. О., 2010
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Слово „статус” у перекладі з латинської означає положення, стан кого-небудь або чого-
небудь.

Отже, правовий статус об’єднань громадян – це їх стан, положення в нашому суспільстві,
закріплене нормами права.

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства створені правові механізми для організації
і діяльності об’єднань громадян, що сприяє формуванню та розвитку їх плюралістичних і
демократичних засад, тобто прийняті і функціонують закони: „Про об’єднання громадян”,
„Про політичні партії в Україні”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, „Про
свободу совісті та релігійні організації” тощо.

У теоретичному аспекті аналіз категорії адміністративно-правового статусу об’єднань
громадян актуалізується у першу чергу тому, що відповідно до чиннного законодавства
України об’єднання громадян є невід’ємною складовою колективних суб’єктів
адміністративного права. Проблема правового регулювання діяльності об’єднань громадян
була предметом дослідження вчених Радянського Союзу Ц. Ямпольської, С. Студенікіна,
А. Ткачука. Автори цих робіт розглядали іншу систему цінностей та законодавства. У період
незалежності України, незважаючи на зростаючу роль громадських організацій у політичному,
соціальному житті суспільства, прослідковуються поодинокі дослідження проблеми
адміністративно-правового статусу об’єднань громадян (Додіна Є. Є.), тому назріла
необхідність у її дослідженні.

Правовий статус організацій як загальнотеоретичне поняття мало досліджено у правовій
науці, на відміну від правового статусу фізичних осіб, громадян.

Правовий статус в юридичній літературі характеризується як „... категорія комплексна, що
відображає взаємовідносини особи і суспільства, громадянина і держави, індивіда і
колективу” [1, c. 43]. Перераховані відносини будуються на основі прав і обов’язків, якими
наділені суб’єкти права, нормами відповідних галузей права. Так, „права та обов’язки суб’єкта
адміністративного права утворюють у своїй сукупності його правовий статус” [1, c. 43].

Основними категоріями адміністративно-правового статусу об’єднань громадян є також
їх адміністративна правоздатність і адміністративна дієздатність. Адміністративна
правоздатність взагалі проявляється „... у визнаначеній адміністративно-правовими нормами
можливості даного суб’єкта набувати адміністративно-правові права і обов’язки і нести
юридичну відповідальність за практичну їх реалізацію у сфері державного управління” [2, c. 43].
Правоздатність з’являється з моменту виникнення суб’єкта, тобто з моменту реєстрації
об’єднання громадян і зникає з моменту його припинення [3, с. 74].

Таким чином, адміністративна правоздатність громадських об’єднань – це їх можливість
набувати прав та обов’язків, закріплених за ними нормами адміністративного права, і нести
юридичну відповідальність за їх практичну реалізацію в сферах адміністративно-правового
регулювання.

Адміністративна дієздатність визначається як здатність суб’єкта самостійно, вольовими,
усвідомлюваними діями реалізовувати надані йому права і виконувати покладені на нього
обов’язки у сфері адміністративно-правового регулювання [4, c. 187].

Але, як правило, в юридичній літературі термін „адміністративна дієздатність” щодо
об’єднань громадян застосовується рідко. Це пояснюється тим, що „на практиці далеко не
завжди можливе проведення чітких меж між адміністративною право-і дієздатністю, хоча
умовно можна стверджувати, що вони співвідносяться як статична і динамічна категорії.
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Досить часто вони не роздільні, так як є, по суті, двома елементами єдиного адміністративно-
правового статусу” [2, c. 44].

Науковці, що займаються вивченням проблем адміністративно-правового статусу
об’єднань громадян, в основному використовують термін „адміністративна правосуд’єктність
об’єднань громадян”.

Як вказує Алексєєв С. С., „Правосуб’єктність включає два основні структурні елементи:
по-перше, здатність володіти правами та нести обов’язки (правоздатність), по-друге, здатність
до самостійного здійснення прав і обов’язків (дієздатність)” [5, c. 123].

Тобто об’єднання громадян набуває адміністративної правосуб’єктності з моменту:
– наділення об’єднань громадян правами та обов’язками нормами адміністративного

права;
– можливості їх практично реалізувати.
Впливає на статус громадських об’єднань і недопустимість керівництва їх діяльністю з

боку держави, що не виключає їх впливу на діяльність таких об’єднань. У свою чергу
об’єднання громадян мають право на участь у підготовці рішень органів державної влади та
місцевого самоврядування, в порядку та обсягах передбачених законом; проводити збори,
мітинги, демонстрації; засновувати засоби масової інформації та здійснювати видавничу
діяльність; представляти та захищати  свої права, законні інтереси своїх членів в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування тощо; ініціювати  різні питання
громадського життя, вносити пропозиції органам державної влади. Звичайно, в спеціальних
законах і статутах громадських організацій їх права в сфері адміністративно-правового
регулювання та взаємодія з органами виконавчої влади визначені більш
диференційовано [6, c. 234].

Як уже зазначалося, до правового статусу, крім прав, входять і обов’язки суб’єкта. У сфері
адміністративно-правового регулювання такими обов’язками громадських об’єднань є:
дотримання норм і стандартів екологічного, пожежного, санітарно-епідеміологічного
законодавства тощо [6, c. 233].

Як зазначено в ч. 3 ст. 11 Закону України „Про об’єднання громадян”, „рішення про
заснування об’єднань громадян приймаються установчим з’їздом (конференцією) або
загальними зборами” [7], тобто об’єднання громадян вважається створеним із моменту
прийняття рішень про створення об’єднання громадян, про затвердження його статуту і про
формування керівних органів на з’їзді (конференції) або загальних зборах. З цього моменту
об’єднання громадян, по суті, здійснює свою статутну діяльність, набуває права, за винятком
прав юридичної особи, і приймає на себе обов’язки, передбачені законом.

Але прийняття цих рішень не дає об’єднанню громадян прав юридичної особи, тобто для
повноцінного здійснення своєї діяльності об’єднанню громадян необхідно легалізувати свою
діяльність. „Легалізація (офіційне визнання) об’єднань громадян є обов’язковою і здійснюється
шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об’єднань громадян, які
нелегалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною” [7]. Отже,
легалізація об’єднання громадян може здійснюватись або шляхом реєстрації або
повідомленням про заснування. Однак лише „у разі реєстрації об’єднання громадян набуває
статус юридичної особи” [7].

Набуття громадським об’єднанням статусу юридичної особи, на нашу думку, забезпечить
можливість такого об’єднання в реалізації цивільно-господарської, фінансової
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правосуб’єктності і відповідно не повинно суттєво впливати на реалізацію його
адміністративно-правового статусу. Разом з тим доцільно звернути увагу на те, що Закон
України „Про об’єднання громадян” наділяє правами лише зареєстровані об’єднання
громадян, при цьому не звертаючи увагу на суб’єктів легалізованих шляхом повідомлення
про заснування, водночас при відповідальності їх статус зрівнюється. На нашу думку,
процедура легалізації, чи то реєстрація чи то повідомлення про заснування об’єднання
громадян, не повинна впливати на формування загального статусу такого об’єднання, і
відповідно Закон „Про об’єднання громадян” повинний містити перелік прав і обов’язків
легалізованого об’єднання громадян. На даний момент згаданий закон містить положення
про права лише зареєстрованих об’єднань громадян [7]. До того ж, зважаючи на зазначені
вище положення закону, коли право на реєстрацію є одночасно і обов’язком легалізувати
діяльність, вважаємо за доцільне визначити таке співвідношення категорій, як вимогу,
включивши її до адміністративно-правового статусу досліджуваного суб’єкта.

Об’єднання громадян є колективними суб’єктами адміністративного права.
Колективні суб’єкти – це організовані, відособлені самоврядні групи людей, наділені

правами вступати у відносини з іншими суб’єктами як одне ціле, персоніфіковано [8, с. 23].
Громадські організації, як колективи, об’єднані інтересом, завданням, метою, діють

відповідно до чинного законодавства, мають свої механізми управління і регулювання, у
колективі визначаються конкретні ролі кожного. В адміністративно-правових відносинах
громадські організації діють від свого імені, на них як на визначену цілісність, покладаються
завданнях, обов’язки, їм надаються права. З іншого боку, особи, що входять до складу колективу
організації, знеособлюються, втрачають свої індивідуальні особливості, тому зміни в
особовому складі колективу не впливають на його назву і правове становище.

Тобто право вступати в адміністративно-правові відносини, реалізовувати адміністративно-
правовий статус об’єднань громадян мають безпосередньо об’єднання громадян у цілому.
Можливий також ще один варіант: від імені об’єднання громадян його права і обов’язки
здійснює керівник.

Ц. А. Ямпольська в 1958 р. писала: „Суб’єктами адміністративного права можуть бути як
органи громадської організації, так і безпосередньо самі організації (їх філії, територіальні
організації і т. п.). Не існує жодного питання, по якому як суб’єкт адміністративного права міг
би виступити орган громадської організації і не могла б виступити сама громадська організація
(у формі загальних зборів членів, конференції тощо)” [9, c. 13].

Схожої думки дотримується і В. К. Колпаков, зазначаючи, що суб’єктами адміністративно-
правових відносин є органи держави, насамперед органи виконавчої влади, а також внутрішні
частини їх апарату, органи громадських організацій, діяльність яких регулюється правом.
Суб’єктами цих відносин треба визнати і структурні підрозділи підприємств, установ,
організацій [3, c. 184].

Інша позиція полягає в тому, що „суб’єктами адміністративного права можна розглядати
… державні і недержавні організації. В такій ролі вони є носіями адміністративної
правоздатності. Однак у конкретних адміністративно-правових відносинах вони не беруть
безпосередньої участі. Адміністративна дієздатність реалізується органами їх управління ...
Це означає, що суб’єктом адміністративно-правових відносин є, наприклад ... не завод, не
партія і т. п., а їх органи управління” [4, c. 56]. Але положення про те, що громадське об’єднання
в цілому не може вступати в адміністративно-правові відносини суперечить законодавству.
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Так, Глава IV Закону України „Про об’єднання громадян” називається „Права об’єднань
громадян, господарська та інша комерційна діяльність”, де правами наділяється громадське
об’єднання в цілому.

Природно, що будь-які з цих прав або обов’язків може здійснити і керівний орган
об’єднання, і безпосередній керівник. У зв’язку з цим справедливою є думка Коренєва А. П.:
„Громадські об’єднання відповідно до своїх статутів можуть наділяти керівників об’єднань
повноваженнями виступати від імені об’єднання і здійснювати юридично значимі
дії” [10, c. 145]. До сказаного також необхідно додати й те, що такими повноваженнями може
наділятися не тільки керівник, але і керівний орган.

Таким чином, незважаючи на правову регламентацію статусу об’єднань громадян.
цілісний інститут їх адміністративно-правового статусу ще остаточно не сформувався. Перехід
громадських об’єднань на новий етап розвитку, пов’язаний з певними труднощами, й від
того, наскільки якісним буде законодавство, яке регулює їх діяльність, залежить їх подальший
розвиток як обов’язкових атрибутів демократичної держави.
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Статтю присвячено питанню легалізації грального бізнесу в Україні та впровадженню
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Азарт як соціальне явище було і залишається одним із контроверсійних процесів для будь-
якого соціуму, адже люди грали на гроші, вже починаючи з часів Стародавньої Греції та Риму.
Проте ставлення держави до азартних ігор було не однозначним в історичному ракурсі: від
легалізації гри у карти у 1698 році (Англія) до повного закриття гральних домів у XVIII–XIX ст.
(Західна Європа) [1, с. 56–57]. З розвитком соціальних інститутів і технологічних можливостей
стало зрозуміло, що доходи з однієї з найприбутковіших сфер економіки не можуть залишатися
поза увагою державної казни.

На сучасному етапі у світовій практиці існують три моделі правового регулювання
діяльності суб’єктів грального бізнесу [2, с. 14–16]. Перша модель – це часткова легалізація
діяльності операторів грального ринку, що передбачає створення спеціальних гральних зон за
межами населених пунктів (Росія, Великобританія). Друга, характерна для країн із високим
впливом релігїї на суспільні відносини, – це повна заборона діяльності таких суб’єктів
(Узбекистан, Ізраїль). Третя модель передбачає повну легалізацію грального бізнесу, але
виключно в рамках суворого державного контролю та створення особливих ліцензійних умов
для цієї індустрії (більшість країн ЄС).

У статті ми зупинимося на особливостях оподаткування прибутку підприємств грального
бізнесу в одній з держав Центрально-Східної Європи – Польщі, що з 2004 року стала членом

© Мулявка Д. Г., Радишевська О. Р., 2010



156                                                                                                             Право

Європейського Союзу. Саме в польському праві на законодавчому рівні була закріплена
концепція правового регулювання діяльності грального бізнесу, яка на практиці показала
свою ефективність і теоретичну обґрунтованість. Основними принципами державної політики
Польщі в цій сфері є: заборона реклами грального бізнесу; запровадження територіальних та
кількісних обмежень щодо розміщення гральних закладів; посилення ліцензійних і патентних
умов; введення кримінальної та підвищення адміністративної (фінансової) відповідальності
за порушення законодавства; збільшення рівня податкового тиску на організаторів гральних
ігор, а також їх учасників; цільове спрямування отриманих державою коштів для виконання
пріоритетних соціальних програм.

У Польщі законотворча діяльність у сфері надання населенню розважально-ігрових послуг
та оподаткування цієї галузі економіки особливо активізувалась у післявоєнний період. У
результаті було прийнято ряд спеціальних законодавчих актів: Закон ПРЛ „Про кінні перегони”
1950 року, Закон ПРЛ „Про лотереї та тоталізатори” 1976 року та ін. [3, c. 461]. Сьогодні механізм
оподаткування суб’єктів грального бізнесу регламентується ст. 40–48 Закону РП „Про азартні
ігри та взаємні парі” [4] Зазначимо, що це один із небагатьох випадків у польському
законодавстві, коли правовий механізм податку закріплений не в окремому спеціальному
законі, а в комплексному (загальному).

Податкові надходження з податку з азартних ігор зараховуються до державного бюджету
РП. У 2009 році вони становили 1,364 млн злотих (0,54 %), що є на 38 % вищим порівняно з
2008 роком. Водночас у 2010 році рівень доходів має перевищити 1,6 млн злотих, а це
прогнозоване зростання на 1,9 % [5].

Платниками податку є суб‘єкти господарювання (фізичні, юридичні особи, організаційні
одиниці без статусу юридичної особи), які ведуть діяльність у сфері грального бізнесу на
основі ліцензій або організовують проведення азартних ігор та лотерей, що віднесено до
монополії держави [4]. При організації та проведенні циліндричних ігор, гри в карти, кості,
бінго, на усіх видах автоматів та парі платниками є повні товариства. Не оподатковується
діяльність з проведення акційних та аудіотекстових лотерей, де учасники набувають акційні
товари чи послуги, а також через платне телефонне з’єднання з організатором.

Об’єктом оподаткування є діяльність з проведення та організації азартних ігор і парі.
Повноваження щодо визначення гри як азартної та парі як взаємного покладається на
Міністерство фінансів РП, що легалізується виданням відповідної ліцензії. Видача дозволів на
відкриття гральних закладів має обмежений характер і залежить від місця розташування об’єкта.
Так, у населеному пункті до 250 тис. населення може функціонувати одне казино, до 100 тис.
– один салону гри в бінго та гральних автоматів. Пункти з автоматами для гри з малим виграшем
розміщуються у 100 метровій зоні від шкіл, закладів виховного та освітнього характеру,
осередків релігійного культу.

Законодавцем також дано перелік азартних ігор, що підлягають оподаткуванню: це ігри з
метою виграшу грошової винагороди чи призу, результат яких залежить від випадку, а умови
визначені регламентом – лото, лотерея (грошова, майнова, числова), бінго (грошове, майнове,
телебінго), відеолотерея, циліндрична гра, жеребкування, гра у казино, цифрові ігри, карти
(покер, блекджек, баккара), гра в кості. Окремо закріплено механізм організації гральних
автоматів, де сума виграшу не перевищує 15 євро, а максимальна ставка – 0,7 євро, бо саме
вони є найбільш суспільно небезпечними.
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База оподаткування залежить від виду діяльності, але за загальним правилом, визначається
як прибуток з діяльності підприємств грального бізнесу, тобто сума, отримана з продажу
квитків у лотереї, сума внесених ставок у цифрових іграх і парі, вартість жетонів, придбаних
або використаних для гри, різниця між сумами сплат і виплат у грі в карти та казино.

Ставки податку з азартних ігор мають процентний характер і в 2010 році становили: для
казино, відеолотереї, закладів з ігровими автоматами – 45 %; цифрових ігор – 20 %; для
грошових лотерей, телебінго – 15 %; для майнових лотерей, бінго, парі – 10 %, парі за участю
тварин – 2 % бази оподаткування [4].

Суб’єкти, що мають дозволи на розміщення гральних автоматів із малим виграшем у
кав’ярнях, дискотеках, пабах сплачують податок у євро за спрощеною схемою – з одного
грального автомата за один календарний місяць. Починаючи з 2008 року, ця сума становить
180 євро. Але Торгово-промислова палата виробників та операторів грального бізнесу РП
указала на можливі негативні наслідки такого підвищення з попереднього рівня (125 євро), що
є відчутним для індустрії [6].

У спеціальному законі чітко й зрозуміло для зобов’язаних осіб прописано механізм сплати
податку. Платники застосовують техніку самообчислення та сплачують суми щомісячно до
10 числа наступного місяця після звітного, а організатори числових ігор – у 10-денний термін
від дня проведення заходу [3, с. 462]. Сплата податку можлива і через податкових агентів –
підприємства, що уповноважені міністром фінансів РП до розповсюдження жетонів для гри в
бінго. З 2009 року платники податку подають податкові декларації POG-4 не до податкового
органу, як раніше, а на ім’я голови митної служби чи директора митної інспекції за місцем
розташування (реєстрації) грального закладу.

Оподаткування фізичних осіб - учасників азартних ігор – здійснюється в Польщі на загальних
підставах податком з доходу фізичних осіб у розмірі 18 % або 32 % [7]. Не підлягають
оподаткуванню виграші у казино, відеолотереях, гри на автоматах і бінго, а доходи з цифрових
ігор, лотерей з грошовими, майновими призами, акційні та аудіо лотерей, телебінго та парі
обтяжуються 10 % від суми виграшу, що перевищує 2 280 злотих за одну гру, або 10 % від
вартості майнового призу. Стягнення податку здійснюється автоматично організатором
азартних ігор.

Зі стрімким розвитком інформаційних технологій особливу увагу законодавця привертає
оподаткування операцій, здійснених у мережі Інтернет. У Польщі така діяльність є незаконною.
Ст. 171 Кримінального фінансового Кодексу РП передбачає кримінальну відповідальность за
участь у грі через букмекерську інтернет-контору з іноземним капіталом позбавленням волі
до 3 років [8]. І це не випадково, адже азартні ігри в інтернеті заборонені у 7 країнах ЄС, у 6 –
на них існує державна монополія, і лише у 13 – є дозволеними [2, с. 15].

Питанням правового механізму справляння податку з азартних ігор у Польщі присвячена
багата судова практика як міждержавного, так і національного рівнів. Так, проблеми обмеження
діяльності суб’єктів грального бізнесу розглядалися Європейським судом у справах Schindler
1994 (C-275/92), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Unibet 2007 (C–432/05) та інші [9, с. 2].
Як результат, до цих суб’єктів застосовується широке коло обмежень, що покликані забезпечити
громадський порядок у державі, суспільну безпеку та здоров’я населення, попередити
виникнення приватних монополій, явища відмивання брудних грошей і навіть „...вберегти
бідних людей від зла диявольського...” [2, c. 27]. Цікавою є справа Linneweber (C-453/02 і C-462/
2) про оподаткування діяльності гральних заходів податком на додану вартість (VАТ). Для
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Польщі це рішення було досить неоднозначним, тому що передбачало подвійне оподаткування
одного й того само виду операцій. Але і не врахувувати такі положення РП не могла, бо це
суперечило нормам Директиви Ради ЄС 2006/112. Тому у 2004 році інститут виключення з
об’єкта VАТ було замінено податковим звільненням предметного характеру.

Доцільно відзначити, що у Польщі існує державна монополія на проведення деяких видів
азартних ігор. Надбавки до них визначено законодавством у розмірі: 25 % ставки від ціни
жетона або іншого доказу участі в цифровій грі, 10 % – у відеолотереях, грошових лотереях та
телебінго [4]. Такі податкові надходження формують 80 % Державного цільового фонду
розвитку фізичної культури та спрямовані на модернізацію і фінансування спортивних
об’єктів, розвиток спортивного виховання дітей та молоді, інвестуються в духовне життя поляків.

Для вдосконалення законодавства у сфері гральних операторів і гармонізації непрямого
оподаткування до права ЄС Сеймом РП проводяться заходи, спрямовані на виведення з
тіньового сектора азартних інтернет-ігор, підвищення контролю над проведенням відеолотерей,
зростом надбавки на діяльність казино до 10 %. Також Польща активно бере участь у всіх
консультаціях, що проводяться Європейською Комісією щодо легалізації бізнесу в межах
Союзу, у створенні рівних умов для функціонування усіх видів діяльності.

Досить вибірково питання оподаткування суб’єктів грального бізнесу висвітлюються
представниками вітчизняної науки фінансового права у фаховій літературі, тому й окремого
дослідження даної проблеми в Україні немає. Законодавець також залишив поза увагою цей
вид підприємницької діяльності, про що свідчить відсутність спеціалізованого податкового
законодавства та соціально-економічна криза в країні, що мала тенденцію до погіршення.

В Україні були врегульовані на законодавчому рівні окремі аспекти оподаткування cуб’єктів
грального бізнесу. Так, прибуток, отриманий операторами грального бізнесу,
оподатковувався так само, як й інших суб’єктів господарювання, – ставкою 25 %, відповідно
до ст. 10 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” [10]. Поряд з цим, згідно
з п. 7.3 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, підприємства були зобов’язані
утримувати і вносити до бюджету податок у розмірі 30 % з осіб, що виграли [11]. Деякі операції
суб’єктів підлягали також оподаткуванню ставкою 20 % ПДВ [12]. Обтяжували діяльність
окремого грального сектора й місцеві податки: відповідно до ст. 8–10 Декрету Кабінету
Міністрів України „Про місцеві податки та збори” [13] справлявся збір за участь у бігах на
іподромі, збір за виграш на бігах, збір з осіб, що беруть участь у грі на тоталізаторі та на
іподромі.

З розвитком суспільних і економічних відносин, нестримної прибутковості підприємницької
діяльності у сфері гральних закладів, норми вітчизняного права у країні застаріли: гральний
бізнес набирав надзвичайно великих обертів, податкові надходження залишалися на
мінімальному рівні, а суспільство заполонили зали з гральними автоматами та казино. Як
наслідок, було прийнято Закон України „Про заборону грального бізнесу в Україні”, [14] що
заборонив юридичним особам, фізичним особам-підприємцям здійснювати на території
України діяльність у цій сфері, а також участь в азартних іграх фізичних осіб.

Водночас Міністерство фінансів України в 2009 році розробило Концепцію проекту закону
„Про державне регулювання діяльності у сфері грального бізнесу”, [15] за якою організатори
азартних ігор мають право розміщувати гральні заклади виключно в гральних зонах населених
пунктів, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Оподаткування доходу, одержаного
організатором азартних ігор, здійснюється за ставкою 15 % загального обсягу коштів,
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отриманих від проведення азартних ігор. Тобто прослідковується запозичення російського
досвіду розв’язання цієї проблеми – часткова легалізація діяльності.

На нашу думку, для виведення грального бізнесу з тіні та ефективного функціонування
грального бізнесу як окремої галузі національної економіки, вдосконалення податкового та
господарського законодавств зонування грального бізнесу не призведе до покращання ситуації,
а тільки буде стимулом для розвитку нелегального сектора та корупційних схем. Тому вважаємо
необхідно:

– прийняти „Концепцію державного регулювання діяльності у сфері грального бізнесу”,
що буде ґрунтуватися на принципах повної легалізації цього виду підприємницької діяльності
з суворим контролем із боку держави;

– на основі Концепції прийняти Закон України „Про діяльність суб’єктів грального бізнесу”,
що комплексно регулюватиме суспільні відносини у сфері грального бізнесу, пов’язані з
ліцензуванням, патентуванням господарської діяльності, сертифікації грального обладнання
та програмного забезпечення до нього, дасть визначення та класифікацію основних понять
галузі;

– прийняти спеціальний Закон України „Про податок з азартних ігор”, що зарегламентує
порядок та особливості правового регулювання податку з азартних ігор, визначить розмір
податкової ставки від 2 % до 50 % прибутку суб’єкта залежно від виду діяльності, що
оподатковується, задекларує особливий податковий режим для гральних автоматів із малим
виграшем, у розрахунку з одного грального автомату за один календарний місяць у розмірі
2 тис. грн;

– доповнити Кримінальний кодекс України нормою про кримінальну відповідальність за
порушення податкового законодавства у цій сфері, особливо, що стосується організації
азартних ігор у глобальній мережі Інтернет;

– скасувати малоефективні місцеві збори, що не відігравали істотної ролі у наповненні
місцевих бюджетів, проте вимагали невиправданих витрат держави на їх адміністрування:
включити об’єкт їх оподаткування до податку з азартних ігор;

– доходи (виграші) фізичних осіб повинні оподатковуватися прибутковим податком і
стягуватись автоматично у розмірі існуючої в Україні ставки 15 %, а організатори азартних
ігор повинні вносити отримані суми податку разом з податком на прибуток підприємств до
місцевого бюджету.

Отже, перспектива легалізації діяльності суб’єктів грального бізнесу в Україні потребує
невідкладного втручання з боку українського законотворця. Адже заборона грального бізнесу
не вирішить проблему. Нагальним постає питання прийняття спеціалізованого нормативного
акта, що врегулює надання розважально-ігрових послуг населенню, особливо це потрібно
зробити до проведення ЄВРО-2012. Найбільш прийнятною моделлю функціонування
грального бізнесу для України в сучасних умовах є, на нашу думку, європейська, де жорсткий
контроль державних органів за операторами грального бізнесу та високий рівень
оподаткування поєднуються зі сприятливими умовами для існування усіх видів
підприємницької діяльності. Тоді азарт із „соціального зла” перетвориться на потужне джерело
доходів місцевих бюджетів.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті проаналізовано дифеніцію „сімейна політика”, досліджено класифікацію

режимів сімейної політики, нормативно-правові акти та визначено найважливіші напрями
сімейної політики в країнах Євросоюзу. Сформульовано основні тези для розробки
концептуальної моделі  сімейної політики України.

In the article there is analyzed the definition „family policy”, investigated the classification
of family policy regimes, statutory acts and defined the most important trends of family policy in
the European Union countries. Main theses for the development of conceptual model of
independent  Ukraine’s family policy are formulated.

Ключові слова: сімейна політика, режими сімейної політики, моніторинг сімейної
політики, пільги, компенсації, державні допомоги.

За роки незалежності в Україні відбулися суттєві політичні, соціально-економічні, правові
та демографічні зміни, наслідком яких є низька народжуваність, яка не забезпечує просте
відтворення населення (з 1991 р. смертність в Україні перевищує народжуваність, а середня
тривалість життя є найнижчою в Європі); старіння населення і, відповідно, збільшення
утриманського навантаження (частка осіб віком понад 60 р. становить у: 2000 р. – 20,5 %;
2005 р. – 20,8 %; 2010 р. – 21,2 % і за прогнозами фахівців Держкомстату України має тенденцію
до збільшення); подальше збільшення міграції; трансформація моделі шлюбу та
народжуваності; зміна статусу жінки та рух до тендерної рівності; проблема суміщення
зайнятості і сімейних обов’язків; лібералізація законів, які стосуються контрацепції, абортів і
розлучень; збільшення кількості правопорушень і злочинів, які скоюються підлітками,
організованої дитячої злочинності, насилля в сім’ї тощо.

Такі негативні тенденції сприяють формуванню сімейної політики України як самостійного
напряму в соціальній політиці. Сімейна політика є досить важливою і для інших країн, які
дбають про власне майбутнє. Так, у комюніке Єврокомісії „За солідарність між поколіннями”
(2007 р.) зазначається, що політика  підтримки сім’ї з боку держав – членів ЄС, повинна містити
три основні елементи: компенсацію прямих і не прямих видатків сім’ям; допомогу батькам у
вигляді послуг, які допоможуть дітям отримати освіту, піклування про малолітніх дітей, догляд
за старшими дітьми, обслуговування утриманців у старіючому суспільстві; забезпечення
зайнятості членів сімей та їх доступу до послуг на місцевому рівні. У доповіді Європарламенту
про „рівність чоловіків і жінок в ЄС” (2007 р.) зазначено, що країни ЄС повинні „гарантувати
високий рівень охорони материнства та вести боротьбу з дискримінацією вагітних жінок на
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ринку робочої сили”. Інша доповідь Європарламенту (2008 р.) стосується „гармонізації
професійного, сімейного і особистого життя” [1].

На жаль, в Україні не приділяється належна увага сімейній політиці. Найбільш часто вона
розглядається як частина соціальної політики, що в умовах економічної і політичної
нестабільності може бути частково правильно. Нормативно-правові акти та праці вітчизняних
учених не містять комплексного аналізу заходів, що проводяться в рамках соціальної політики
і спрямовані на сім’ю, не враховують взаємозв’язку економічних, політичних, соціальних,
правових, демографічних факторів при розробці і реалізації сімейної політики. Крім того,
державний вплив на інститут сім’ї недооцінюється і розглядається досить фрагментарно.

Враховуючи курс України на євроінтеграцію та згадані тенденції, які негативно впливають
не тільки на соціально-демографічну ситуацію, вивчення досвіду країн ЄС, в яких склались і
розвиваються різні напрями сімейної політики, аналіз позитивних і негативних тенденцій є
позитивним, оскільки дозволить уникнути багатьох проблем і сформувати (завдяки
систематизації напрямів сімейної політики в різних країнах) таку сімейну політику, яка б
урахувала територіальні, історичні особливості, політичні, соціально-економічні та правові
процеси в Україні.

На жаль, до цього часу термін „сімейна політика” залишається остаточно не визначеним
і незрозумілим, через наявність різних думок як учених-теоретиків, так і політиків. Навіть у
державних постановах країн Євросоюзу, Росії та США не існує загальної ідеї і трактування
сімейної політики.

У зв’язку з цим розглянемо деякі можливі ускладнення, з якими стикаються дослідники
при з’ясуванні визначення. Перше – що ж розглядається під терміном „політика”? По-друге,
що означає „спрямований на”? І, по-третє, які індивідууми і в якій життєвій ситуації будуть
розцінюватись як члени „сім’ї”?

Перше питання стосується взаємодії соціальної політики і ролі держави, ринку, сім’ї,
неформальних зв’язків, а також благодійних організацій. Чи потрібно включати діяльність
благодійних організацій і соціальні програми приватних підприємств або ж доцільно
обмежитися тільки державою і суспільним сектором? Зазвичай розглядається державна
політика. Благодійні організації включаються у тому випадку, коли держава відіграє суттєву
роль у таких галузях, як законодавство, контроль, управляння, фінансування. Тобто центральні
та місцеві органи влади беруть безпосередню участь у цій діяльності, що призводить до
зміщення визначення „сімейна політика” в бік державної спрямованості. При цьому дані про
благодійну підтримку майже відсутні, що ускладнює їх довгостроковий аналіз. Однак у деяких
країнах добровільний соціальний захист займає важливе місце в системі соціального
забезпечення. Так, послуги з охорони дитинства, які надають некомерційні організації,
розглядаються як частина системи соціального забезпечення у тому випадку, якщо державні
органи надають субсидії або ж регулюють їх діяльність. Сімейна допомога, яка надається
працедавцями, включається, якщо вона регулюється законом, наприклад, збереження
заробітної платні у випадку материнства.

Друге питання пов’язане із законодавством і метою політики. Чи повинна політика
безпосередньо впливати на сім’ю або ж потрібно залучати інші заходи політики, які виконують
іншу мету і частково впливають на інтереси сім’ї?

Історично задовго до появи безпосередніх заходів сімейної політики велике значення мали
напрями, які частково торкалися сімейної політики. Наприклад, у соціальному забезпеченні
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завжди була сильна сімейна спрямованість. Сімейна політика потребує насамперед
юридичного визначення, тобто необхідна інтерпретація інституційних установок з юридичного
погляду шляхом розгляду тільки точно встановлених інструкцій, прав і положень, пов’язаних
із сім’єю.

Третє питання, що є головним об’єктом сімейної політики? Досить складне питання, яке
стосується визначення сім’ї безпосередньо. На жаль, щодо терміна „сім’я” не існує єдиної
концепції. Кожна країна має власну мету, концепцію і визначення сім’ї. Звичайно, основна
увага спрямована на сім’ю з дітьми, але ж сімейна політика включає значно більше. Наприклад,
у Німеччині схема зниження оподаткування для подружніх пар не потребує наявності дітей.
Хоча цей захід приносить користь сім’ям з дітьми, однак він стосується шлюбу.

Першими дослідниками, які спробували визначити термін „сімейна політика”, були
Камерман і Кон. У 1978 р. вони випустили працю „Сімейна політика: Держава і Сім’я в 14
країнах” [2], у якій були досліджені країни з явною і скритою сімейною політикою. „Явна
сімейна політика” означала, що в країні існує державна, законна і інституційно закріплена
концепція сімейної політики. Сім’я була об’єктом політичних дискусій, а політична мета щодо
сім’ї офіційно сформована. При „скритій” сімейній політиці були відсутні наведені вище
характеристики, хоча інші напрями державної соціальної політики були пов’язані із сім’єю.
Однак мета цих напрямів різна і, як правило, не зосереджена на сім’ї.

У сучасній літературі відсутня єдина думка щодо трактування досліджуваного терміна.
Згідно з вузьким визначенням, сімейна політика – це допомога і послуги, які стосуються
винятково сімейної пари з дітьми або ж батьків-одинаків, воно містить грошову та натуральну
допомогу, такі як: прямі грошові виплати, податкові пільги для сімей з дітьми, відпустку у
зв’язку з вагітністю і родами, дитячі субсидії і послуги, а також сімейний кодекс.

Більшість наукових напрямів, що досліджують сімейну політику, обирають вузьке
визначення, внаслідок відсутності аналітичних даних і досить великої сфери, яка охоплюється
сімейною політикою.

Згідно з широким визначенням, сімейна політика охоплює всі напрями державної політики,
які стосуються сім’ї: суспільний транспорт, міграція, харчування та інше.

Таблиця 1
Традиційні і сучасні компоненти сімейної політики

Вузьке визначення Традиційні компоненти:

– грошові допомоги (наприклад, допомога
багатодітним, житлові дотації, стипендії на освіту
тощо);
– не пряма державна підтримка (наприклад,
податкові пільги, субсидії);
– декретна відпустка і відпустка по догляду за
дитиною;
– система закладів по догляду за дитиною

Широке визначення Нетрадиційні компоненти:
– допомоги по догляду за людьми похилого віку;
– пенсійний внесок для людей із сімейними
обов’язками;
– політика, яка має місце на ринку праці (гнучкий
графік, робота за допомогою телефону, Інтернет
тощо)
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Продовження табл. 1

Розглянемо сімейну політику досліджуваних країн за допомогою класифікації режимів
сімейної політики,  яку запропонував Г. Еспін-Андерсен.

Соціально-демократичний режим характеризується універсальною державною
підтримкою для сімей, високим рівнем підтримки для працюючих батьків і тендерною рівністю.
Державна політика спрямована на зниження соціальних ризиків, при цьому підтримується
високий життєвий рівень всього населення. Соціальні допомоги надаються на підставі
індивідуальних суспільно-громадянських прав. Такий режим існує у Скандинавських країнах.

Консервативний характеризується середнім рівнем підтримки сімей, який залежить від
рівня доходів працюючих батьків і довготривалістю їх внесків у соціальну систему. Такі типи
систем соціального захисту спрямовані на підтримку статусу традиційних сімейних форм.
Цей режим застосовується у Німеччині, Нідерландах, Франції.

Південно-європейський характеризується диференціацією за рівнем доходів і включає
універсальні і приватні послуги і допомоги. Такий режим властивий країнам південної Європи.

Ліберальний характеризується низьким рівнем підтримки сімей і заохочує індивідуалізм
на основі ринкових відносин через мінімальні соціальні допомоги і надає переваги приватним
і ринковим схемам соціального забезпечення. Соціальні допомоги виділяються після перевірки
на нужденність і пов’язані з бідністю. Цей режим притаманний Великобританії і США [3].

А. Антонен і Дж. Сіпіле виокремлюють п’ять режимів: скандинавська модель, яка
забезпечує універсальність охоплення послугами по догляду; модель південно-європейських
країн з невеликим пакетом послуг по догляду за дітьми (винятком є італійська система
дошкільних закладів); Бельгія і Франція, які пропонують широку систему дошкільних закладів,
підтримуючи сім’ю, а не тільки жінок, як у скандинавській моделі; Німеччина і Нідерланди,
які пропонують індивідуальне батьківське забезпечення догляду за дитиною; англійська

Широке визначення Сімейне законодавство:
– шлюбне законодавство;
– законодавчі акти, що регулюють процес
розлучення;
– права пари, що разом мешкає;
– законодавство, що підтримує права дитини;
– дитячий закон добробуту;
– законодавство про аборти і контрацепції;
– законодавство щодо молодих правопорушників.

Послуги:
– освіта;
– здоров’я;
– захист приниженого (ображеного) подружжя,
дитини;
– служби обслуговування дітей.

Інші види соціальної політики:
– суспільний транспорт;
– імміграційне законодавство;
– підтримка безробітних і дотації;
– навчання і підвищення кваліфікації
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система, у якій система послуг обмежена, здійснюється при перевірці доходів і спрямована
на „проблемні випадки”.

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок про те, що країни відрізняються не
тільки за типами режимів, а й за напрямами сімейної політики. Соціальні цінності, мета і
законодавчі акти різні, оскільки заходи сімейної політики вперше почали проводитись
благодійними організаціями і формувалися в різних історичних, політичних і соціальних
умовах. Так, дитячі садки були засновані ліберальними педагогами і католицькою церквою, а
дитячі допомоги були введені працедавцями на добровільних засадах. Дещо пізніше держава
підпорядкувала сімейну політику але особиста ініціатива та благодійна активність відіграють
суттєву роль і сьогодні.

Усі країни, які досліджуються, розробили напрями політики і мають інфраструктуру для
підтримки сім’ї, але у більшості випадків ці напрями не є частиною загальної сімейної політики
або ж загальної стратегії підтримки сім’ї. Тільки Франція, Бельгія і Люксембург розробили
концепцію сімейної політики. Сімейна політика у цих країнах досить гарно розвинена, але її
теоретична основа різна. Наприклад, Франція дотримується пронаталістичної сімейної
політики. В Італії і Німеччині в 30-х роках сімейна політика була представлена досить широко.
Однак після війни значення сімейної політики в Італії суттєво знизилося. Німецька концепція
є найбільш розробленою і навіть  випереджає французьку і бельгійську, однак практичне
втілення її є не достатньо досконалим. У південній Європі, США, Скандинавії також були
застосовані деякі заходи, однак концепції сімейної політики не розроблено, натомість на
практиці створені сприятливі умови для сімей, дітей, матерів.

Необхідно зазначити, що, починаючи з 70-х років XX століття, сімейна політика зазнала
деяких соціально-демографічних змін: модифікація структури і розмірів сім’ї, зниження
народжуваності, збільшення кількості розлучень і сімей з одним батьком, розповсюдженість
цивільних шлюбів і позашлюбних народжень, збільшення участі жінок на ринку праці,
зниження ролі держави і індивідуалізація життя [4]. Економічні зміни були викликані
диференціацією суспільства, високим рівнем безробіття, а також змінами у структурі
зайнятості населення, що призвело до трансформації статей видатків у державних бюджетах,
а також до прийняття різних програм, які знижували рівень безробіття у країні і введення схем
перевірки доходів. Введення таких програм зменшило обсяги державного фінансування і
призвело до зниження статей видатків на соціальну підтримку. Поява загального європейського
ринку і більш серйозне ставлення до соціальних питань, внаслідок прийняття „Соціальної
Хартії” у 1989 р. разом із прийняттям пакета документів „Основні директиви в галузі соціальної
політики” вплинуло на національні політики країн. Наприклад, прийняття директив „Про
відпустку по догляду за дитиною”, „Про батьківську відпустку”, „Про відпустку по вагітності
і родам” супроводжувалося прийняттям відповідних законодавчих актів у країнах, нормативна
база яких не була на відповідному рівні. Ще одна зміна відбулася внаслідок інтеграції економіки,
це призвело до проблем у галузі соціальної підтримки [5]. Широкомасштабна економічна
інтеграція знижує конкурентноспроможність державної соціальної підтримки. Бажання
залишитися економічно конкурентноспроможними, а також ризик соціального демпінгу
змушує держави зменшувати обсяги соціальної допомоги [6].

Починаючи з 1994 р. більшість країн приймають нормативні акти, які стосуються сімейної
політики. Узагальнюючи, розподілимо ці законодавчі ініціативи на три категорії: 1) прийняття
сімейної політики і створення адміністративних і політичних закладів для сімей; 2) акції,
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пов’язані з тендерною рівністю і суміщенням роботи і сім’ї; 3) акції, пов’язані з дітьми,
включаючи права дитини і її виховання.

У цих законодавчих актах домінують три теми: права дитини, тендерна рівність, можливість
співіснування сімейних обов’язків і роботи. Найбільш важливі серед них: Угода МОП Workers
with Family Responsibilities Convention 1981 р., Директива ЕС про вагітність the EU Pregnancy
directive (1992), рекомендації ЕС про догляд за дитиною, Директива ЕС про батьківську
відпустку, Директива ЕС про зайнятість неповний робочий день, Резолюція ЕС про
збалансовану участь жінок і чоловіків у сімейному і трудовому житті (the EU Resolution on
the balanced participation of women and men in family and working life) 2000 р. тощо.

Однак тільки Іспанія ввела систему сімейної політики у 2003 р. Вона охопила податкову і
житлову політику, сімейне законодавство, соціальні і культурні принципи і заходи, які
стосуються суміщення роботи і сімейного життя [7]. Це був результат трьохрічної законодавчої
роботи, частково мотивований низькими показниками народжуваності в країні, який був
сприйнятий як результат відсутності підтримки сімей, особливо працюючих матерів.

Аналіз заходів сімейної політики, що проводяться різними країнами ускладнюється через
відсутність багатьох показників. Саме тому експерти Європейської Економічної Комісії в
документах, підготовлених у 2005 р., відзначили необхідність розробити для всіх країн єдину
базу даних, що дозволить здійснювати моніторинг сімейної політики. Вони запропонували
такі її розділи: фінансова допомога сім’ям: 1) сімейна допомога; 2) гранти на освіту; 3) субсидії
на житло, спеціальні цільові позики певним категоріям сімей; 4) податкові пільги сім’ям з
дітьми; політика по допомозі жінкам у здійсненні їх подвійної ролі: 1) відпустки матерям і
батькам у зв’язку з народженням і вихованням дітей; 2) спеціальні пільги жінкам у сфері
зайнятості (робота вдома, неповний робочий час, гнучкий графік роботи тощо); 3) розвиток
системи дошкільної освіти; політика допомоги самотнім батькам: 1) особливі пільги в
забезпеченні дитячими дошкільними установами; 2) фінансова допомога; політика підвищення
стабільності сімей: 1) регулювання мінімального віку вступу до браку; 2) законодавче
регулювання розлучень; політика планування сім’ї: 1) забезпечення засобами контрацепції;
2) політика в сфері абортів [8].

Такий моніторинг дозволить отримати чітку інформацію, здійснювати аналіз та складати
прогнози заходів, що проводяться в рамках сімейної політики в країнах.

Дискусійним на Заході залишається і питання про те, якими повинні бути розміри сімейної
допомоги, інших пільг і компенсацій, щоб вони не впливали на трудову мотивацію і не
знижували рівень участі батьків у суспільному виробництві, не підривали економічні функції
заробітної плати, не перекладали на суспільство особисту відповідальність самих батьків за
сім’ю і їх дітей.

На сьогодні в країнах існують такі види державної допомоги сім’ям з дітьми:
1. Податкові пільги для сімей з дітьми. Прикладом успішного застосування цього виду

підтримки сімей з дітьми є США, Франція і Люксембург. У США сім’ї з дітьми мають
можливість скоротити свої податкові зобов’язання на 1000 дол. (на одну дитину) щорічно. У
Франції, чим більшою є кількість дітей у сім’ї, тим менше витрат понесе сім’я при виплаті
найбільших податків – на доходи та на нерухомість. Зважаючи на те, що в країні працює
прогресивна шкала оподаткування доходів, така політика сприяє розширенню сімей з
середніми і високими доходами, Батьки також мають можливість списати з оподатковуваної
бази плату за приватні дошкільні заклади, якщо вони не задоволені роботою розгалуженої
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мережі муніципальних дитячих садків. У Чехії, в разі, якщо чоловік – батько двох дітей, отримує
середню зарплату (600 доларів США), а дружина не працює, сумісне оподаткування дозволяє
економити 380 доларів на рік, якщо в сім’ї з’явиться ще одна дитина – 460 доларів на рік.

2. Одноразова допомога при народженні дитини виплачується в усіх європейських країнах,
крім Нідерландів, Норвегії, Ісландії, Швеції і Монако. Потрібно зауважити, що в Україні ця
виплата досить значна за світовими мірками. Більшою вона є тільки в декількох країнах. Так, в
Австралії за народження дитини батьки отримують 4 тис. австралійських доларів (3075 дол.
США), третину цієї суми – відразу після народження, ще 2/3 – протягом перших двох років
життя дитини. Загальна сума виплат в Ірландії становить 1905 євро і виплачується трьома
рівними частинами – після народження, у 4 і 12 років. У Люксембурзі вся сума в 1740 євро
виплачується в перший рік після народження дитини. Така ж система працює і в Ліхтенштейні,
проте загальна сума там ближча до української – 2 100 швейцарських франків або 1 690 дол.
США. Словенія – єдина європейська країна, де зазначений вид допомоги (на рівні приблизно
2-х середніх заробітних плат) виплачується винятково дитячими товарами.

3. Пакет допомоги по догляду за дитиною до 3-х років не покриває реальних витрат на
дитину для більшості сімей у більшості країн. Найбільш суттєвим цей вид допомоги є в
Німеччині, де батьки дітей, які народилися після 1 січня 2007 року, протягом першого року
життя дитини отримують грошову допомогу у розмірі 67 % від їх попередньої заробітної
плати, але не більше, ніж 1 800 євро на місяць. Якщо за дитиною не менше ніж 2 місяці
доглядатиме батько, тоді сім’я отримує право на додаткову двохмісячну допомогу. У Франції
батьки дитини до трьох років отримають 150 євро на місяць, незалежно від величини їх
прибутків. Якщо в сім’ї двоє дітей, до моменту досягнення ними повноліття батьки отримують
100 євро на місяць (ця сума збільшується зі збільшенням кількості дітей).

4. Спеціальна допомога для малозабезпечених сімей з дітьми виплачується в Греції, Іспанії,
Італії. У Франції, Ірландії, Португалії і Великобританії бідні сім’ї отримують спеціальну
соціальну допомогу, яка залежить від доходу сім’ї, на додаток до того, що вони мають від
держави на загальних підставах.

5. Економічна підтримка одиноких батьків державою є важливою частиною сімейної
політики в країнах-лідерах за рівнем народжуваності в Європі – у Фінляндії, Великобританії і
Ірландії. У Франції і Бельгії, наприклад, така допомога надається у вигляді податкових пільг, а
в Німеччині – у грошовому і матеріальному еквіваленті. У Швеції майже чверть матерів-
одиначок отримують соціальну допомогу, що в 4 рази вище за аналогічний показник серед
усіх домогосподарств країни.

6. Допомога при народженні другої, третьої і наступних дітей може бути як окремим
видом допомоги, так і додатком до основної. Наприклад, у Сербії не існує грошових виплат
при народженні першої дитини, тоді як за другу батьки отримують майже 1000 дол, за третю
– 1 800 дол, четверту – 2 400 дол. У Латвії при народженні другої дитини до суми, що видається
на першу дитину ( 296 латів або 421 євро), з 2006 року існує доплата на суму 100 латів (142,3
євро), при народженні третьої доплата збільшується до 150 латів (213,4 євро), при народженні
третьої і наступних – до 200 латів (284,6 євро). У РФ мати, яка народила другу дитину після 1
січня 2006 року, отримує гроші на спеціальний рахунок і може витратити їх після 2010 року
лише на певні цілі (освіта дітей, покращання житлових умов сім’ї, або як додаток до власної
пенсії). У Франції при народженні третьої дитини мати або батько мають право на річну
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відпустку, протягом якої держава, як доповнення до всіх інших виплат і допомоги, ще і виплачує
750 євро щомісячно.

7. Спеціальні програми для молодих батьків існують у багатьох країнах, а найбільш
привабливою для громадян є політика, що впроваджується урядом Естонії. Один із молодих
батьків (батько чи мати) може отримувати протягом року після народження дитини свою
повну заробітну плату за останнім місцем роботи, але не більше ніж 1 200 євро – три середніх
заробітних плат в країні. Крім того, з початку 2004 року існує спеціальна програма погашення
державою кредиту на освіту для молодих батьків. Студенти, які народили своїх дітей у 2003–
2004 роках або пізніше, мають право на подання клопотання про часткове погашення своїх
кредитів державою. Батько або мати однієї дитини можуть клопотати про погашення 50 % від
позики. У разі появи кожної наступної дитини держава додатково покриває 50 % від залишку
суми кредиту, у разі народження двійні – 75 % від усієї суми одразу, трійні – 100 % суми [9].

Із зазначеного видно, що найбільших успіхів досягли країни, які змогли побороти негативні
тенденції у своїй демографії. Так, у Данії спостерігалося природне зменшення населення в
1981–1988 роках, а з 1989 р. спостерігається стабільний приріст. У Швеції природне збільшення
населення почалося з 2002 року після п’ятирічного перевищення смертності над
народжуваністю, що спостерігалося з 1997 року. Великобританія мала найбільші демографічні
проблеми в 1976–1978 роках минулого століття, а, починаючи з 1979 р., має стабільне природне
збільшення населення. Досвід згаданих країн є прикладом вирішення не тільки демографічної
кризи, а й кризи сімейних відносин, що спостерігається сьогодні в Україні.

Отже, завдяки систематизації напрямів сімейної політики в різних країнах спробуємо
визначити основні напрями концептуальної моделі сімейної політики, яка б урахувала
територіальні, історичні особливості, політичні, соціально-економічні та правові процеси в
Україні.

Так, сімейну політику необхідно розглядати як самостійний напрям соціальної політики,
систему комплексної діяльності держави, яка буде спрямована на соціальний інститут сім’ї з
метою його збереження, укріплення і розвитку, захисту інституційних прав та інтересів,
активізації суб’єктної ролі, забезпечення суверенітету та добробуту сім’ї на підставі правового
регулювання її відносин з державою.

Таке розуміння сімейної політики виведе сім’ю і державу на якісно новий рівень відносин.
По-перше, сім’ї, а не тільки індивідууму, надаватиметься якісно новий статус. Реальні права,
державні гарантії, необхідні для її існування. По-друге, сімейна політика здійснюватиметься за
допомогою спеціально організованої системи діяльності на основі правового регулювання
відносин сім’ї та держави. По-третє, до компетенції сімейної політики включатимуться не всі
загальносоціальні, а тільки специфічні, інституційні проблеми сім’ї. По-четверте, сімейна
політика буде спрямована на сім’ю як соціальний інститут і цілісний об’єкт. По-п’яте, сімейна
політика набуває системного, комплексного характеру, охопить основні сфери
функціонування сім’ї в суспільстві. По-шосте, держава дотримуватиметься суверенітету сім’ї
та її членів, створюватиме умови для найбільш повної реалізації її прав та інтересів, ролі
суб’єкта соціальних відносин.

Основними напрямами концептуальної моделі сімейної політики, на нашу думку, повинні
бути: економічне стимулювання сімей, зокрема кредитними та податковими інструментами;
підтримка сімейного підприємництва, фермерства, інвестування у розвиток соціальної та
виробничої інфраструктури села; розвиток житлового кредитування, насамперед молодіжного,
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іпотеки, участь населення в пайовому будівництві і житлово-накопичувальних програмах;
забезпечення будівництва соціального житла для громадян, які його реально потребують;
політика щодо допомоги жінкам у здійсненні їх подвійної ролі, зокрема розвиток дошкільного
і позашкільного виховання і освіти, включаючи сімейні форми;  перегляд системи державних
допомог сім’ям із дітьми; розробка і закріплення на законодавчому рівні скороченого варіанта
відпустки по догляду за дитиною, оплата якої була б прив’язана до попереднього заробітку
матері або особи, яка фактично доглядає за дитиною; створення умов для поширення практики
використання можливостей скорочення робочого часу для працюючих батьків; стимулювання
розвитку гнучких варіантів зайнятості, що допомагають працюючим батькам поєднувати
зайнятість і сімейні обов’язки (неповний робочий день, дистанційна і надомна робота тощо);
запровадження оплати відпустки для батька (можливо, з її значним скороченням від 14 до 3–
5 днів), що надається у період, коли дружина перебуває у післяпологовій відпустці;
запровадження соціального патронування та супроводу неповних, соціально
неблагополучних, бідних сімей з неповнолітніми дітьми державними та громадськими
структурами; удосконалення законодавства та механізму усиновлення дітей, які залишилися
без батьківського піклування; надання оперативної допомоги безпритульним дітям;
пропаганда дітонародження, досвіду організації сімейного життя у засобах масової інформації;
започаткування сучасних форм підготовки школярів, молоді до шлюбу та сім’ї; збагачення
шлюбно-сімейних традицій, підвищення статусу материнства і батьківства у суспільстві;
розвиток соціального сервісу в сфері обслуговування сімей, надання їм послуг і консультацій;
покращання репродуктивного здоров’я населення, забезпечення доступності якісної медико-
генетичної, акушерської та розвитку системи сервісу для літніх людей, включаючи
облаштування житла, виробництво спеціальних продуктів харчування, організацію побуту,
рекреації, дозвілля, освіти, туризму тощо.

Тобто державна сімейна політика повинна системно вирішувати завдання зміцнення сім’ї
та сімейних цінностей, забезпечувати її інтереси у процесі суспільного розвитку, здійснювати
експертизу життєдіяльності сім’ї, а також будь-яких рішень, нормативно-правових актів, які
приймаються органами державної влади щодо їх відповідності меті та принципам державної
сімейної політики, створення необхідних умов для реалізації сім’єю своїх функцій на основі
власної трудової діяльності, активізації суб’єктної ролі сім’ї у процесі здійснення державної
сімейної політики, забезпечення захисту соціально незахищених сімей.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖ ПРАЦІ В

ПЕРІОД НЕПУ
У статті висвітлено становлення та генезис адміністративно-правового регулювання

діяльності бірж праці в Україні, їх розвиток у період непу, сконцентровано увагу на
основних проблемних аспектах регуляторного впливу держави на біржі праці.

In the article, becoming and genesis of the administrativno-pravovogo adjusting of activity
of labour exchanges is reflected in Ukraine, their development in the period of new economic
Policy, zkontsentrovano attention on the basic aspects of problems of the regulator influencing
of the state on a labour exchange.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, біржі праці, державні служби
зайнятості.

Біржі праці, а нині державні служби зайнятості, на кожному етапі свого розвитку мали
певні особливості щодо правового регулювання. Досліджуючи сучасні проблеми бірж праці
в контексті біржової діяльності та регулятивного впливу на них з боку державних, муніципальних
і недержавних органів, необхідно звернути увагу на історичний досвід становлення й
функціонування бірж праці, та безпосередньо їх розвиток у період непу, а також досвід
діяльності органів державної влади та управління у вказаній сфері.

В українській юридичній науці практично не приділяється увага дослідженню проблем,
пов’язаних із становленням та історичним розвитком щодо  адміністративно-правового
регулювання діяльності бірж праці. У статті в основному використані матеріали вчених 20-х
рр. які, на жаль, не перевидаються і не реферуються, нормативно-правові акти та деякі наукові
праці С. П. Федулова, З. А. Астапович, М. І. Зиминої, А. Н. Чистякова, Ю. Маршавіна, які тією
чи іншою мірою присвячені діяльності бірж праці, ринку робочої сили.

Розглядаючи проблемні питання адміністративно-правового регулювання діяльності бірж
праці в Україні у процесі її розвитку як держави, доцільно зважати, що Українська держава
історично формувалася та розвивалася під впливом Російської імперії, тоді як західна її частина
– під впливом країн Східної Європи. Усе це певною мірою визначало особливості розвитку її
державного устрою, формування біржової системи тощо.

Перші біржі праці виникли в Росії на початку XX століття як організації посередництва по
знаходженню роботи та працівників. Потреба в таких організаціях ніде в Європі з такою
гостротою не відчувалась як у Росії. Зростання економічних центрів, міст, безперервний
перерозподіл робочих сил, відхід селян та робітників на сезонні роботи висував потребу в
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організаціях посередництва по знаходженню роботи  на перший план. Необхідно наголосити,
що тільки із 10 губерній Царства Польського в 1908 році виїхало до Німеччини 268 тис.
чоловік [1, с. 124].

Доречно відзначити, що в упорядкуванні робочого ринку велику роль відіграла
Петроградська міська біржа праці, яка була створена в січні 1915 р. Складалася вона із восьми
відділів. При біржі був створений комітет біржі, на який покладалося:

– створення проекту постійного регламенту біржі;
– управління справами біржі аж до створення постійних органів.
У подальшому Петроградська біржа праці набула всеросійського значення і стала

центральною конторою, яка об’єднала місцеві відділення.
В Україні, що входила до складу Російської імперії, першу біржу праці, під назвою Бюро

праці, було відкрито в Києві у жовтні 1915 року Воєнно-промисловим комітетом разом із
Комітетом Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу. Але на той час біржа
мала терміново вирішувати завдання, пов’язані із забезпеченням підприємств працівниками
на зміну тим, що були мобілізовані на фронт, а вже потім – працевлаштовувати
некваліфікованих робітників. У серпні 1917 р. міська дума вирішила взяти її на своє утримання
та заснувати справжню біржу праці.

Перше Положення про біржі праці було видано Тимчасовим урядом 19 серпня 1917 р.
Відповідно до нього місцеві та обласні біржі праці засновувалися міськими громадськими
управліннями та земськими установами в поселеннях з числом жителів не менше 50 000 чол.
Для досягнення зазначених вище цілей місцеві біржі праці повинні були: а) реєструвати попит
на працю і пропозицію праці; б) надавати посередницькі послуги з найму; в) вести поточну
статистику попиту на працю та пропозицію праці; г) збирати інші відомості про становище
місцевого ринку праці; д) затверджувати інші заходи, що сприяють упорядкуванню попиту
на працю та пропозиції праці.

Керівництво місцевою біржею праці здійснював комітет, що складався з рівної кількості
представників робітничих професійних організацій  і роботодавців. Голову комітету призначала
міська дума. Для об’єднання дій та узгодження практичної діяльності місцевих бірж
Міністерство праці створювало обласні біржі, до яких входили кілька місцевих. Послуги бірж
праці були безкоштовними [2, с. 8–9].

Наступні біржі праці почали з’являтися на території України на початку 1917 року, ще до
законодавчого затвердження Положення про них Тимчасовим урядом. У березні-червні було
створено Полтавську губернську мережу бірж праці, які почали працювати у Кременчуці,
Кобеляках, Костянтинограді (Красноград), Лубнах, Миргороді, Пирятині, Золотоноші, Гадячі,
Зенькові, Переяславі, Прилуках, Ромнах, Хоролі та Лохвиці.

Постанова Тимчасового уряду від 19 серпня 1917 р. прискорила процес створення бірж
праці. У жовтні відкрилася біржа в Харкові, у листопаді – в Одесі, Катеринославі
(Дніпропетровськ), Черкасах, Херсоні, Миколаєві, в грудні – у Білій Церкві, Слов’янську,
Кривому Розі, Єлизаветграді (Кіровоград), Маріуполі, Мелітополі. У січні 1918 р. запрацювали
біржі в Бердичеві, Вінниці, Бахмуті, Луганську, Сумах, Бердянську, у лютому – в Ахтирці,
Кам’янському (Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області Росії), Новозибкові (Брянська
область Росії), Новомосковську, в березні – у Житомирі, Юзівці (Донецьк), Чернігові, Голті
(Первомайськ Миколаївської області), у квітні – в Олександрівську (Запоріжжя), у травні 1918
року – в Кам’янці-Подільському та Проскурові (Хмельницький).
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 На початку 1918 р. в Україні було відкрито 48 бірж праці. У своїй діяльності вони керувалися
Положенням, затвердженим Тимчасовим урядом Росії. Це відповідало Закону Центральної
Ради від 25 листопада 1917 р., де зазначалося: „Усі закони та постанови, які мали силу на
території Української Народної Республіки до 27 жовтня 1917 р., оскільки вони не змінені й не
скасовані універсалами, законами та постановами Української Центральної Ради, мають силу
й надалі як закони та постанови Української Народної Республіки” [3].

 У квітні 1918 року існувала тільки одна обласна (крайова) біржа праці – Київська, яка
об’єднувала 21 місцеву. Серед них – Полтавська, відкрита ще у 1916 році, Кременчуцька,
заснована 22 березня 1917 р., Черкаська, започаткована 29 листопада 1917 року.

Контроль за діяльністю бірж як державних установ здійснювало Генеральне секретарство
праці Української Народної Республік (потім Міністерство праці). Міністерство праці та в
цілому Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки вважали боротьбу з
безробіттям одним із основних своїх завдань.

Розуміючи необхідність у системному підході, спярмовану на боротьбу з безробіттям,
Міністерство праці 23–28 травня 1918 року скликало Всеукраїнську нараду завідуючих та
інструкторів бірж праці, на якій було проголошено такі основні висновки:

– держава повинна неухильно виявляти ініціативу щодо покращання умов праці та
створення нових робочих місць на своїх підприємствах;

– уся потреба держави у робочій силі повинна задовольнятися тільки через біржі праці;
– державне страхування – це єдиний засіб боротьби з безробіттям;
– біржі праці не можуть безпосередньо брати участь у наданні безробітним продовольчої

та іншої допомоги, але їх представники повинні входити з правом вирішального голосу до
контролюючого органу, який визначає право безробітних на допомогу;

– обласним біржам праці необхідно зосередитися на організації мережі місцевих бірж
праці та реєстраційно-кореспондентських пунктів.

У травні 1918 р. в Україні діяли уже 62 місцеві та три краєві біржі праці – у Києві, Харкові,
Одесі.

Після Жовтневої революції перший декрет про біржі праці було видано Радою Народних
Комісарів 31 січня 1918 року. Ним встановлювалися нові цілі щодо діяльності бірж праці. Крім
зазначених у Положенні від 19 серпня 1917 р. функцій біржі, вони мали на меті  ведення
точного обліку і планомірного розподілу робочих рук у всіх галузях народного господарства
та контроль за безробітними. Декретом також передбачено організацію бірж у місцевостях з
числом жителів не менше 20 000 осіб [4].

Так, біржі праці перетворювалися в органи професійного робітничого руху, що діяли в
інтересах робітничих організацій.

В „Обов’язковій постанові для усіх торгово-промислових підприємств, контор, фабрично-
заводських комітетів, організацій, урядових, громадських і приватних установ та приватних
наймачів про наймання робітників та службовців”, підписаній 14 січня 1919 р. визначалося:
„Наймання робітників та службовців має здійснюватися виключно через міські біржі праці.
Наймання робітників через агентів і посередників забороняється. Усі приватні контори та
бюро з наймання службовців і робітників з моменту опублікування цієї постанови
скасовуються” [3].

Отже, міські біржі праці практично стали основними, по суті, державними органами, які
повинні були наймати робітників і службовців.
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Керівництво діяльністю бірж здійснювали відділи праці Народного комісаріату праці,
заснованого 20 січня 1919 р., і відповідні відділи на місцях. Це забезпечувало цілісність державної
політики зайнятості.

21 березня 1919 р. обласний комісар праці Б. Каган видав наказ, відповідно до  якого прийом
службовців до державних установ та наймання робітників і службовців на фабрики, заводи,
майстерні здійснюється виключно через міську біржу праці. Це, в свою чергу, посилювало її
роль, як головного органу щодо працевлаштування.

15 червня 1919 р. у Києві відкрився черговий Всеукраїнський з’їзд завідуючих біржами
праці, керівники яких у своїх виступах відзначали, що з переходом влади до рук рад змінюється
й роль бірж у державі. Замість „права на працю” висувається новий принцип – „хто не працює,
той не їсть”, праця стає обов’язковою. Запроваджується трудова повинність з примусовими
заходами для тих, хто ухиляється від праці.

Разом з тим, на з’їзді зазначалося, що до питання контролю за найманням працівників
через біржі праці необхідно підходити „не тільки з точки зору достовірності обліку та розподілу
робочої сили, але й заради „чистки” радянських установ від елементів, які не відповідають
своєму призначенню”. Учасники з’їзду особливо підкреслювали, що біржі праці у Радянській
державі повинні бути єдиним органом постачання народного господарства усім без винятку
робітничим складом.

На з’їзді було розглянуто проект Всеукраїнської мережі бірж праці. Вона повинна була
складатися з семи районних бірж – Київської, Полтавської, Катеринославської, Рівненської,
Одеської, Юзівської, Харківської – та 190 місцевих (це лише на дві більше, ніж свого часу
планувалося відкрити в Українській Державі при гетьмані П. Скоропадському). Станом на 15
червня 1919 р. в Україні діяли 57 місцевих бірж у великих і малих містах – з населенням від 639
тисяч у Києві до 8,6 у Костянтинограді.

Питання про правову природу перших радянських бірж праці донині до кінця не
досліджено. Деякі радянські історики,  зараховують радянські біржі праці періоду 1917–1919
рр. до категорії чисто державних установ. Так, З. А. Астапович дотримується думки, що
біржі створювалися як „струнка система державних органів, зобов’язаних займатися
планомірним обліком і розподілом робочої сили” [5]. М. И. Зимина також наголошує, що
„органи Радянської влади під керівництвом партії створювали біржі праці як органи державного
апарату по розподілу, робочої сили” [6]. Проте їх думку не визнає А. Н. Чистяков,
стверджуючи, що держава, створюючи найбільш сприятливі умови для функціонування бірж
праці, надавала їм усіляку допомогу. Але вона не втручалася в оперативну діяльність бірж, а
залишала за собою лише право повсякденного контролю за їх роботою, який здійснювали
представники місцевих рад, що входили до складу біржових комітетів. Це дозволяло державним
органам не тільки добитися єдності дій і налагодити контакт з біржами праці, але і своєчасно
реагувати на всяке порушення останніми соціалістичної законності. Таким чином, хоча біржі
праці і належали до категорії суспільних установ, вони виконували державні функції по
забезпеченню кадрами народного господарства і тому входили в загальну систему державного
механізму Радянської республіки” [7].

З початком нової економічної політики посилився посередницький характер діяльності
бірж праці на відміну від примусового та облікового напряму, який переважав у період
існування трудової повинності.
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В адміністративно-правовому регулюванні діяльності бірж праці періоду непу необхідно
виділити два якісно нових періоди: 1) державна монополізація бірж праці та адаптація їх до
потреб ринку (1921 р. – липень 1924 р.); 2) демонополізація бірж праці (липень 1924 р. – січень
1925 рр. –1927 р.)

Державна монополізація означала, що всі операції з найму робітників сконцентровувалися
в одному місці, тобто на біржі праці, а робота розподілялася в порядку загальної черги між
тими, хто добровільно звертався і за принципом „найбільшої потреби”. Проте її методи
відрізнялися від практики трудомобілізацій тим, що безробітний мав право відмовитися від
запропонованої роботи, а також не реєструватися, якщо він не бажав працювати. Проте
роботодавець за найм робітників ніс кримінальну відповідальність не через біржу, але і не міг
відмовитися від найму присланого йому робітника  по заявленому запиту, оскільки перед
посередником ніс адміністративну відповідальність. Послуги біржі були безкоштовними.

Замість обліку та розподілу за примусовим принципом біржі перейшли до обліку та
посередництва при найманні робочої сили на засадах добровільної згоди безробітних. Але
відмова від функцій суто облікового характеру ніяк не свідчила про відхід від державного
регулювання ринку праці. Залишалася також вимога обов’язкового наймання трудящих тільки
через біржі праці та зосередження попиту в єдиному державному органі. У зв’язку з цим
біржам часто доводилося вдаватися до суворих дій, а саме накладання штрафів, притягнення
до суду, аби примусити не тільки приватних підприємців, але й державні організації
дотримуватися чинного законодавства про ринок праці.

Крім того, Наркоматом праці було ухвалено кілька принципових рішень щодо подальшої
діяльності бірж праці. Серед них – Постанова Народного Комісаріату Праці СРСР від 21 серпня
1924 року № 354/269 про організацію посередницьких бюро по найму при біржах праці, в якій
зазначалося, що з метою створення для держустанов, госпорганів, кооперативних організацій
і приватних наймачів необхідних умов раціонального підбору робочої сили, а також з метою
надання працівникам можливості знаходження собі відповідної роботи, при біржах праці
організовуються посередницькі бюро по найму [8, с. 83].

Отже, як бачимо, відмова від обов’язкового наймання робочої сили через біржі праці та
запровадження принципу вільного працевлаштування робітників усіх професій було виражено
через нову систему посередницьких бюро. Вони, на відміну від бірж праці, які були пасивними
посередницькими установами, повинні активізувати свою діяльність щодо виявлення попиту
на робочу силу „шляхом створення відповідної агентури”.

У березні 1930 р. Наркомат праці СРСР направив на місця розпорядження „Про
реорганізацію роботи органів праці в галузі надання трудової допомоги безробітним”. Біржі
праці перетворювалися на територіальні управління кадрів. Вони повинні були забезпечувати
народне господарство робочою силою, здійснювати її планове перекидання та перерозподіл
у необхідних для держави напрямах.

Голова ВВК М. Калінін зауважив, що СРСР повністю ліквідував безробіття. У передових
статтях газети „Правда” писалося про те, як пролетаріат СРСР разом з трудовим селянством
під керівництвом ВКП(б), розгромивши класових ворогів та їх підголосків, у жорстокій боротьбі
за соціалізм повністю ліквідували безробіття.

Незважаючи на те, що навіть за офіційними даними, на обліку бірж праці ще перебували
тисячі безробітних, восени-взимку 1930 р. біржі праці були ліквідовані. Такий непростий шлях
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пройшла система трудового посередництва в нашій країні доти, доки перетворилася на
Державну службу зайнятості [9].

Таким чином, наведений історичний генезис механізму адміністративно-правового
регулювання діяльності бірж праці засвідчує, що найкращих результатів функціонування
біржового ринку України можна досягти за ринкових умов у поєднанні з ефективною
регуляторною функцією держави. Більше того, роль держави особливо важлива у гарантуванні
захисту суб’єктів ринку праці, які виступають учасниками біржових відносин.

При цьому важливо зазначити, що труднощі сучасної системи адміністративно-правового
регулювання діяльності бірж праці багато в чому зумовлені тими само обставинами, які, на
жаль, не враховувалися і в минулому, а це: недосконалість законодавства та його системна
неузгодженість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Эдельштейнъ. Биржи труда Организация посредничества по пріисканию работы и

рабочихъ на Западе и въ Россіи. – Петроградъ, 1916.
2. Цыпин А. Я. Законодательство по регулированию рынка труда и трудовому

посредничеству в СССР (С 1917 ПО1925 год).(Использован законодательный материал по 1
марта 1925 года) / Цыпин Я. А. – М. : Вопросы труда, 1925. – 196 с.

3. Федулов С. П. Історія створення та становлення служби зайнятості в Україні / Федулов С. П.
– Режим доступа :www.dcz.gov.ua/doccatalog/document.

4. Собрание Узаконений и Распоряжений рабочего и крестьянского правительства от 19
февраля 1918 г., № 21, ст. 319.

5. Астапович З. А. Первые мероприятия Советской власти в области труда (1917–1918 гг.)
/ Астапович З. А. – М. : Госполитиздат, 1958. – С. 68.

6. Зимина М. И. Политика Советского государства в области труда в промышленности
(1917 г. – первая половина 1918 г.) / М. И. Зимина // Уч. зап. Кировского пединститута. – Вып.
16. – 1958. – С. 87.

7. Чистяков А. Н. Образование первых советских бирж труда, 1917–1918 гг. / А. Н. Чистяков.
– Правоведение. – 1918. – С. 121–125.

8. Данилова Е. Н. Действующее законодательство о труде / Данілова Е. Н. – Т. 1. – М. :
Вопросы труда, 1925. – С. 83.

9. Маршавін Ю. Від бірж праці до центру зайнятості / Ю. Маршавін // Соціальна політика
– № 1 (207),6.01.2005 р. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publ/article-
;jsessionid.

Подано до редакції 20 січня 2010 р.

www.dcz.gov.ua/doccatalog/document.4
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publ/article-


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  (49) 2010 177

УДК 346.24 : 343.8
О. Г. Боднарчук,
Національний університет
ДПС України

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У статті розглянуто місце і роль правового регулювання у забезпеченні господарської
діяльності установ кримінально-виконавчої системи України, розкрито недоліки діяльності
її підприємств, запропоновано напрями удосконалення.

In the article a place and role of the legal adjusting is examined in providing of economic
activity of establishments of the criminally run-time system of Ukraine, the lacks of activity of its
enterprises, offered directions of improvement, are exposed.

Ключові слова: господарська діяльність, правове регулювання, підприємства
кримінально-виконавчої системи.

Удосконалення законодавчої бази кримінально-виконавчої системи України з метою
приведення її у відповідність з основними положеннями міжнародних актів про права людини
і міжнародних угод, що визначають принципи і порядок поводження із засудженими, є одним
із складових правової реформи, що проводиться в державі. Даний процес реформування
кримінально-виконавчої системи виступає важливою умовою демократичного розвитку
України, що передбачає побудову економічно розвиненої правової держави. Але перехід до
ринкових відносин, що супроводжується загальним спадом виробництва та розривом
господарських зв’язків, що склалися, створив складні умови для функціонування підприємств
установ виконання покарань.

Необхідно зазначити, що у зв’язку з цим, доцільною, на думку ГоловКРУ, є саме ліквідація
підприємств при виправних колоніях, на які, при недостатності відповідного бюджетного
фінансування, припадає значний обсяг навантаження щодо забезпечення утримання
бюджетних установ системи, як юридичних осіб, та виділення їх діяльності у спеціальному
фонді бюджетних установ (виробничі майстерні, центри трудової адаптації засуджених тощо).
Це дозволить запобігти порушенням фінансово-бюджетної дисципліни, забезпечити більш
ефективне використання бюджетних коштів, уникнути не грошової форми розрахунків,
зменшити навантаження на державний бюджет [1].

Позитивні зміни, які відбуваються в нормативно-правовій базі кримінально-виконавчої
системи України, вказують на те, що господарська діяльність підприємств установ виконання
покарань повинна перестати бути джерелом отримання доходу. Необхідно зазначити, що
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„аналізом фінансово-господарської діяльності державних підприємств кримінально-виконавчої
системи за 2006 рік встановлено ряд проблем у їх функціонуванні, як окремих юридичних
осіб. Оскільки фінансування кримінально-виконавчої служби із загального фонду державного
бюджету України на комунально-побутові послуги, медичне забезпечення та харчування
відповідно до встановлених норм засуджених і осіб, взятих під варту, становить приблизно 40
відсотків від нормативної потреби, практикується постійне відволікання на цю мету фінансових
та матеріальних ресурсів підприємств цієї системи” [1].

Необхідно зазначити, що при цьому власний фінансовий стан зазначених підприємств
залишається складним. Так, обсяг продукції, реалізованої за цінами, нижче собівартості,
становив 1,3 млн грн (0,8 % від загального обсягу), у тому числі в межах кримінально-
виконавчої системи – 0,2 млн грн та іншим споживачам – 1,1 млн гривень. Загальна сума
кредиторської заборгованості підприємств системи на 01.01.2007 р. становила 328,3 млн
гривень. Обсяг бартерних операцій із установами кримінально-виконавчої системи по окремих
підприємствах сягає 50 % від загального обсягу реалізації продукції. Це негативно впливає на
стан розрахунків із бюджетом (заборгованість по платежах до бюджетів усіх рівнів – 145,2 млн
грн, у тому числі по податку на додану вартість – 85,3 млн грн) і державними цільовими
фондами, що призводить до блокування розрахункових рахунків боржників, опису їх майна
та готової продукції” [1].

На нашу думку, необхідно звернути увагу на те, що в Україні немає жодного нормативного
документа, який би регулював господарську діяльність установ виконання покарань у сучасних
умовах. Необхідність в ухваленні таких документів очевидна. Не можна здійснювати реальні
економічні перетворення в системі виконання покарань, не маючи ніякої законодавчої основи.
На сьогодні ці установи керуються переважно нормами інших галузей права, які не в змозі
врахувати всіх особливостей режимних установ. Також підприємства кримінально-виконавчої
системи стикаються з типовими проблемами, характерними для сучасних підприємств в
умовах ринкової економіки: їм не дозволяє розвиватися відсутність оборотних коштів,
проблеми із збутом товарів, реалізацією послуг тощо.

Правове регулювання у цілому можна охарактеризувати як інструмент (механізм, засіб)
забезпечення організованості і порядку в будь-якій сфері суспільних відносин. У сучасній
юридичній літературі воно розглядається як „цілеспрямований вплив права на суспільні
відносини і поведінку осіб з метою їх впорядкування за допомогою системи спеціальних
юридичних засобів” [2, с. 103]. „Правове забезпечення управління – створення та підтримка в
необхідних межах конструктивних організаційно-функціональних характеристик систем
управління за допомогою упорядкованого впливу всього арсеналу юридичних засобів. Основу
правового забезпечення управління складають формування і підтримка його нормативно-
правової бази як юридичного засобу досягнення ефективної діяльності систем управління.
При цьому правові норми забезпечують моделювання систем управління, формування та
формалізацію їх функціональних, організаційних та інформаційних структур” [3]. Отже,
„правове регулювання господарської діяльності – це дія права на відносини, що виникають у
процесі господарської діяльності, за допомогою певних юридичних засобів, через систему
яких ці відносини розвиваються в межах, визначених відповідними нормами права” [4]. Тому
„сукупність правових засобів, за допомогою яких поведінка суб’єктів господарювання
приводиться у відповідність з вимогами і дозволами, що містяться в нормах права, називається
механізмом правового регулювання підприємницької діяльності” [4]. „Механізм правового
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регулювання – це спосіб функціонування єдиної системи правого регулювання, який
розкривається через взаємозв’язки між її складовими елементами” [2, с. 108].

З визначення поняття механізму правового регулювання господарської діяльності випливає,
що це явище комплексне і має такі складові: норми права є основою механізму правового
регулювання господарської діяльності; правові відносини між суб’єктами господарювання,
тобто такі, що відбуваються в межах, визначених нормами права; акти реалізації прав і
обов’язків – це дії суб’єктів господарської діяльності згідно з приписами правових норм [4].
Відповідно до навчального посібника Волинка К. Г. „Теорія держави і права” до елементів
механізму правового регулювання належать юридичні норми, нормативно-правові акти, акти
офіційного тлумачення, юридичні факти, правовідносини, акти правореалізації,
правосвідомість і режим законності та правопорядку, який впроваджується в результаті
досягнення цілей правового регулювання” [2, с. 108].

Напрацювання норм, які регулювали б господарську діяльність  підприємств установ
виконання покарань, на сьогодні є досить складним завданням. По-перше, необхідно
враховувати першочергову функцію кримінально-виконавчої системи: виконання
кримінального покарання з метою перевиховання і ресоціалізації засуджених; по-друге,
занедбання і матеріальна відсталість господарюючих об’єктів кримінально-виконавчої ситеми,
що не дозволяє розвивати виробничу діяльність і залучати засуджених до суспільно корисної
праці на виробничих об’єктах установ виконання покарань; по-третє, відсутність достатнього
забезпечення бюджетними фінансовими ресурсами, необхідними для утримання установ
виконання покарань.

В умовах ринкової економіки норми права, а особливо ті, що регулюють господарську
діяльність кримінально-виконавчої системи як регулятор певних правовідносин, повинні
впливати на соціально-економічні процеси, що відбуваються у середині самої системи, та
створювати правову основу діяльності підприємств відповідних установ як повноправних
суб’єктів господарських правовідносин.

Державне регулювання має чітко виражений публічний характер: проводить у життя
юридичні владні приписи, які містяться у законодавчих актах, здійснює функції поточного
управління, є державною діяльністю з управління справами суспільства. У процесі її
здійснення суб’єкти управління використовують надані їм розпорядчі повноваження, права
щодо прийняття владних актів управління, які є обов’язковими і забезпечуються заходами
державного примусу [5]. „Державне регулювання підприємництва забезпечується за
допомогою спеціального державно-правового механізму, який складається, по-перше, з
організаційно-структурних формувань, по-друге, з адміністративно-правових засобів впливу
на відносини, що складаються в цій сфері” [6, с. 499].

Необхідно зазначити, що до організаційно-структурних формувань віднесено виконавчо-
розпорядчі органи держави та місцевого самоврядування, наділені управлінськими
повноваженнями у сфері підприємництва. Так, на практиці відомі два такі органи: спеціально
створені для реалізації державної політики у сфері підприємництва, наприклад, Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва; що виконують регулятивні
функції у сфері підприємництва поряд з іншими функціями державного управління [6, с. 499].
Адміністративна-правові засоби – це акти управління, призначені для регулювання відносин
у сфері підприємництва (Конституція України, закони України, укази та інші акти Президента
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України, нормативні документи Кабінету Міністрів, акти міністерств, інших органів виконавчої
влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування) [6, с. 499].

Центральне місце в системі правових актів, які регламентують підприємницьку діяльність
та розвивають і конкретизують відповідні положення Конституції України, належить Закону
України „Про підприємництво” [7]. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні
засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами та юридичними
особами на території України, встановлює конкретні гарантії свободи підприємництва та
його державної підтримки.

Необхідно зазначити, що організація діяльності підприємств установ виконання покарань
регулюється на підзаконно-нормативному рівні. Указами Президента створено Державний
департамент України з питань виконання покарань [8] та затверджено Положення про
Державний департамент України з питань виконання покарань [9]. Відповідно до цього
Положення організація виробничо-господарської діяльності, право розпоряджатися коштами
державного бюджету, передбаченими на утримання кримінально-виконавчої системи,
фінансування органів і установ кримінально-виконавчої системи у межах затверджених
асигнувань та коштів, одержаних від виробничо-господарської діяльності, покладені на
Державний департамент України з питань виконання покарань як центральний орган
виконавчої влади. Державний департамент України з питань виконання покарань також є
державним замовником поставки (закупівлі) продукції, виконання робіт, надання послуг для
забезпечення потреб оборони і безпеки.

Закон України „Про Державну кримінально-виконавчу службу України” [10] визначає
правові основи організації та діяльності Державної служби виконання покарань, її завдання та
повноваження. Закон складається з восьми розділів: розділ І „Загальні положення”; розділ II
„Загальна структура, чисельність та організація діяльності Державної кримінально-виконавчої
служби України”; розділ ІІІ „Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України”;
розділ IV „Права та обов’язки посадових і службових осіб органів і установ виконання покарань,
слідчих ізоляторів”; розділ V „Правовий та соціальний захист персоналу Державної
кримінально-виконавчої служби України”; розділ VI „Фінансування і забезпечення діяльності
Державної кримінально-виконавчої служби України”; розділ VIІ „Контроль і нагляд за
діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України”; розділ VIІІ „Прикінцеві
положення”.

Аналізуючи норми даного Закону, необхідно зауважити, що правове регулювання
діяльності підприємств кримінально-виконавчої служби  закріплено у другому та шостому
розділах. Так, підприємства установ виконання покарань є казенними підприємствами, які
здійснюють некомерційну господарську діяльність без мети одержання прибутку для
забезпечення професійно-технічного навчання засуджених і залучення їх до праці (ч. 1 ст. 13).
Засновником підприємств установ виконання покарань є центральний орган виконавчої влади
з питань виконання покарань, який затверджує їх статути (ч. 2 п. 1 ст. 13); керівниками
підприємств установ виконання покарань є за посадовими обов’язками заступники
начальників установ виконання покарань (ч. 2 п. 4 ст. 13); свою діяльність підприємства установ
виконання покарань планують з урахуванням можливості організації професійно-технічного
навчання, формування трудових навичок у засуджених (ч. 2 п. 7 ст. 13); засуджені залучаються
до праці  з урахуванням наявних виробничих потужностей підприємств установ виконання
покарань (ч. 2 п. 8 ст. 13); підприємства установ виконання покарань мають право на пільги зі
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сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до законів з питань оподаткування
(ч. 2 п. 10 ст. 13); майно органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних
закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств,
установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-
виконавчої служби України, належить їм на правах оперативного управління або повного
господарського відання і не може бути об’єктом застави (п. 3 ст. 26); підприємства, створені
для забезпечення завдань Державної кримінально-виконавчої служби України,
використовують майно в порядку, передбаченому законодавством (п. 4 ст. 26).

На нашу думку, необхідно зазначити, що заслуговують на увагу  норми Закону РФ „Об
учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы” [11]. Необхідно
зазначити, що відповідно до зазначеного Закону установи виконання покарань Російської
Федерації мають право брати участь у створенні і діяльності підприємств будь-яких
організаційно-правових форм, а також брати участь на правах засновника, акціонера або
вкладника в управлінні ними в інтересах розвитку своєї соціальної сфери. Це дає можливість
залучити додатковий капітал у виробничо-господарську діяльність і значно розширити обсяг
і види виробництва. Крім того, відповідними статтями даного Закону закріплені умови
створення на підприємствах установ виконання покарань власного виробництва, здійснення
зовнішньоекономічної діяльності, особливості підприємницької діяльності засуджених (яка
може здійснюватись як у формі індивідуальної трудової діяльності, так і шляхом створення
товариства з обмеженою відповідальністю).

Ми підтримуємо думку Калінюка А. [12], який вважає що, „відповідним органам, які
здійснюють управління кримінально-виконавчою системою України, було б доцільно
застосувати рецепцію, тобто сприйняття позитивних норм відповідного Закону Російської
Федерації, адаптуючи їх до чинного національного законодавства, і спрямувати свою діяльність
на розроблення окремих програм і документів, з подальшим законодавчим закріпленням
Верховною Радою щодо розширення кола можливостей здійснення виробничо-господарської
і фінансової діяльності підприємств установ виконання покарань в умовах ринкових відносин.
Це, у свою чергу, мало б позитивні результати у відродженні промислової діяльності вказаних
установ і зняло б напруження з бюджету держави щодо фінансування пенітенціарної системи”.

На нашу думку, це також дозволить перейти до подальшого перетворення кримінально-
виконавчої системи в організацію, що дозволить успішно забезпечувати процеси трудової
адаптації і соціальної реабілітації засуджених.
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У кінці 2009 року відомими вченими економістами та юристами детально проаналізовано
причини та умови, що сприяли кризовим явищам і занепаду економіки в Україні, а саме:
недосконале правове регулювання основних економічних процесів, недоліки у функціонуванні
судової системи та відсутність дієвих альтернативних способів вирішення спорів між суб’єктами
господарювання [1].

Розглянемо причини, у зв’язку з якими даний інститут діє неефективно, та що можна
зробити для його удосконалення.

Так, з прийняттям Закону України „Про третейські суди” в українській науці процесуального
права знайшов своє місце інститут оскарження рішень третейських судів, що відповідає світовим
стандартам альтернативного вирішення спорів.

Відомо, що термін „оскарження” відповідно до Великого тлумачного словника розуміється
як офіційне подання скарги до вищої інстанції, протестуючи проти якого-небудь рішення,
чиїх-небудь дій і т. ін. [2, с. 859]. Що стосується рішень третейського суду, то це поняття є
новим для вітчизняного законодавства про третейські суди. Уперше воно з’явилося в 2004
році, коли був прийнятий Закон України „Про третейські суди” (далі – Закон).

Через відсутність певних правових традицій та досвіду роботи на сьогодні однією з
найгостріших проблем у галузі третейського судочинства залишається оскарження рішень
третейських судів.
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Третейські суди, хоча і утворюють систему альтернативного громадського судочинства,
але ще не є повністю відокремленими від державних судів, так як Закон встановлює можливість
оскарження рішень третейського суду до суду державного.

У вітчизняній літературі теоретичні та практичні проблеми оскарження рішень третейських
судів стали предметом наукових досліджень С. Коссака, Р. Лемик, Г. Пампухи, Ю. Притики,
М. Самохвалова, С. Юлдашева та інших науковців, які, зокрема, вивчали теоретичні проблеми
третейського провадження в Україні, однак піднята нами проблема залишається
малодослідженою.

Для її розв’язання доцільно проаналізувати чинне законодавство. Так, Законом встановлено
загальні засади порядку оскарження рішення третейського суду. У зв’язку з цим Президією
Вищого господарського суду України були розроблені Рекомендації від 11 квітня 2005 р. № 04–
5/639 „Про деякі питання практики застосування господарськими судами Закону України
„Про третейські суди” та внесено зміни і доповнення до цих Рекомендацій № 04-5/216 від 15.11.
2007 р., № 04-06/57 від 30.11.2009 р. [3].

Відповідно до абзацу другого п.п. 1.1 п. 1 цих Рекомендацій, у вирішенні питання про те,
який суд, загальний чи господарський, компетентний розглядати заяви про скасування рішення
третейського суду господарським судам необхідно виходити з вимог статті 15 Цивільного
процесуального кодексу України та статей 1, 12 Господарського процесуального кодексу
України (далі – ГПК), а також необхідно керуватися статтями 13–16 ГПК, якими встановлено
правила щодо визначення підсудності справ місцевим господарським судам.

Рішення останніх, перед тим як набрати остаточної законної сили, має пройти мінімум
апеляційну і касаційну інстанції. За загальним правилом, ці рішення третейського суду не
підлягають оскарженню в апеляційній і касаційній інстанціях, на відміну від судів загальної
юрисдикції. Усім відомо, що в апеляційній інстанції справа, а відповідно і законність її рішення,
переглядається від початку до кінця, хоча і в спрощеному порядку. Касаційна інстанція завжди
може повернути справу для повторного розгляду як до суду першої інстанції, так і апеляційної.
Таким чином, розгляд справи може тривати роками. У сучасних економічних умовах це
вкрай невигідно, адже унаслідок зростання темпів інфляції за час перегляду законності рішення
на різних рівнях судової системи ціна позову може стати незначною навіть для боржника, що
істотно нівелює функцію судового захисту [4, с. 128].

Відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не
підлягає, крім випадків, передбачених цим Законом.

До ч. 2 ст. 51 Закону було внесено і затверджено зміни, через які рішення третейського
суду може бути оскаржене сторонами, третіми особами, а також особами, які не брали
участі у справі, у разі, якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, у
випадках, передбачених цим Законом, до компетентного суду відповідно до встановлених
Законом підвідомчості та підсудності справ.

Пунктом 1.9.1 Рекомендацій Вищого господарського суду України „Про деякі питання
практики застосування господарськими судами Закону України „Про третейські суди” [3, с. 18]
зазначено, що Господарський суд виносить ухвалу про відмову в прийнятті заяви, якщо:

– рішення третейського суду оскаржено з підстав, не передбачених статтею 51 Закону;
– заяву подано не стороною у справі;
– заяву подано з пропуском встановленого Законом строку;
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– оскаржується рішення третейського суду зі справи, не віднесеної до підвідомчості
господарському суду;

– у провадженні господарського суду є справа про скасування того ж рішення третейського
суду з тих cамо підстав.

Практика судочинства вказує на те, що місцеві та апеляційні господарські суди, а також
загальні суди у більшості випадків подання позовної заяви особою, яка не була стороною у
справі, відмовляють у прийнятті такої позовної заяви. Наприклад, між приватним
підприємством „В” (Продавець) та ТОВ „Р” (Покупець) було укладено попередній договір
купівлі-продажу нерухомого майна, в якому сторони також погодили суму, яку необхідно
сплатити Покупцю на користь Продавця, порядок її сплати, необхідність у нотаріальному
посвідченні договору, а також домовленість про звернення до третейського суду у випадку
порушення зобов’язань за попередньою угодою. У зв’язку із сплатою Продавцем суми за
договором, за наяності акта приймання-передачі, а також ухилення Продавця щодо
нотаріального посвідчення договору, Покупець звертається до третейського суду, який при
розгляді справи та підтримці вимог з боку Продавця виносить рішення про визнання права
власності за Покупцем. Тоді як те майно за договором не належало Продавцю, а було
державною власністю. При зверненні до Господарського суду регіональному представництву
Фонду державного майна України було відмовлено у прийнятті позовної заяви.

Проте рішення третейського суду не підлягає оскарженню в тому розумінні, до якого ми
звикли, звертаючись до державних судів, як до загальної юрисдикції, так і судів господарських.
Рішення, хоча і є остаточним, та не підлягає оскарженню, однак є випадки, передбачені Законом,
коли можливе оскарження рішення третейського суду, а саме: ч. 3 ст. 51 передбачено підстави
для оскарження та скасування рішення третейського суду.

Прийняття рішення третейським судом у справі, не підвідомчій йому відповідно до закону,
є першою підставою. Закон дозволяє третейським судам розглядати будь-які справи, що
виникають з цивільних і господарських відносин, за винятком категорій справ, визначених у
ст. 6 Закону. Необхідно звернути увагу на те, що цей Перелік є вичерпним. Його було істотно
доповнено у березні 2009 року. Законодавець, вочевидь, урахував висновки Судової палати у
цивільних справах Верховного Суду України, що розглянула узагальнення практики
застосування судами Закону, де, зокрема було зазначено, що „наявність значної кількості
колізій та прогалин у законодавстві створює грунт для численних зловживань з боку
третейських судів. Так, третейські суди масово визнають дійсними незаконні договори про
відчуження нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, об’єктів самочинного та незавершеного будівництва”.

З огляду на це виникає питання непідвідомчості справ третейському суду. У ч. 1 ст. 6
Закону зазначено, що третейські суди в порядку, передбаченому Законом, можуть розглядати
будь-які справи, що виникають із цивільних і господарських правовідносин, за винятком:

– справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
– справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських

договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
– справ, пов’язаних із державною таємницею;
– справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що

виникають із шлюбних контрактів (договорів);
– справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;



186                                                                                                             Право

– справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування,
їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських
функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень,
державна установа чи організація, казенне підприємство;

– справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
– справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
– справ у спорах, що виникають з трудових відносин;
– справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством

та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також
між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із
створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;

– інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної
юрисдикції або Конституційним Судом України;

– справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
– справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду

потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час
здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на
виконання делегованих повноважень.

З огляду на вказаний вище перелік, якщо переданий на вирішення третейського суду спір
буде виникати із зазначених у ч. 1 ст. 6 Закону відносин, то відповідно будуть підстави для
оскарження рішення третейського суду. Тобто третейський суд розглядатиме лише ті спори,
що виникають через правовідносини, не передбачені ч. 1 ст. 6 Закону, а за умови додержання
вказаної вимоги рішення третейського суду з підстав непідвідомчості розглянутого ним спору
не підлягатиме оскарженню ні за яких умов.

Друга підстава оскарження і скасування рішення третейського суду, коли рішення
третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому  третейською угодою, або цим
рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням
третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано
може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської
угоди. Отже, однією з істотних ознак розгляду справи у третейському суді є домовленість, яку
визнають обидві сторони, укладаючи між собою угоди. Цю домовленість Закон називає
„третейською угодою”. У ній сторони можуть домовитися про предмет спору, що передається
на розгляд до третейського суду, визначити третейський суд і суддів, що розглядатимуть спір,
а також інші умови розгляду в порядку альтернативного судочинства.

Третейська угода укладається як до, так і після виникнення господарського чи цивільного
спору. Це означає, що сторони можуть уникнути небажаних наслідків скасування рішення
третейського суду, вносячи зміни і доповнення до третейської угоди. Складаючи третейську
угоду, завжди можна проконсультуватися з фахівцем і забезпечити її дію на всі правовідносини,
які сторони бажають нею врегулювати, а тому третейська угода, складена фахівцем,
забезпечить можливість передачі всіх спорів, які виникають між його сторонами на розгляд
третейського суду.

Наступною підставою є визнання недійсною третейської угоди та визнання недійсним
оскарження рішення третейського суду. Такий спосіб оскарження відбувається в порядку,
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передбаченому Цивільним кодексом України, тобто у випадку, якщо сторонами третейської
угоди не дотримано вимог Закону щодо відповідності останньому її форми, дієздатності її
сторін та їх волевиявлення щодо укладення третейської угоди. Однак з огляду на те, що
третейська угода може бути викладена у вигляді третейського застереження, до якого Законом
передбачені мінімальні вимоги щодо дійсності, як засвідчує практика, визнання третейської
угоди недійсною практично неможливе, бо для забезпечення її дійсності фактично необхідно
лише укласти третейську угоду письмово.

Третейська угода являє собою форму правочину, тому на неї розповсюджується
положення Цивільного кодексу щодо визнання правочину недійсним. Наприклад, між
громадянином „А” та Ялтинським бюро технічної інвентаризації було укладено третейську
угоду. Громадянин „А” у зв’язку з цим звернувся з позовом про визнання права власності до
третейського суду, за результатами розгляду якого позовні вимоги були задоволені, не
погоджуючись із вказаною третейською угодою, Підприємство „Б” звернулося до Ялтинського
міського суду з позовною заявою про визнання третейської угоди недійсною. Позов було
задоволено за тієї обставини, що БТІ – організація, яка має владні повноваження та не може
бути стороною у третейській угоді, тому що такі справи не відносяться до компетенції
третейських судів (п. 6 ч. 1 ст. 6 Закону).

Отже, визнання третейської угоди недійсною є однією з форм захисту порушених прав
особи, що не була стороною у третейській угоді.

Щодо складу третейського суду, яким приймається рішення, то ця підстава для його
оскарження, мабуть, найбільше захищена Законом, за яким передбачено можливість вільного
вибору суддів третейського суду сторонами спору та обов’язкову участь у ньому осіб з
вищою юридичною освітою, що має забезпечити сам третейський суд. Отже, склад
третейського суду контролюється ним самим, а також сторонами спору, переданого на розгляд
третейського суду. Такий контроль забезпечення належного складу суду гарантує його
відповідність вимогам Закону, а отже, і виключає підставу для оскарження рішення третейського
суду.

Остання підстава для скасування рішення третейського суду з’явилася в Законі нещодавно,
а саме 31.03.2009 року з набранням чинності Закону про внесення відповідних змін до нього.
Відповідно до вказаних змін скасуванню підлягає рішення третейського суду, якщо ним
вирішено питання про права і обов’язки осіб, які не брали участі у справі. Таким чином, на
сьогодні у сторін третейського розгляду, як і у самого третейського суду з’явився обов’язок
залучати до участі в справі третіми особами тих, чиїх прав та обов’язків буде торкатися рішення
третейського суду у справі. Щодо такого обов’язку третейського суду можна зробити висновок,
виходячи з тих змін до Закону, які набрали чинності 31.03.2009 року, а саме змін до ст. 3 Закону,
де сказано, що завданням третейського суду є захист майнових і немайнових прав та
охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного розгляду та
вирішення спорів відповідно до Закону.

Таким чином, третейський суд при здійсненні ним судочинства повинний захищати майнові
і немайнові права та охоронювані Законом інтереси фізичних чи юридичних осіб у цілому,
забезпечуючи тим рішенням права та обов’язки тих осіб, які не брали участі у справі. Те само
повинні робити і сторони третейського розгляду, оскільки в тому випадку, коли до участі в
справі не будуть залучені всі зацікавлені особи, то це може слугувати скасуванню рішення
третейського суду. Порядок залучення третіх осіб визначається регламентом третейського
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суду або угодою сторін. У будь-якому випадку участь у справі третіх осіб не є обов’язковою,
оскільки вона відповідно до Закону є добровільною.

Згідно з ч. 4 ст. 51 даного Закону заяву про скасування рішення третейського суду може
бути подано до компетентного суду сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з
дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участь у справі, у разі,
якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки,– протягом трьох місяців з
дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського
суду.

Скасування компетентним судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права
повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених ст. 51 цього Закону.

У разі, якщо рішення третейського суду скасовано повністю або частково внаслідок
визнання компетентним судом третейської угоди недійсною або через те, що рішення прийнято
у спорі, який не передбачений третейською угодою, чи цим рішенням вирішені питання, що
виходять за межі третейської угоди, або рішення прийнято у справі, не підвідомчій
третейському суду, відповідний спір не підлягає подальшому розгляду в третейських судах.

Таким чином, рішення третейського суду може бути оскаржене його сторонами, третіми
особами або особами, які не брали участі у справі, у разі, якщо третейський суд вирішив
питання про їх права і обов’язки, та лише в описаних вище п’яти випадках, можливість настання
яких повністю залежить від позивача. Отже, кожний, хто звертається до третейського суду,
фактично самостійно відстоює його законність, забезпечивши наявність наступних
обов’язкових умов:

– вирішення спору входить до компетенції третейського суду;
– між сторонами укладена відповідна третейська угода на вирішення спору третейським

судом;
– третейську угоду (або договір, у якому вона міститься) не визнано недійсною (недійсним)

судом;
– склад третейського суду, яким приймається рішення, повинний відповідати вимогам

статей 16–19 Закону (обов’язкове ознайомлення з регламентом відповідного третейського
суду);

– третейський суд своїм рішенням не вирішить питання про права і обов’язки осіб, які не
беруть участі у справі [5].

Таким чином, рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає з огляду
на те, що неймовірна кількість підстав для скасування рішення суду передбачена у судах
загальної та спеціальної юрисдикції. Перелік підстав, наведений у ч. 3 ст. 51 Закону, з яких
може бути оскаржене та скасоване рішення третейського суду, є вичерпним і розширеному
тлумаченню не підлягає.

Отже, у разі оскарження рішення третейського суду з інших підстав, наведених у зазначеній
нормі Закону, прийняття відповідної скарги неможливе.

Тому, бажаючи вирішувати існуючі на сьогодні проблеми та прогалини законодавчого
регулювання діяльності третейських судів, зокрема в ракурсі оскарження рішень третейських
судів вважаємо доцільно доповнити Закон новою статтею 51–1, що встановлюватиме відсутній
раніше порядок розгляду спору в третейському суді у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Пропонуємо викласти статтю 51–1 „Розгляд спору в третейському суді у зв’язку з
нововиявленими обставинами” у такій редакції:
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„Рішення третейського суду може бути переглянуте за заявою однієї із сторін третейської
угоди або іншої особи, права якої порушені у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Підставами для перегляду рішення третейського суду у зв’язку з нововиявленими обставинами
є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається  із
заявою, на час розгляду справи;

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання
свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад,
фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного
або необґрунтованого рішення;

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення, що підлягає
перегляду;

4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого
правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо
рішення суду ще не виконане.

Заява про перегляд рішення третейського суду у зв’язку з нововиявленими обставинами
подається й розглядається у третейському суді, який виніс рішення протягом трьох місяців від
дня встановлення обставин, що є підставою для перегляду.

При неможливості засідання третейського суду, у тому числі й постійно діючого
третейського суду, який виніс рішення у колишньому складі, заява про перегляд рішення, у
зв’язку з нововиявленими обставинами, розглядається новим складом третейського суду,
сформованим у порядку, встановленому цим Законом”.

Запропоновані зміни дозволять забезпечити захист прав і законних інтересів осіб,
порушення яких на сьогодні виникають через недосконалість Закону України „Про третейські
суди”.
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Статтю присвячено проблемі професіоналізму управлінської діяльності керівника, що
дозволяє виявити складні теоретичні та практичні питання, які потребують вирішення в
умовах докорінної перебудови всіх сторін життя суспільства.

The article is devoted to the problem of the professional attitude to the management/ It gives
the opportunity to reveal important theoretical and practical problems that are needed to
solved in today‘s conditions of global reconstruction of all spheres of the society.
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В умовах докорінної перебудови всіх сторін життя суспільства, проголошення суверенітету
народу, розбудови української держави й утвердження її на світовому рівні надзвичайно
гостро виступає проблема професіоналізму в усіх сферах управління [1–5]. Перехід до ринкової
економіки зумовлює суттєві зміни традиційних структур як системи підготовки взагалі, так і
професійної зокрема, і ставить особистість в умови вибору: або бути професіоналом і вижити,
або залишитися ніким. Отже, ринок є ефективним механізмом економічних відносин,
функціонування якого стимулює підвищення ділової, підприємницької, організаторської
активності суб’єктів управління. Усе це вимагає інноваційного підходу до підготовки та
навчання керівників (у тому числі і правоохоронців), зумовлює впровадження нових
управлінських технологій, передбачає зміну нормативних вимог до керівників, до їх
управлінської компетентності, здатності орієнтуватися у зростаючих інформаційних потоках,
уміння створювати працездатні групи людей. Адже саме від цього залежить ефективність
усього державного управління як практичного, організуючого та регулятивного впливу
держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування, зберігання або
перетворення [1].

Однак необхідно зазначити, що в атмосфері дефіциту професійної компетентності та
справжньої управлінської культури виникає проблема у неефективному державному
управлінні. Звідси цілком логічно виникає питання професіоналізму управлінців, яке набуває
сьогодні особливої значущості. Це, у свою чергу, вказує на необхідність вести мову про
управлінську діяльність як про професійну, функції якої виконуються спеціально
підготовленими спеціалістами з управління, які можуть і вміють використовувати надбання
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науково-технічного прогресу, наукові розробки суміжних з управлінням наук і, у першу чергу,
психології управління [2, 3, 4].

Враховуючи наявність в управлінській діяльності невирішених проблем, пов’язаних із
професійною придатністю управлінців, метою цієї статті є розгляд проблеми професіоналізму
управлінської діяльності й аналіз його компонентів.

Доцільно зазначити, що управління є специфічною сферою людської діяльності. Його
ефективність залежить не стільки від особистих особливостей людини, скільки від знань і
розуміння управлінських завдань, способів стимулювання й об’єднання зусиль усіх членів
організації у напрямі реалізації цілей організації.

Серед складних і важливих питань потрібно виділити соціально-психологічний аналіз
діяльності керівника, механізмів групової динаміки та пошук шляхів оптимізації управлінської
діяльності. Отже, формування ефективного управління потребує насамперед оволодіння
(теоретичними, науковими) засадами управління як соціального феномена, вимагає від
управлінця чіткого засвоєння понять і категорій, які відображають сутність і зміст цього
феномена.

У процесі вивчення наукової літератури виявлено, що існує велика кількість різних думок
щодо визначення категорії „професіоналізм діяльності”. При цьому окремі науковці
ототожнюють його з професійною придатністю, яка розглядається як сукупність психічних і
психофізіологічних особливостей людини, необхідних і достатніх для досягнення певної
ефективності у тій чи іншій професії. Інша категорія дослідників ставить в один ряд поняття
„професіонали”, „майстерність”, вважаючи їх синонімами. Крім того, є окремі науковці, де
поняття „професіоналізм” визначається як професійне самовизначення або як самоосвіту,
самовиховання.

Таким чином, у першу чергу потрібно вести мову про те, що професіоналізм керівника є
відображенням певного рівня готовності здійснювати управлінську діяльність. Отже, з одного
боку, потрібно говорити про професіоналізм як інтегральну якість, властивість особистості,
що формується у діяльності та спілкуванні, а з іншого – як процес і результат діяльності та
спілкування. У зв’язку з цим доцільно вести мову про основи професіоналізму, в яких закладена
здатність керівника здійснювати самооцінку, самоаналіз, саморозвиток, самоорганізацію та
самоконтроль. Крім того, професіоналізм як психологічне й особистісне утворення
характеризується не тільки відповідними знаннями та навичками, але й здатністю до постановки
та розв’язання професійних завдань. Важливе місце у цьому процесі посідає розвиток
загальних і спеціальних здібностей, а також ставлення до управлінської діяльності, усвідомлення
її ресурсів та обмежень, особистий досвід, індивідуальне бачення стилів і методів управлінської
діяльності, методологічні установки та норми професійного мислення.

Що стосується компонентів професіоналізму управлінської діяльності, то доречно навести
думку щодо цього Л. Е. Орбан-Лембрик, яка їх поділяє так: професіоналізм діяльності керівника
(готовність здійснювати управлінську діяльність, технології стимулювання до досягнення
вершин професійної управлінської діяльності, чинники зовнішнього середовища);
професіоналізм спілкування та своєрідність стосунків, що складаються між керівниками та
співробітниками; професіоналізм особистості керівника (характеристика знань, умінь і
навичок, спеціальних здібностей, що підвищують ступінь готовності здійснювати управлінську
діяльність, виховання, самоосвіту й освіту як умова досягнення вершин професіоналізму);
сукупні показники активної діяльності співробітників, що характеризують їх психологічну та
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професійну зрілість (ступінь сформованості професійних знань, умінь і навичок, ціннісне
ставлення до виконання завдань, спрямоване на досягнення загальної мети організації,
наявність спеціальних здібностей тощо) [2].

Отже, професіоналізм управління – це ціннісне відношення індивіда до управлінської
діяльності, мотиваційна готовність здійснювати цей вид діяльності в умовах соціуму. Виходячи
з вказаного вище, ключовим моментом у професіоналізмі управління є професійна
компетентність. Вона дозволяє управлінцю успішно вирішувати різні види професійної
діяльності. Таким чином, професійна компетентність відображає інтегративний результат
взаємозв’язку потенційної і діяльнісно-поведінкової сторін інноваційно-акмеологічної культури
управлінця, яка виявляється в його конкретній діяльності.

Сказане вище вказує на те, що професійне становлення особистості керівника, динаміка її
психічних процесів, властивостей і якостей, розвиток професійних відносин і виконання
професійних ролей невід’ємні від суспільних умов, обставин і подій. Але суспільна
зумовленість передбачає індивідуалізований характер і спосіб участі особистості в управлінні,
актуалізує суб’єктність статусу керівника в процесі здійснення ним управлінських функцій.
Отже, керівник – це не той, хто обіймає певну посаду в адміністративній ієрархії, а той, хто
реально виконує особливі функції керівництва, управління й організації. Ефективна реалізація
управлінських функцій вимагає від керівника володіти певною сукупністю методів і процесів
управління для досягнення цілей організації, які дослідники називають „управлінськими
технологіями” [1, 5]. Таким чином, управлінські технології не можуть бути універсальними,
тому є потреба в дослідженні особливостей їх застосування в різних умовах діяльності
управлінця.

Необхідно зазначити, що сучасне управління послідовно розгортається у бік психологізації,
а пошук шляхів активізації людського чинника всередині організації та врахування
психологічних і соціально-психологічних особливостей персоналу є однією з важливих умов
підвищення ефективності управлінської діяльності.

Одним із принципових питань, на яке ми шукаємо відповідь, є формування у людини
самосвідомості творчого, що містить у собі, з одного боку, певні особливості психічних
пізнавальних процесів (інтелектуальні компоненти креативності), а з іншого – деякі властивості
особистості (особистісні компоненти), які в сукупності складають творчий потенціал
управлінця. У процесі дослідження виявлено, що до основних функцій креативності в
управлінському спілкуванні доцільно віднести:

– адміністративно-організаційні, коли керівник розподіляє обов’язки, контролює хід і
результати виконання завдання, оцінює результат і несе відповідальність як за роботу окремого
підлеглого, так і всього колективу перед вищим керівництвом;

– стратегічні, пов’язані з поставленими завданнями, вибором методів для їх здійснення.
Реалізація керівником цих функцій дає можливість виявляти свій творчий потенціал;

– експертно-консультативні, коли у процесі службової діяльності до управлінця звертаються
як до компетентної людини, джерела достовірної інформації, найбільш кваліфікованого
спеціаліста;

– комунікативні – це вміння спілкуватися з людьми;
– виховні, коли керівник, приймаючи рішення і спрямовуючи колектив на досягнення

поставленої мети, забезпечує виховний ефект у формуванні особистості своїх підлеглих;
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– представницькі, коли керівник є офіційною особою, яка представляє свій колектив у
соціальному середовищі.

Умовою успішної реалізації процесу цілеутворення та забезпечення досягнення мети є
професійна зрілість спеціаліста. Професіоналізм тут виступає як достатній рівень розвитку
професійної культури та самосвідомості, який забезпечує творче вирішення завдань діяльності.

Професійна самосвідомість як сформоване відношення до професії виражається у
наявності зв’язаної системи мотивів, особистісних змістів і цілей, які склалися та постійно
розвиваються. Професійна культура повинна включати в себе індивідуально вироблені стратегії,
засоби орієнтації у дійсності, способи вирішення завдань праці для переведення її з
особистісного в цільовий стан. Отже, найбільш важливими компонентами професійної
культури управлінця є: системний світогляд і модельне міркування; професійна творча
діяльність; праксеологічна, рефлексивна й інформаційна озброєність; компетентність
діяльності, спілкування та саморозвитку; конкретно-предметні знання. Крім того, потрібно
вести мову і про творчість управлінця, яка дозволяє уникати стереотипності в його діяльності,
а відтак позбавлятись елементів бюрократизму як деформації ціннісних орієнтацій у носіїв
бюрократичної свідомості [5]. Таким чином, творче відношення управлінця до виконання
своїх обов’язків і дотримання законності є важливими засобами протидії бюрократичним
деформаціям управлінського апарату в цілому.

Системне вивчення проблеми творчості дозволяє визначити її як цілісну, цілеспрямовану
теоретичну та практичну діяльність людини, яка відрізняється новизною, оригінальністю,
нестандартністю у загальносоціальному, груповому й індивідуальному плані. У процесі
професійної діяльності реалізація біоенергетичних, інтелектуальних, емоційних, фізичних сил
людини призводить до загальносуспільного значимого результату.

Професійна позиція фахівця постає як система сформованих установок та орієнтацій,
відносин та оцінок внутрішнього й навколишнього досвіду, реальності та перспектив, а також
власні притягання, які визначають характер дій, поведінку, місце та роль у службовій діяльності
у повсякденному житті. Основне завдання для формування професійної позиції спрямовано
на людину, яка являє собою психічну якість, що поєднує систему потреб-домінант, цінностей,
прагнень, систем змістоутворюючих мотивів, закріплених у життєвих цілях, установках,
перспективах, намірах, бажаннях та активній праці щодо їх досягнення.

Конкретно-предметні знання мають важливе значення через те, що саме вони виступають
першоосновою формування усієї професійної компетентності. Отже, професійний
управлінець у своїй праці повинний спиратися на глибокі знання спеціальних, соціальних,
психолого-акмеологічних, педагогічних, організаційних та інших аспектів, що мають як
теоретичний, так і емпіричний характер. Конкретна спрямованість для спеціаліста кожного з
намічених компонентів знання у професійній свідомості залежить від галузі практичної
діяльності, положення в ієрархії службової структури й інших факторів. Тому система
підготовки повинна забезпечувати насамперед засвоєння відповідних знань, бо вони є
необхідною передумовою для реалізації процесу праці.

Отже, розглядаючи самосвідомість як фактор професійного зростання та творчої активності
особистості, потрібно зазначити, що знання про себе або змістовна частина комплексу „Я”, є
поєднанням образів, уявлень, понять про свої особистісні риси, здібностей, мотивів та інших
психологічних утворень, а ставлення до себе є відносно стійким почуттям, яке пронизує
самосприйняття і „Я-образу”, і характеризує рівень розвиненості потреб у творчій праці.
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Форми та засоби розвитку і самоудосконалення спеціаліста значною мірою визначаються
його концептуально-психологічним базисом. Для цього потрібно виділити два основні
принципи розробки, організації та реалізації стратегії професіоналізації кадрів:

– перший – спеціаліст здатний продуктивно професійно зростати там і тоді, де і коли йому
надана можливість для стимулюючого творчого розвитку, в процесі якого набувається досвід
досягнення, здійснюється усвідомлення вперше отриманого продукту, які ведуть до
самостійного вибору нових завдань та цілей. Іншими словами, успішний розвиток творчого
потенціалу припускає побудову досвіду, який добре рефлексується;

– другий – розвиток творчого потенціалу і в цілому професіоналізація можуть бути
продуктивними тільки за наявності взаємозв’язку між її змістом та способами, з одного боку,
та змістом, цілями людини – з іншого.

Отже, продуктивна управлінська діяльність керівника забезпечується дотриманням цілісної
сукупності загальних принципів, що відображають його входження в реальні зв’язки з
навколишньою дійсністю, залежність продуктивності управлінської діяльності від рівня
професійної компетентності, а також зв’язку між макрохарактеристиками керівника як індивіда,
особистості, суб’єкта управлінської праці і творчої індивідуальності. на їх основі створюється
психологічний механізм оптимізації управлінської діяльності. Керівник як провідний суб’єкт
управління виконує інтегративну роль. Однак він як професіональний управлінець повинний
уміти, дотримуючись єдиних, обов’язкових і загальних для усіх формальних правил, не втратити
раціоналізм і не виділити зміст роботи із її форми.

Вважаємо, що ефективне вирішення управлінських завдань можливе в межах створеної
акмеологічної моделі управлінської діяльності керівника. Сутність моделі описується
акмеограмою, у якій головний суб’єкт управлінської діяльності – керівник, представлений як
центральна системоутворююча ланка. Реалізація основної мети в управлінні досягається за
допомогою продуктивного виконання ним перцептивної, гностичної, конструктивної,
діяльнісно-комунікативної і оціночно-аналітичної функцій, на основі сформованих
управлінських знань, навичок, умінь, конкретних психологічних якостей, професійних позицій
і акмеологічних інваріант. Модель оптимальної управлінської діяльності є не чим іншим як
науково обгрунтованими вимогами, що визначають порядок і правила виконання операцій,
системи прийомів і дій, що складають управлінські функції. Цілісний цикл управління містить
у собі не тільки апробовані загальноприйняті управлінські функції – вивчення обстановки,
з’ясування завдань управлінської діяльності, ухвалення управлінського рішення, його
планування і здійснення, аналіз виконання рішення й коректування управлінської діяльності.
До його складу обов’язково повинна бути включена і така управлінська функція, як визначення
рівня проблемності управління. При цьому її акмеологічні основи мають принципове для
реального контексту управлінської діяльності керівника військового колективу значення й
істотно впливають на її оптимізацію.

Отже, результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок про те, що
управлінська діяльність керівника може бути оптимальною, якщо її акмеологічний  супровід
будувати за такими напрямами: розроблення в межах державного апарату науково
обгрунтованих технологій підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень; типізація
управлінських ситуацій, виділення найхарактерніших процедур і операцій; розвиток мотивації
досягнення управлінця; удосконалювання акмеологічної культури керівників; акмеологічне
забезпечення праці загалом і управлінської діяльності зокрема.
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Отже, розгляд проблеми професіоналізму управлінської діяльності та його компонентів
дали можливість виявити складні теоретичні та практичні питання, що потребують вирішення
в умовах докорінної перебудови всіх сторін життя суспільства, розбудови української держави
й утвердження її на світовому рівні. Результати дослідження свідчать про те, що існує нагальна
потреба в удосконаленні організаційних засад оптимізацїї управлінської діяльності керівників
і підвищення рівня їх готовності ефективно здійснювати управлінську діяльність. Крім того,
перспективним напрямом подальших розробок даної проблеми є визначення пріоритетних
напрямів і методів боротьби з бюрократизмом в управлінській діяльності та свавіллям
чиновництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Державне управління : словник-довідник / [Бакуменко В. Д., Безносенко Д. О.,

Варвар І. М. та ін.]; за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. –
228 с.

2. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навчальний посібник / Л. Е. Орбан-
Лембрик. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 695 с.

3. Урбанович А. А. Психология управления : учебное пособие / Урбанович А. А. – Минск :
Харвест, 2001. – 640 с.

4. Данчева О. В. Практична психологія в економіці та бізнесі / О. В. Данчев, Ю. М. Швалб.
– К. : Лібра, 1999. – 270 с.

5. Державне управління в Україні : організаційно-правові засади : навчальний посібник /
[Нижник Н. Р., Дубенко С. Д., Мельниченко В. І. та ін.]; за заг. ред. проф. Н. Р. Нижник. – К. :
Вид-во УАДУ, 2002. – 164 с.

Подано до редакції 16 листопада 2009 р.



196                                                                                                             Право

УДК 342.95
І. І. Шемелинець,
Національний університет
ДПС України

СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРУДОВИХ

ПРАВОВІДНОСИН
У статті охарактеризовано сучасний стан адміністративної відповідальності за

правопорушення у сфері трудових правовідносин, проаналізовано проблеми правового
регулювання та  нормативного закріплення відповідальності.

Акцентовано увагу на потребі у нормативному визначенні суб’єкта адміністративної
відповідальності у сфері праці та приведенні норм про адміністративну відповідальність
до єдиних стандартів.

In the article characterized modern condition of administrative responsibility for offence at
the sphere of work relations, analyzed problems of legal regulate and legal fixation a
responsibility.

The necessary of legal definition of subject of administrative responsibility at the sphere of
work and result in norms about administrative responsibility to unit standards are accented.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, суб’єкт адміністративної
відповідальності, посадова особа.

Право громадян на працю, на результати праці чітко закріплено в Конституції України,
встановлено і гарантовано державою. Це право є визначальним у правовому статусі особи і
повинно бути забезпечене відповідними нормативно-правовими актами. Конституція
України [1] закріпила, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають
право в Україні на підприємницьку діяльність, право на працю, право  на соціальний захист,
право на відпочинок, право на достойний життєвий рівень для себе та своєї сім’ї. У сукупності
усі ці права являють собою той статус, через який особа перетворюється в окремого суб’єкта
права – працівника.

Сьогоднішня ситуація, пов’язана із забезпеченням трудових прав громадян, м’яко кажучи,
залишає бажати кращого. Нормативно-правові акти, що регулюють трудові правовідносини,
досить часто не містять норм, які б повною мірою захищали працівників від посягань на їх
трудові права з боку як власника підприємства, установи чи організації, так і інших суб’єктів
владно розпорядчих відносин. Забезпечення прав повинно відбуватися шляхом встановлення
імперативної норми та чіткої відповідальності за порушення цієї норми. В Україні за порушення
трудових прав передбачено чотири види відповідальності – кримінальна, адміністративна,
матеріальна і дисциплінарна.

© Шемелинець І. І., 2010
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Більш дієвою, на нашу думку, є адміністративна відповідальність. Але і тут існують певні
проблеми. Кодекс України про адміністративні правопорушення ( далі – КУпАП) [2] містить
лише декілька видів правопорушень у сфері праці і передбачає санкції у вигляді
адміністративного штрафу. Проте у Кодексі не охоплено весь комплекс трудових правовідносин
або вони можуть трактуватися неоднозначно.

Як правило, більшість проблем у процесі застосування адміністративної відповідальності
у сфері праці за порушення законодавства про працю виникає із визначенням та ідентифікацією
особи, що вчинила адміністративний проступок, тобто щодо визначення суб’єкта
адміністративної відповідальності у сфері праці.

Дослідженням даної правової категорії займалися у різні періоди видатні вчені-
адміністративісти: Колпаков В. К., Авер’янов Лук’янець Д. М., Голосніченко І. Г., Дяченко О.,
Стефаник В., Матіос А., Вікторов І., Старцев О. та інші.

Проте, незважаючи на це, проблема у адміністративному законодавстві залишається.
Стаття 2 КУпАП визначила, що законодавство про адміністративні правопорушення

складається із Кодексу та інших законів України.  Тобто, якщо конкретне правопорушення не
визначено Кодексом, а визначено іншим законом, то щодо застосування адміністративної
відповідальності діють одні і ті само правила. Ці правила діють і щодо визначення суб’єктів
порушення.

Статті Кодексу про адміністративні правопорушення, що закріплюють адміністративну
відповідальність за правопорушення у сфері праці, визначають суб’єктом лише фізичну особу,
хоча і диференціюють їх за певними ознаками.

За порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплату
її не в повному обсязі, а також за порушення інших вимог законодавства про працю (ч. 1
ст. 41) відповідальність несе посадова особа, а також громадянин – суб’єкт підприємницької
діяльності.

Необхідно зазначити, що у законодавстві про працю практично не зустрічається термін
„посадова особа”, а вживається більш зрозумілий термін „власник або уповноважений
власником орган”. На нашу думку, законодавець під поняттям „посадова особа” у цій статті
розумів особу чи орган, який здійснює загальне керівництво підприємством, установою чи
організацією і від якого залежить нарахування та виплати заробітної плати.

Звернути увагу необхідно також і на те, що термін „посадова особа” в законодавстві не
має дефініції. У цьому контексті не можна не погодитись з А. Матіосом, який зазначає, що
сьогодні залишається актуальним і питання уніфікації у законодавчих актах поняття „посадова
особа”. Закон України „Про державну службу” визначає це поняття у межах державної служби,
проте і саму службу законодавець розглядає у вузькому розумінні як професійну діяльність
в органах виконавчої влади та її апараті. Таким чином, згідно із законом посадовими особами
є лише окрема категорія службовців, а це суперечить законодавству про адміністративну,
кримінальну та дисциплінарну відповідальність, у якому відображено широке розуміння цього
поняття [3, с. 35].

І дійсно, дефініцію „посадова особа” містить лише Закон України „Про державну службу”,
який визначає, що посадовою особою вважаються керівники державних органів та їх апарату,
інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено
здійснення організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій [4].
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Виходить, що порушення, визначене у ч. 1 ст. 41 КУпАП стосується лише осіб, що
працюють у державних органах, мають статус державних службовців і здійснюють
організаційно-розпорядчі функції. Що ж стосується посадових осіб підприємств і організацій,
то, мабуть, такий термін не можна застосовувати з позиції трудового законодавства.

Невизначеність терміна „посадова особа підприємства” породжує проблеми застосування
адміністративної відповідальності за цією статтею. Специфіка розподілу праці на виробництвах
і підприємствах дозволяє перекладати відповідальність за діяння з осіб, які повинні були її
понести відповідно до закону на залежних від них підлеглих. Часто не можна встановити
конкретну особу, яка безпосередньо вчинила правопорушення. Річ у тім, що керівництво
підприємства і менеджерський персонал просто перекладають вину одне на одного. При
цьому не можна встановити, чиї заперечення відповідають дійсності [5, с. 76].

Незаперечною видається нам думка про те, що посадові особи несуть відповідальність як
за власну неправомірну поведінку, так і за поведінку підлеглих їй службовців. Так А .І. Щербак
зазначає, що посадова особа „наділена засобами для забезпечення виконання своїх
розпоряджень, спрямовує діяльність інших працівників і несе відповідальність за роботу своїх
підлеглих” [6, c. 83].

Посадова особа підприємства дійсно потребує чіткого визначення і закріплення в
нормативно-правових актах, оскільки така невизначеність іде в розріз із нормами КУпАП,
який використовує цю правову категорію.

Необхідно зазначити, що посадова особа є носієм владних повноважень, що створюють
реальні можливості для забезпечення внутрішнього управління відповідною організаційною
структурою. Крім того, для посадової особи характерною ознакою є зайняття керівної посади,
яка наділяє правом вчиняти юридично-владні дії, які поширюються на підлеглих осіб.

Виходячи з цієї позиції, термін „посадова особа” може бути застосований і до визначення
керівних осіб підприємства, установи чи організації, які наділені необхідним обсягом владних
повноважень щодо підлеглих працівників і не є державними службовцями. Проте, оскільки
лише Закон України „Про державну службу” містить визначення посадової особи, то під цим
терміном потрібно розуміти, на нашу думку, лише державних службовців, які з метою
постійного або тимчасового управління державним органом чи його підрозділом, а також
представництва його інтересів у зовнішніх зносинах, наділений державно-владними
повноваженнями і правомочний вчиняти службові юридично-значущі дії.

Окремої уваги заслуговує поняття „службова особа”, яке зустрічається у деяких
нормативно-правових актах. У примітці до ст. 364 Кримінального кодексу України визначається,
що службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції
представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах
чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за
спеціальним повноваженням.

Більш-менш зрозумілою є відповідальність громадянина-суб’єкта підприємницької
діяльності, оскільки за законодавством  ця особа здійснює організаційно-розпорядчі функції
у сфері виплати та нарахування заробітної плати своїм працівникам. Яке відношення даний
суб’єкт має до виплат пенсій і стипендій, не зрозуміло. Очевидно, що громадянин-суб’єкт
підприємницької діяльності є суб’єктом адміністративної відповідальності лише щодо
нарахування та виплати заробітної плати.
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Суб’єктом адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 41 КУпАП можуть бути і звичайні
працівники. Так, порушення вимог законодавчих актів про охорону праці є підставою для
застосування до працівників і посадових осіб підприємств, установ та організацій відповідних
санкцій, визначених цією статтею. Аналізуючи чинне законодавство у сфері охорони праці
абсолютно не зрозуміло, за які правопорушення працівників можна притягнути до
адміністративної відповідальності.

Проаналізувавши суб’єктів адміністративної відповідальності  за чинними нормативно-
правовими актами  ми все більше схиляємося до думки про необхідність встановлення та
закріплення адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення законодавства
про працю.

З цим можна погодитись, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 92 Цивільного кодексу України
юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які
складаються із фізичних осіб.

Можливість юридичної особи бути суб’єктом адміністративного проступку у сфері
трудових відносин підтверджується тим, що в трудових правовідносинах юридична особа
визнається окремим суб’єктом права. Так, укладаючи трудовий договір чи контракт, особа
вступає у трудові правовідносини з підприємством, установою чи організацією тобто з
юридичною особою.

Слід звернути увагу на те, що юридична особа наділена відповідним елементом
правосуб’єктності, а саме деліктоздатністю, а значить може і повинна нести юридичну
відповідальність за вчинені правопорушення.

Як зазначає Д. М. Лук’янець, щодо юридичних осіб існує потенційна можливість
застосування санкцій майнового характеру:

– володіння відокремленим майном зумовлює можливість застосування санкцій
майнового характеру;

– можливість набувати від свого імені майнових та особистих немайнових права зумовлює
застосування санкцій у вигляді обмежень цієї можливості;

– організаційна єдність зумовлює можливість застосування санкцій, які спрямовані на
ліквідацію цієї єдності [5, с. 74].

Як бачимо, спираючись на норми Цивільного кодексу щодо правової природи юридичної
особи, робимо висновок про теоретично-потенційну можливість бути суб’єктом
адміністративного проступку, зокрема і за порушення трудового законодавства.

Цікавою в цьому контексті, і, на нашу думку, правильною є твердження, що протиправні
дії юридичної особи є винними, якщо вони є наслідком дії чи бездіяльності фізичних осіб, які
входять до складу юридичної особи [5, с. 83].

З цим можна погодитись, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 92 Цивільного кодексу України
юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які
складаються із фізичних осіб.

Тим більше в літературі домінує думка, що для правопорушення юридичних осіб
характерне те, що винесення лише індивідуального покарання відносно порушника – члена
спільноти, справляє на саму юридичну особу недостатній превентивний вплив [7, с. 90].

Одним із основних принципів вини юридичної особи є вина її учасників, органів, інших
посадових осіб або працівників, які виконують свої трудові функцій, оскільки саме через їх дії
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юридична особа бере участь у цивільних відносинах. Юридична особа притягується до
адміністративної відповідальності за протиправне винне діяння, передбачене законом, якщо:

– юридична особа винна в невиконанні або неналежному виконанні прямої вказівки закону,
який встановлює обов’язок або заборону на здійснення певної діяльності;

– юридична особа винна в здійсненні діяльності, забороненої законом;
– правопорушення вчинено умисно або з необережності, проте існує причинний зв’язок

між дією і настанням шкідливих наслідків [8, с. 47].
На нашу думку, адміністративне правопорушення, вчинене посадовою особою

підприємства, установи чи організації, є підставою для притягнення юридичної особи до
адміністративної відповідальності, зокрема за порушення законодавства про працю. Необхідно
зазначити, що це буде можливим лише за умови чіткої регламентації цього в нормативно-
правових актах. На сьогодні ж у чинному законодавстві про адміністративні проступки
відповідальність юридичних осіб не передбачена.

По-іншому ця проблема вирішується у Російській Федерації. Законодавство РФ про
адміністративні правопорушення уже давно закріпило відповідальність юридичних осіб,
зокрема і у трудових відносинах. Так, у ст. 5–27 Кодексу про адміністративні правопорушення
Російської Федерації зазначається, що порушення законодавства про працю і про охорону
праці тягне накладення штрафу на юридичних осіб – від 30 тис. до 50 тис. рублів або
адміністративне призупинення діяльності на строк до 90 діб.

Така само ситуація у законодавстві Білорусії. За Кодексом про адміністративні
правопорушення Республіки Білорусь юридична особа визнається суб’єктом адміністративної
відповідальності. Так, ст. 9–19 передбачає, що порушення наймачем чи уповноваженою
особою наймача порядку і строків виплати заробітної плати тягне накладення штрафу на
юридичну особу до 100 базових величин.

Характеризовуючи потенційну можливість юридичних осіб бути суб’єктом
адміністративної відповідальності у сфері трудових правовідносин, не можна не звернути
увагу на те, що в деяких нормативно-правових актах України така відповідальність уже
передбачена. Так, Закон України „Про пожежну безпеку” у статті 35 передбачає, що за
порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання законних
приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду підприємства, установи та
організації можуть притягатися керівниками цих органів до сплати штрафу, який не може
перевищувати 2 % місячного фонду заробітної плати підприємства, установи та організації [9].

Цікаві норми в цьому контексті містить і Закон України „Про зайнятість населення” [10].
Так, стаття 5 даного Закону встановлює, що у разі відмови у прийомі на роботу жінкам, які
мають дітей віком до шести років; одиноким матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти
років або дітей-інвалідів; молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх
загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі
строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче
місце, дітям (сиротам), які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким
виповнилося п’ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює,
можуть, як виняток, прийматися на роботу; особам передпенсійного віку (чоловікам, які
досягли 58 років, жінкам – 53 років); особам, звільненим після відбуття покарання або
примусового лікування у межах установленої броні з підприємств, установ і організацій
державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку відмову в розмірі чотирьох
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мінімальних заробітних плат. Одержані кошти спрямовуються до Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття і можуть
використовуватися для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють
робочі місця для цих категорій населення понад встановлену квоту.

Відповідно до ст. 8 цього Закону іноземці та особи без громадянства, крім найнятих
відповідно до угоди про розподіл продукції, які прибули в Україну на визначений термін,
одержують право на трудову діяльність лише за наявності в них дозволу на працевлаштування,
виданого державною службою зайнятості України, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України.

У разі використання роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства на умовах
трудового договору без дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства
державна служба зайнятості стягує з роботодавця штраф за кожну таку особу у
двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

У разі несплати (або відмови від сплати) протягом місяця у добровільному порядку
зазначеного штрафу його стягнення провадиться в установленому законом порядку. Кошти
від стягнутих штрафів спрямовуються до Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття.

Стаття 20 цього ж Закону передбачає, що при звільненні працівників у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або
перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату
працівників, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, повідомляють
про це не пізніше як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи
підстави і строки звільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір
оплати праці,  а в десятиденний строк після звільнення – списки фактично звільнених
працівників.

У разі неподання або  порушення строків подання цих даних стягується штраф у розмірі
річної заробітної плати за кожного звільненого працівника. Ці кошти зараховуються до
державного фонду сприяння зайнятості і використовуються для фінансування заходів з
працевлаштування та соціального захисту звільнюваних працівників.

Як бачимо, держава уже пішла шляхом встановлення адміністративної відповідальності
юридичних осіб, у тому числі і у сфері трудових правовідносин.

Підводячи підсумок щодо юридичних осіб як суб’єктів адміністративної відповідальності
за порушення законодавства про працю, необхідно погодитися з висновками, які робить
Жильцов О. Л., а саме:

1) відсутність юридичних осіб серед суб’єктів адміністративної відповідальності,
передбачених Кодексом про адміністративні правопорушення, ще не свідчить про те, що
вони не можуть бути ними, адже законодавство про адміністративні правопорушення
складається, крім кодексу, з інших нормативно-правових актів, яким така відповідальність
встановлена;

2) санкції, що застосовуються до підприємств, установ та організацій, передбачені
законами України і мають адміністративно-правовий характер і є необхідним атрибутом
адміністративної відповідальності;
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3) адміністративній відповідальності юридичних осіб притаманні ознаки, які відрізняють
її від інших видів юридичної відповідальності та надають підстави стверджувати, що саме про
неї йдеться у законах України;

4) притягнення фізичних осіб до адміністративної відповідальності за адміністративні
проступки і застосування до юридичних осіб за аналогічні порушення інших видів юридичної
відповідальності є порушенням конституційного принципу рівності суб’єктів права перед
законом [11, с. 57].

Таким чином, система суб’єктів адміністративної відповідальності у сфері трудових
правовідносин, на нашу думку, характеризується такими особливостями:

1) система суб’єктів адміністративної відповідальності у сфері трудових правовідносин
характеризується різноманітністю та розгалуженістю;

2) у системі суб’єктів адміністративної відповідальності у сфері трудових правовідносин
виділяється посадова особа як носій владно-розпорядчих повноважень у цій сфері;

3) окремою особливістю є наявність у цій системі певних спеціальних суб’єктів, зокрема
йдеться про осіб, які представляють профспілки або інші уповноважені органи.

Проаналізувавши чинні нормативно-правові акти, ми приходимо до наступних висновків:
– є потенційна необхідність нормативно закріпити дефініції „посадова особа підприємства,

установи та організації”;
– необхідно чітко визначити адміністративні проступки, відповідальність за які несе

працівник;
– необхідно нормативно закріпити адміністративну відповідальність юридичних осіб,

зокрема у сфері трудових правовідносин;
– необхідно чітко визначити суб’єкта адміністративної відповідальності за вчинення

конкретних адміністративних проступків із метою подолання дублювань у чинному
законодавстві.

Отже, система суб’єктів адміністративної відповідальності у сфері трудових правовідносин
є недосконалою, не співвідноситься із реаліями сьогодення, що в свою чергу впливає на
ефективність адміністративної відповідальності у цій сфері. Тому дане питання потребує
подальшого детального вивчення та удосконалення в контексті можливості прийняття Кодексу
про адміністративні проступки, який повинний вирішити вказані проблеми у сфері
застосування законодавства про працю.
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СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

У статті приділено увагу теоретичним аспектам явища „нормативно-правовий акт”
в Україні.

The primary purpose of this article is opening of theoretical aspects to the phenomenon
„normatively legal act” in Ukraine taking into account reality of this time.

Ключові слова: система, акт, нормативно-правовий акт, закон.

Основним джерелом права в країнах романо-германської правової системи є нормативно-
правовий акт. Розуміння теоретичної сутності його дає можливість людині і громадянину
орієнтуватися в чинному законодавстві країни. Процеси інтеграції та адаптації, які відбуваються
в українському суспільстві, вимагають сучасних підходів до їх правового забезпечення з метою
змістовного наближення законодавства України до законодавства європейських країн.

Дослідженню проблем системи нормативно-правових актів України приділяли увагу такі
науковці, як: Бахрах Д. Н., Вопленко Н. Н., Головатий С. П., Голунський С. А., Гомен Д.,
Костенко О. М., Карабань В. Я., Кривенко В. В., Коркунов М. М., Лазарева В. В.,
Онопенко В. В., Ротань В. Г., Самсін І. Л., Сонін О. Є., Строгович М. С., Скакун О. Ф.,
Черніков В. В. Шебанов А. Ф., Юсупова В. О., Ямпольська Ц. А., Ярема А. Г.

Однак частина робіт була опублікована в минулому столітті, в зовсім іншу епоху, а сучасні
праці розглядають лише окремі питання зазначеної проблеми. Отже, особливої уваги потребує
дослідження системи нормативно-правових актів, яку до цього часу не вивчали.

Актуальність теми зумовлена не лише науковими завданнями, але і практичними
проблемами.

На сьогодні немає єдиного законодавчого акта, який передбачив би ієрархію нормативно-
правових актів, процедуру видання, контроль, де б усі викладені вище аспекти були офіційно
погоджені і затверджені. Тоді був би вирішений ряд проблем щодо видів, ієрархії та юридичної
сили нормативно-правових актів, загальних засад із підготовки, прийняття, набрання чинності,
державної реєстрації та офіційного оприлюднення. Окремі питання  нормативно-правових
актів частково врегульовані у Конституції України [1 ст. 117] та Законі України „Про Кабінет
Міністрів України” [10]. Вимоги до підготовки проектів указів і розпоряджень Президента
України містяться у Положенні про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента
України [15], вимоги до підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України  містяться в
окремих розділах Регламенту Кабінету Міністрів України [10]. Порядок проведення державної
реєстрації нормативно-правових актів регулюється Указом Президента України „Про державну
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реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” [14],
Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади” [12]. І це лише ті, що регламентують питання нормативно-правових актів
вищих органів влади.

Метою даної статті є розкриття деяких аспектів формування системи нормативно-правових
актів України.

У проекті закону „Про нормативно-правові акти України” [8] є визначення „системи
нормативно-правових актів” – це взаємопов’язана сукупність нормативно-правових актів,
ієрархічно структурована від актів вищої юридичної сили до актів нижчої юридичної сили та
взаємозалежна між актами однакової юридичної сили.

Якщо акт – дія, вчинок, то дії, спрямовані на досягнення юридичного результату, незалежно
від того, ким вони здійснюються, можна вважати правовими актами.

Однозначного визначення поняття „акт” у науковій літературі немає. Саме поняття „акт”,
має декілька значень, таких як дії, вчинки [3 с. 804]. Одні автори актом називають дії виконавчо-
розпорядчого характеру, спрямовані на встановлення загальних правил поведінки,
безпосередні зміни або припинення конкретних правовідносин [4  с.20]. Інші актами називають
„державно-владні акти, прийняті на основі і для виконання законів і указів органами державного
управління в процесі практичного використання функцій держави” [5 с. 178].

Під нормативно-правовим актом розуміють офіційний письмовий документ, прийнятий
чи виданий уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній законом формі та
за встановленою законом процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин,
встановлення загальнообов’язкових правил поведінки (норм права) для неозначеного кола
суб’єктів і розрахований на неодноразове застосування [8].

У своїй характеристиці нормативно-правових актів відомий науковець Алексеєв С. С.,
визначає два моменти, які відповідають основним функціям нормативно-правових актів:

– нормативно-правові акти – це інструменти розвитку, зміни нормативної основи механізму
правового регулювання;

– нормативно-правові акти – це форма реального існування юридичних норм [18 с. 40].
Так, Нечитайленко А. О. визначає нормативно-правові акти як акти компетентних органів,

з якими пов’язано встановлення, скасування або зміна загальнообов’язкових правил поведінки
та розкриває їх ознаки:

– нормативно-правові акти видаються або санкціонуються уповноваженими на те
органами держави, їх компетентними посадовими особами, іншими суб’єктами
правотворчості;

– нормативно-правові акти завжди мають встановлену форму зовнішнього виразу залежно
від того, ким вони приймаються, і являють собою письмовий офіційний документ, який
повинний відповідати певним вимогам законодавства і правилам, які відносяться до порядку
їх підготовки, прийняття, доведення до відома осіб, яким вони адресовані, опубліковані;

– змістом нормативно-правових актів є нові або змінені повністю або частково норми
права, а також вказівки на відміну  норм, які не можуть уже в конкретних умовах розвитку
суспільства за певних причин ефективно регулювати відповідні суспільні відносини;

– усі нормативно-правові акти приймаються згідно з чітко визначеною законодавством
процедурою їх підготовки, обговорення, розгляду, внесення поправок, прийняття, а в деяких
випадках і затвердження, підписання, обов’язкової реєстрації;
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– кожний із різновидів нормативно-правових актів має притаманну тільки йому юридичну
силу [17].

Кравчук М. В. доповнюючи ознаки нормативно-правових актів, вказаних вище, зазначає,
що їх виконання забезпечується силою примусу, заохочення, переконання [11 с. 228].

А. Ф. Шебанов, зазначає: „відмінність нормативно-правового акта від інших актів і
документів полягає насамперед у його змісті, тому що ні в кого не виникає сумніву, що
нормативно-правовий акт є нормативним, оскільки містить норми права” [7 c. 352].

Заслуговує уваги погляд Рабіновича П. М. на нормативно-правові акти як основну форму
права соціально-демократичної орієнтації. Тобто поширеність нормативно-правових актів
пояснюється незаперечними перевагами такого способу вираження юридичних норм саме
стосовно загальнолюдських принципів права, які поступово впроваджуються у право
соціально-демократичної орієнтації. Крім того, він виділяє ще таку ознаку нормативно-
правових актів, як публікування їх у спеціальних (офіційних) виданнях [19 с. 160].

Визначення нормативно-правових актів нормативно втілено в чинному законодавстві
України. У роз’ясненні Президії Вищого Арбітражного Суду України від 26 січня 2000 року
№ 02-5/32 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними
актів державних чи інших органів” зазначено, що „нормативно-правовий акт – це прийнятий
уповноваженим державним чи іншим органом у межах його компетенції офіційний
письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, має загальний чи
локальний характер та застосовується неодноразово” [20].

Аналіз наукових думок і чинного законодавства дозволяють сформулювати визначення
нормативно-правового акта, як письмового юридичного документа, прийнятого
уповноваженими на те державними органами у встановленому законом порядку, має владний,
загальнообов’язковий характер, в якому закріплюються офіційні правила поведінки загального
характеру, що забезпечуються і охороняються державною владою і спрямовані на регулювання
суспільних відносин.

Нормативно-правовим актам властивий ряд таких особливостей:
1) вони мають державний характер. Держава наділяє органи, організації, посадових осіб

правом приймати нормативно-правові акти, тобто правотворчою компетенцією. Вона ж
забезпечує і реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, включаючи і примусовий
вплив на осіб, що ухиляються від їх виконання.

Так, на початку 50-х років Ц. А. Ямпольська висловила думку про те, що одним із елементів
владної поведінки державного органу є видання ним наказів – обов’язкових правових актів.
Реалізація цих актів забезпечується примусовою силою держави [2];

2) нормативно-правові акти приймаються не всіма, а суворо визначеними суб’єктами,
спеціально уповноваженими на те державою. При цьому кожний суб’єкт правотворчої
діяльності має рамки своєї компетенції. Міністр, наприклад, може видати нормативний наказ,
але не уповноважений приймати укази або постанови;

3) ці акти приймаються з дотриманням певної процедури;
4) завжди містять правові норми. Наявність у цих актах правових норм і робить їх

нормативними, загальнообов’язковими.
У підзаконних актах значно оперативніше, ніж у законах, відображаються зміни в об’єкті

правового регулювання і внаслідок цього із значно меншими втратами можна подолати
прогалини у законі до його доповнення законодавцем. Спроба обійтися у правовому
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регулюванні без підзаконних актів викликала б не тільки надмірне навантаження законодавчих
органів і відповідно уповільнення темпів обговорення і прийняття законів, але і негативно
вплинула б і на саму якість законів.

Підзаконні акти забезпечують деталізацію застосування закону, регламентують порядок
введення його в дію, конкретизують механізм цієї дії, який уже визначений у законі,
встановлюють кількісні показники, норми, квоти, які швидко змінюються, містять рішення
деяких конкретних питань, у тому числі процедурного і правоохоронного порядку. Водночас
у правовій державі закон не може бути скасований, змінений або припинений відомчими
актами. Іноді підзаконні акти регулюють відносини, не врегульовані законами (наприклад,
Указом Президента України встановлено статус, повноваження Адміністрації Президента
України, тоді як законодавчого регулювання цього питання немає). Очевидно, що різниця в
об’єкті правового регулювання законів та підзаконних актів полягає не стільки в якісних
показниках, скільки в кількісному ступені загальності, значимості та необхідності елементів
цих відносин.

Отже, на підставі зазначеного можна зробити висновок, що нові умови суспільного життя
заставляють по-новому оцінити нормотворчість центральних органів виконавчої влади.

1. За своєю юридичною природою нормативно-правові акти органів виконавчої влади
доцільно розглядати як такі, що мають управлінський характер. Це дає підстави розглядати
вказані нормативно-правові акти, як правовиконавчі або правозабезпечувальні, тобто такі,
які забезпечують реалізацію в життя актів вищих органів. Відповідно до цього підходу юридична
природа нормативно-правових актів органів виконавчої влади відображає їх глибину, сутнісні
риси, які становлять основу для визначення видів актів. При цьому необхідно врахувати ту
обставину, що реальний статус відомчих актів багато в чому залежить і від існуючої системи
управління. Саме їй належить упорядкування відомчих джерел щодо порядку утворення,
забезпечення і реалізації прав суб’єктів.

2. Система законодавства не має суворої ієрархічної структури, в результаті чого
нормативно-правові акти  органів виконавчої влади не перебувають у відносинах
підпорядкування з окремими видами нормативно-правових актів органів держави. Для
виявлення місця нормативно-правових актів органів виконавчої влади у системі законодавства,
порівняння за юридичною силою явно недостатнє, яке при зіставленні джерел, що
регламентують принципово різні сторони правових відносин перетворюється у фікцію,
визначаючи можливий, а не реальний пріоритет конкретного виду актів.
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У статті проаналізовано проблемні питання оперативно-розшукової діяльності
податкової міліції щодо протидії злочинам у сфері господарювання, внесено конкретні
пропозиції, спрямовані на вдосконалення законодавчих актів України.

The article analyses the problems of the state and sphere; particular propositions directed to
the improvement of legislative acts in Ukraine are given.
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оперативних працівників.

Історичний досвід вітчизняної і світової практики боротьби із злочинністю свідчить, що
необхідність у здійсненні оперативно-розшукової діяльності обґрунтовується тим, що злочинці,
боячись відповідальності за свої дії, ретельно готуються до вчинення злочинів, планують і
передбачають різні варіанти дій правоохоронних органів, маскують сліди злочинів, а головне,
вчиняють їх в умовах неочевидності. Неочевидні (утаємничені) злочини, як правило, не можуть
бути розкриті гласними методами, так як їх прийоми і методи не завжди дозволяють це
зробити [1, с. 231].

Сучасне законодавче забезпечення суб’єктів оперативно-розшукової діяльності,
працівників оперативних підрозділів податкової міліції, які здійснюють викриття злочинів у
сфері оподаткування, мають ряд неузгоджених і проблемних питань, які негативно впливаають
на ефективність їх роботи. Це виходить із аналізу наступних правових актів.

Відповідно до ст. 101 Кримінально-процесуального кодексу України, податкова міліція є
органами дізнання, на які покладено завдання вживати всіх передбачених законом заходів для
всебічного, повного, об’єктивного дослідження обставин справи, виявляти обставини, що
викривають і ті, що виправдовують обвинуваченого, а також обставини, які пом’якшують або
обтяжують його відповідальність. Органи дізнання зобов’язані виявляти причини і умови, які
сприяли вчиненню злочинів, вживати необхідних оперативно-розшукових заходів для
виявлення ознак злочину і осіб, що їх вчинили.
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Безпосередня діяльність різних за призначенням підрозділів податкової міліції
регламентується Законом  України „Про державну податкову службу в Україні”. Згідно зі
ст. 19 цього закону, податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з
податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової
служби, і виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції [2].

Зміст оперативно-розшукової функції передбачає здійснення окремими спеціальними
підрозділами податкової міліції в повному обсязі оперативно-розшукових заходів, визначених
Законом України „Про оперативно-розшукову діяльність”. Оперативно-розшукова діяльність
в органах державної податкової служби здійснюється оперативними підрозділами податкової
міліції з метою викриття порушень податкового законодавства, виявлення навмисного ухилення
від сплати податків, обов’язкових платежів, зборів тощо [3, с. 8].

Відповідно до ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу України податкова міліція
здійснює розкриття і розслідування злочинів за підслідністю передбачених Кримінальним
кодексом України. В органах податкової міліції створені слідчі підрозділи, які в своїй діяльності
керуються кримінальним і кримінально-процесуальним законодавством [4].

До охоронної функції органів податкової міліції відноситься забезпечення безпеки
діяльності працівників державної податкової служби  від протиправних посягань при виконанні
ними службових обов’язків у випадку реальної загрози життю, здоров’ю, житлу, майну, а
також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей і близьким
родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя, а
також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними
органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності.
При здійсненні охоронної функції, органами податкової міліції передбачається також
проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на відвернення загрози життю,
здоров’ю, житлу, майну тощо вказаних осіб.

 На податкову міліцію покладено завдання, а саме:
– запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття,

розслідування та провадження в справах про адміністративні правопорушення;
– розшук платників, які ухиляються від сплати податків та інших платежів;
– запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
 – забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захист

їх від протиправних посягань, пов’язаних із виконаннями службових обов’язків.
Відповідно до завдань працівники податкової міліції уповноважені:
– здійснювати перевірку і приймати відповідні рішення за заявами, повідомленнями та

іншою інформацією про злочини та правопорушення, віднесені до її компетенції;
– здійснювати оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за

протокольною формою, а також проводити дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах
своєї компетенції, вживати заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;

– вживати заходів щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють вчиненню
злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування;

– забезпечувати безпеку працівників органів державної податкової служби та захист її від
протиправних посягань, пов’язаних із виконанням ними посадових обов’язків;
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– збирати, аналізувати, узагальнювати інформацію про порушення податкового
законодавства, прогнозувати тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру,
пов’язаних з оподаткуванням [5, с. 248].

Статтею 94 КПК України передбачено, що орган дізнання, приймаючи рішення про
порушення кримінальної справи, повинний мати достатньо даних про місце, час, спосіб
учинення злочину та осіб, які його вчинили, розмір завданої шкоди (сум коштів чи вартість
майна) чи незаконно одержаного доходу, даними про їх подальше використання.

Для виконання завдань і своїх функцій насамперед щодо запобігання і викриття злочинів
у сфері оподаткування оперативним працівникам, як суб’єктам оперативно-розшукової
діяльності, необхідно відповідне законодавче забезпечення, надання їм відповідних прав і
повноважень. Такі права передбачені у першу чергу ст. 8 Закону України „Про оперативно-
розшукову діяльність” і ст. 22 Закону України „Про Державну податкову службу в Україні”, в
якому пунктом 1, частиною першою пункту 2, пунктами 3 та 6 статті 11 цього Закону, а також
пунктами 6-12, 14, підпунктами а і б пункту 15 (з урахуванням положень цього Закону, інших
законів з питань оподаткування), пунктом 16 із дотриманням правил проведення податкових
перевірок, встановлених законодавством, пунктами 17,19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статті 11, статтями
12-15-1 Закону України „Про міліцію”.

Зокрема, відповідно до чинного законодавства за ст. 97 КПК України, абзацом першим
п. 24 ст. 11 Закону України „Про міліцію”, п. 1 ст. 8 Закону України „Про оперативно-розшукову
діяльність” оперативним працівникам надано право опитувати осіб за їх згодою,
використовувати їх добровільну допомогу, витребувати документи для перевірки даних про
підготовку чи вчинення злочину, проте аналіз практичних дій оперативних підрозділів показує,
що реалізація цих прав оперативних підрозділів на виконання своїх функцій має ряд проблемних
питань, які негативно впливають на виконання їх функцій.

Як показує практика, частина громадян при спробі працівників міліції їх опитати
відмовляються надавати пояснення по суті предмета перевірки, посилаючись на статтю 63
Конституції, у якій зазначено, „що особа не несе відповідальності за відмову давати показання
або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом” [6].

Тобто письмове опитування як спосіб збору даних для підтвердження або спростування
фактів готування або вчинення злочинів, які накопичуються для вирішення питання
порушення кримінальної справи або відмови в порушенні кримінальної справи, у правовому
полі є не відрегульованим.

За кримінальним законодавством злочини, які вчиняються у сфері оподаткування, – це
особлива категорія господарських злочинів, вчинення яких приносить великі збитки державі,
іншим суб’єктам господарювання.

Інформація про злочини, що готуються або вчинені невстановленими або встановленими
особами, може міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських
організацій, засобів масової інформації, письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках
прокурора, ухвалах суду в кримінальних справах, що перебувають у його провадженні,
матеріалах органів дізнання, інших правооохоронних органів, установ і організацій,
конфіденційних співробітників тощо. Для перевірки такої інформації органу дізнання згідно зі
статтею 97 КПК України встановлено термін, що не перевищує 10 діб.

Але при перевірці інформації про вчинення господарських злочинів, законодавством не
враховується проміжок часу, необхідний для проведення ревізій, експертиз, аудиторських і
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документальних перевірок, інвентаризацій та інших дій, які необхідно здійснити оперативним
працівникам. Крім того, аналіз законодавчих актів свідчить про те, що зазначені вимоги
суперечать ст. 33 Закону України „Про інформацію”, якою надається право розгляду запитів
правоохоронних органів протягом 10 діб, а надання відповіді на них – упродовж 30 діб.

На нашу думку, для усунення даної проблеми доцільно в нормах Кримінально-
процесуального законодавства зазначити, що строк здійснення перевірки заяв і повідомлень
може бути продовжено прокурором з 10 до 35 діб за клопотанням органу дізнання, слідчого,
якщо є необхідність у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей, спеціальних
досліджень, ревізій та інших документальних перевірок.

Основними носіями додаткових даних, необхідних для прийняття процесуальних рішень за
фактом вчинення злочинів, зокрема тих, які вчиняються у сфері оподаткування, є документи,
складені або підписані окремими або посадовими особами, зокрема акти ревізій, аудиторські
та експертні висновки тощо. Однак недосконалість законодавства, яким визначено права
оперативних підрозділів та обов’язки фізичних, юридичних осіб суб’єктів господарювання,
не завжди дозволяє своєчасно їх отримати або ускладнює їх отримання.

У діяльності підрозділів міліції негативно проявляється недосконалість норм Закону України
„Про міліцію”, де наголошується, що отримання довідок та копій документів, передбачених
п. 17 ст. 11 цього Закону, і словосполучення слів „у справах про злочини” надає підстави
юридичним особам відмовляти в задоволенні запитів, у випадках, коли не порушена
кримінальна справа.

Аналіз інформації з зазначеної проблеми вказує на те, що реалізувати свої права на
отримання відомостей, копій документів оперативні підрозділи в більшості випадків не можуть
через наявність у чинному законодавстві юридичних колізій, пов’язаних із комерційною,
банківською таємницею, термінів і порядку надання юридичними особами інформації, які
дозволяють керівникам підприємств, установ та організацій ігнорувати запити міліції. А
відсутність відповідальності, хоча б адміністративної, посадових осіб за порушення права
міліції на своєчасне отримання інформації та копій документів взагалі ігнорується.

Далі законодавець зазначеним пунктом 24 статті 11 чинного Закону України „Про міліцію”
надав міліції право ініціювати проведення інвентаризацій, ревізій відповідних сфер фінансово-
господарської діяльності, проводити перевірки тільки у „порядку, установленому Кабінетом
Міністрів України”.

На даний час цей порядок Кабінет Міністрів України не затвердив, що не дозволяє міліції
ефективно здійснювати заходи з перевірки виявлення ознак правопорушень, які наведено в
заявах, скаргах і повідомленнях або матеріалах, зібраних безпосередньо органом дізнання.

За змістом пункту 24 статті 11 Закону України „Про міліцію” органи міліції, зокрема і
податкова міліція, мають право проводити перевірки суб’єктів господарської діяльності за
умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, як записано в законі,
встановленою „Міністерством внутрішніх справ України”. Таким чином, права, передбачені
вказаним пунктом Закону України „Про міліцію”, більше відносяться до міліції органів
внутрішніх справ ніж до податкової міліції.

На нашу думку, пункт 24 ст. 11 Закону України „Про міліцію” суперечить п. 9 ст. 11-1
Закону України „Про державну податкову службу в Україні”, де вказано, що працівникам
податкової міліції взагалі забороняється брати участь і проведенні планових і позапланових
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виїздних перевірок платників податків, що проводяться працівниками органів держаної
податкової служби України.

Отже, працівникам податкової міліції ускладнюється збір матеріалів, які підтверджують
або спростовують відомості про готування (вчинення) злочину, для вирішення питання про
порушення кримінальної справи або винесення постанови про відмову в порушенні
кримінальної справи, оскільки не можна отримати інформацію або копіїї документів у тих
платників податків, які не є об’єктом перевірки. Такі документи можуть бути (додатковими)
джерелами матеріалів для прийняття процесуального рішення. Ускладнено вивчення
документів, їх копіювання, вилучення зразків сировини, продукції тощо, вивчення документів
або отримання їх копій у підприємствах, головний офіс якого знаходиться в інших містах при
умисному (свідомому) уникненню посадових осіб підприємств та організацій від участі в
заходах міліції (вивчення, копіювання повинно відбуватися в присутності керівника
підприємства).

У Законі України „Про оперативно-розшукову діяльність”, є ряд неузгодженостей, зокрема
в самих поняттях „оперативно-розшукова діяльність”, „оперативно-розшукові заходи”,
„оперативно-технічні заходи”, тощо, де здійснена підміна одного поняття іншим, не дано
роз’яснення, що таке „оперативно-розшукові заходи”, „оперативно-технічні заходи”, які з них
можна проводити до заведення оперативно-розшукової справи, а які після.

Щодо ведення оперативно-розшукових справ, то, на нашу думку, було передчасно вносити
доповнення в 2001 році в даний Закон статтею 9-1 „Строки ведення оперативно-розшукових
справ” і статтею 9-2 „Закриття оперативно-розшукових справ”.

Дане доповнення, не відповідає змісту основного контексту інших статей Закону, не
пов’язане з ними. Наприклад, у ст. 6 цього Закону вказані підстави проведення оперативно-
розшукової діяльності, але нічого не говориться, за яких умов і на підставі яких документів
заводяться оперативно-розшукові справи. Не дається в законі ні понять, ні видів оперативно-
розшукових справ, на яку категорію осіб вони заводяться, до порушення кримінальної справи,
після чи одночасно з кримінальною справою, на кожний виявлений злочин чи тільки на тяжкі
злочини, на особу чи групу осіб тощо. Будь-які недоліки у заведенні оперативними
працівниками оперативно-розшукових справ прокурорськими працівниками розцінюються
як порушення законності. Крім того, ведуться оперативно-розшукові справи в режимі таємного
діловодства, що обмежує правильність і контроль за їх веденням особами, які не мають доступу
до режиму таємності.

Отже, вбачаємо, що суперечить принципу гласності правотворчого процесу узаконення
заведення суб’єктами оперативно-розшукової діяльності оперативно-розшукових справ
(колишня назва „агентурні справи”), в яких акумулюються непроцесуальні, неофіційні, (таємні)
документи, призначені виключно для внутрішнього документообігу і використання
оперативними підрозділами. Такої правової норми, як ведення оперативно-розшукових справ
та їх строків, не має у аналогічних законах жодної держави світу, яка б регулювала діяльність
оперативних підрозділів, зокрема і в СНД. А відомчі підзаконні акти (накази, інструкції) з цих
питань часто включають норми Закону, мають певні розбіжності з самим Законом, і повною
мірою не дають відповіді на ці та інші питання, що ускладнює вивчення порядку заведення
таких справ і стримання ініціативи оперативних працівників щодо проведення оперативно-
розшукової діяльності.
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На нашу думку, не відповідають правовій практиці внесені доповнення до статті 11-1 Закону
України „Про державну податкову службу в Україні” про те, що працівникам податкової
міліції забороняється брати участь у проведенні планових і позапланових виїзних перевірок
платників податків, що проводяться працівниками органів державної податкової служби
України, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням опертативно-розшукових справ або
розслідуванням кримінальної справи. Такі новели в законі підривають можливість розкрити
злочини і притягнути винних до відповідальності. Адже кримінальна справа порушується за
інших підстав, ніж заводиться оперативно-розшукова справа. Проведення перевірок платників
податків не завжди є результатом реалізації оперативно-розшукових справ, а навпаки,
результати проведених перевірок платників податків є підставою для їх заведення з метою
проведення подальших оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів щодо
підозрілих осіб у вчиненні злочинів. Отримана інформація про те, що стосовно них заведена
оперативно-розшукова справа, спонукає правопорушників терміново замаскувати або
знищити сліди злочину (знешкодити документи, закрити рахунки, перевести або зняти кошти,
вивезти товарно-матеріальні цінності, попередити співучасників тощо). Усе це призводить до
подальшого ускладнення документування осіб, винних у вчиненні злочинів, і втрати перспектив
притягнення винних до відповідальності.

Отже, нагальні потреби законодавчого забезпечення оперативно-розшукової діяльності
податкової міліції потребують негайного вдосконалення з урахуванням сучасних вимог для
ефективної протидії кримінальним проявам.
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ТЕНЕВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ
РЫНКЕ РОССИИ

К новым преступлениям на потребительском рынке можно отнести информацию о
появлении новых видов преступных деяний, которые не вписываются в стандартные рамки
Уголовного кодекса Российской Федерации: проникновением в сотовую телефонную связь,
в компьютерные сети и хищением при этом денежных средств и радиопиратством. Эти
проблемы требуют не только мер по дальнейшему совершенствованию законодательства,
но дальнейшего объединения усилий правоохранительных и прочих государственных,
общественных органов по обеспечению надежной защиты прав потребителей.

New crimes at a consumer market are added by new types of criminal acts that are not
included into the standard frame of the Criminal Code of Russian Federation: penetration in a
public-call cellular, in computer networks and theft of funds and radio piracy. These problems
require not only measures on further legislation improvement, but further co-operation of law
enforcement bodies and other state and public authorities on providing of reliable defence of
users’ rights.

Ключевые слова:  экономическая безопасность России, теневой бизнес,
потребительский рынок.

Проводимые в России экономические реформы затронули фундаментальные основы
жизнедеятельности личности, коллективов и общества в целом. Осуществление таких
преобразований не могло не вызвать острых коллизий, противоречий и кризиса многих
подсистем рыночного хозяйства. Особенно острая ситуация сложилась на потребительском
рынке, которая была вызвана снижением и без того невысокого уровня жизни большинства
населения, распространением разнообразных деструктивных теневых экономических явлений.
До сих пор за чертой бедности остается более 30 % населения страны, а масштабы
распространения теневой экономики оцениваются 40–50 % национального производства
товаров и услуг. Только в результате деятельности субъектов теневой экономики по
фальсификации алкогольной продукции в стране ежегодно умирает более 50 тыс. человек,
что дает основание утверждать, что государственные органы еще недостаточно эффективно
используют имеющиеся силы и средства для нейтрализации и вытеснения таких явлений с
потребительского рынка.

© Гуров М. П., 2010
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Криминализация экономики, особенно ее потребительского рынка, выходит на ведущее
место среди угроз безопасности Российского государства в целом. По данным МВД, в 2007
году продолжает сохраняться высокий уровень зарегистрированных преступлений, их число
составило 3 582,5 тыс., из них на потребительском рынке – 78,499 тыс. преступлений, что на
5 % больше предыдущего года. Наиболее низкая раскрываемость экономических
преступлений отмечена в Москве и Санкт-Петербурге. По экспертным оценкам, в России
действует более трех тысяч преступных групп. В криминальную сферу втянуто более 60 %
предприятий.

Повышенная социальная опасность теневой экономики на потребительском рынке
заключается в негативном влиянии на институты общества, нарушении установленного
порядка функционирования материальной основы государства – экономики, негативном
воздействии на человека и социальные отношения в обществе. Так, доля некачественных
(опасных) товаров на российском рынке (2006 г.) составляет: кожаная обувь и легковые
автомобили – 68 %; чулочно-носочные изделия – 61 %; швейные изделия – 56 %; мебель –
 51 %; трикотажные изделия – 45 %; радиоприемные устройства – 40 %; парфюмерно-
косметические изделия – 36 %; моющие средства, видео-, аудиокассеты, стиральные машины
– 24 % и т. д. [1].

Теневой бизнес на потребительском рынке стал тем стержнем, на котором паразитирует
современная криминальная структура и коррумпированные чиновники. Теневой финансовый
капитал с его мощной ресурсной базой подчинил себе уголовный элемент и привлек на
свою сторону значительные силы бюрократического аппарата, создав сплоченные
организованные преступные группы. Сращивание этих сил создало в обществе такую систему
специфических криминальных экономических отношений, которые стали способны
определять и регулировать значительную часть общественных процессов в стране. Многие
экономические решения либо прямо, либо в завуалированной форме способствуют
перераспределению национального богатства в пользу теневых структур и распространению
преступности в сфере экономики и в обществе в целом [2], особое место в этом процессе
принадлежит потребительскому рынку.

Анализируя конкретные примеры теневой деятельности на потребительском рынке,
следует отметить, что наиболее остро на потребительском рынке стоит проблема реализации
алкогольной продукции. В стране ежегодно умирает от несчастных случаев, отравлений и
травм около 300 тыс. человек, в том числе от отравлений алкоголем в среднем около 30 тыс.
человек. Легальное производство водки и ликероводочных изделий в стране остается на уровне
120–130 млн декалитров, при экспертной оценке потребления 230–250 млн декалитров. Таким
образом, объемы теневого оборота спиртосодержащей продукции на потребительском рынке
составляют от 40 до 50 % годового потребления крепких алкогольных напитков. Потери
консолидированного бюджета оцениваются в размере более 40 млрд рублей [3].

По данным главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, в январе 2005 года рост
смертности вследствие алкогольных отравлений составил 40,6 %. По экспертным оценкам,
доля нелегальной алкогольной продукции в ближайшие годы вырастет до 60 %. Повышение
акцизов на спиртосодержащую продукцию, помимо производства подпольной водки,
стимулирует и самогоноварение. Есть оценки, что в отдельных регионах доля самогона на
рынке крепкого алкоголя уже выросла до 20 %.
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Особую тревогу у населения вызывает массовая подделка отечественных лекарственных
препаратов. По данным различных исследований, их удельный вес в общей массе данной
продукции, реализуемой в России, составляет 70 %, что несет серьезную угрозу здоровью
населения [4]. Столь же опасно теневое изготовление и сбыт пищевых продуктов, говорить о
качестве которых просто не приходится. По данным Госстандарта России, до 40 % всей
потребительской продукции является некачественной и даже небезопасной. По другим
экспертным оценкам, данный показатель ещё выше. Только в результате проверки 44
продовольственных магазинов „24 часа” в г. Санкт-Петербурге были выявлены следующие
нарушения:

– торговля товарами с истекшим сроком годности – 48 %;
– торговля товарами без обязательных сертификатов, удостоверений качества или

декларации по безопасности (соответствия) продукции – 59 %;
– отсутствие необходимой информации об изготовителе, продавце и реализуемых товарах

– 32 %;
– отсутствие в торговых залах измерительных средств (контрольных весов, овоскопов) –

47 %;
– нарушение правил продажи алкогольной продукции – 41 %;
– прочие замечания (неправильно оформленные ценники, отсутствие книги отзывов и

предложений, антисанитарные условия) – 21 % [5].
В процессе проверки Госторгинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

потребительских товаров, промаркированных как „экологически чистая продукция”, было
установлено, что более 92 % товаров не имели подтверждения со ссылкой на нормативный
или технический документ изготовителя. В последнее время резко увеличилось количество
игровых автоматов. По данным Комитета экономического развития, промышленной политики
и торговли, к нынешнему лету их насчитывалось более 25 тысяч. По разным оценкам, один
автомат приносит владельцу от 500 рублей до 100 долларов в день, причем в лучшем случае
владельцы автоматов устанавливают 85–90 % выигрыша игрока, но есть умельцы, которые
снижают эту цифру до 50 %. Такой размах игорного бизнеса привел к появлению нового
психического заболевания – игровой зависимости. Миллионные доходы с игровых автоматов,
минуя налоговую службу, уходят „налево”, а по оценкам экспертов, они утекают на Кавказ в
криминальные структуры. Государственные органы эффективных мер по регулированию
игорного бизнеса пока не выработали, хотя и принят закон о лицензировании этой
деятельности, но механизм его реализации так и не отработан. Для того чтобы наш внутренний
рынок не превратился в базар, необходимо совершенствовать систему контроля институтами
государства и общества, активнее бороться с коррупцией органам правопорядка, шире
сотрудничать с потребительскими организациями.

В последнее время широкое распространение получили теневые явления в виде нарушения
авторских и смежных, изобретательских и патентных прав. Используя интерес населения к
видео- и аудиопродукции, определенные лица стали создавать „подпольные” предприятия по
изготовлению и последующему сбыту видео- и аудиокассет и связанной с ними
полиграфической продукции.

Высокий уровень латентности не позволяет на сегодняшний день точно оценить объем
российского рынка контрафактной аудио-, видео-, компьютерной продукции. Единственное,
в чем сходятся все специалисты, – эта доля достаточно велика. По одним оценкам, теневая
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составляющая данного сектора экономики составляет от 1,3 до 1,8 млрд руб. ежегодно [6], по
другим – ущерб, наносимый экономике России только от контрафактной видеопродукции,
составляет 5 млрд долларов ежегодно, 250 млн долларов из которых составляют неуплаченные
налоговые отчисления [7]. По оценкам международных экспертных организаций, на
российском рынке компьютерных программ в 2004 году доля контрафактной продукции
составила 88 %. Ущерб от реализации контрафактных компьютерных программ в 2004 году
был оценен в более чем 100 млн долларов [8]. До недавнего времени доля контрафактной
аудио-, видеопродукции и компьютерных программ была доминирующей, по самым
скромным подсчетам превышала 95 % от общего числа продаж в этой сфере. Естественно,
что за счет этого исключалась уплата законных налоговых платежей как производителем, так
и продавцом этой продукции, зачастую действующих в преступном сговоре.

За последние несколько лет доля „пиратской” аудио- и видеопродукции значительно
снизилась благодаря повышению контроля над состоянием рынка со стороны легальных
производителей, что привело к повышению налоговых отчислений в бюджет. Ситуация же с
контрафактными компьютерными программами по-прежнему остается весьма сложной [9].

В последние годы на российском рынке появилась еще одна группа товаров, которым
специалисты пока не смогли дать точное определение. И число их, к сожалению, растет. Если
с откровенными подделками и фальсифицированными товарами как-то можно бороться, в
том числе и потребителям, то, что делать с огромной массой „околофирменных” товаров,
неизвестно. „Ведь как только зайдешь на рынок, сразу начинаешь впадать в детство, потому
что поневоле приходится играть в “а ну-ка, отличи!”. Кто не преуспел в этом, тот и поплатился.
Поэтому женская половина нашей страны ходит в колготках Ommsa, а мужчины с не меньшим
успехом щеголяют в куртках Bboss, производители которых явно нуждаются в помощи
логопеда (и, безусловно, прокурора). Посуду мы моем „огненным” средством Fiery (что на
языке туманного Альбиона означает „раскаленный, огненный”), которое не находится в родстве
с Fairy („волшебный, сказочный”). А вот чай мы иногда кипятим в чайниках загадочной
фирмы Tafel – совсем явно просматривается его мусульманское происхождение. А кроссовки
Adibos? Кстати, одно время рынок оказался наводнен грубой подделкой под кроссовки
известной марки Reebok. Только эта кустарно выполненная обувь совмещала в себе функции
кроссовок и тренажера зрения: перед знакомой надписью Reebok можно было разглядеть
маленький значок, напоминавший молнию, который при дальнейшем рассмотрении
оказывался латинской буквой G. Как может отозваться на здоровье ваших ног ношение
кроссовок марки GReebok, догадайтесь сами” [10].

На вопрос о том, кто должен ставить перепоны на пути нечестных изготовителей, любящих
использовать для своих товаров популярные названия и чужие торговые марки, в российском
Министерстве по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства отвечают,
что защита пострадавших – дело рук самих пострадавших. Другими словами, правообладатель
торговой марки, увидев на рынке незваного „родственника”, должен действовать
самостоятельно.

Дело в том, что эти изделия – по сути, подделка под оригинальную продукцию известных
фирм, но появляются на нашем рынке вполне легально. Меры по пресечению выпуска такой
продукции обычно изобретают сами производители, но, очевидно, что этим должно
заниматься и государство. Ведь этот товарный знак зарегистрирован – в свое время за него
заплатили немалые деньги. В дальнейшем, вероятно, производитель вправе рассчитывать на
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то, что его интересы будут защищены именно государственными органами. Незаконное
использование товарного знака обусловлено целями недобросовестной конкуренции и
выражается в помещении чужого обозначения на производимом товаре.

Количество нарушений значительно во всех видах деятельности. Наиболее высокий процент
нарушений при предоставлении информации отмечается в сфере гостиничного
обслуживания, медицинских услуг, туристско-экскурсионных услуг, торговли, общественного
питания.

К наиболее характерным нарушениям в этих сферах относятся (в процентах к общему
числу обследованных учреждений):

1. Отсутствие необходимой и достоверной информации о:
– местонахождении учреждения – 8,7;
– государственной регистрации – 47,9;
– режиме работы – 13,5;
– наличии лицензии – 43,5;
– квалификации и сертификации специалистов – 57,9;
– перечне услуг – 11,6;
– прейскуранте цен – 12,6;
– калькуляции цен – 62,3;
– условиях предоставления и получения услуг – 40,3;
– правилах предоставления платных медицинских услуг – 55,7;
– контролирующих органах – 69,1;
– органах по защите прав потребителей – 80,4.
2. Предоставление платных услуг без оформления договора.
Договор в письменной форме не заключается в 62,2 % обследованных учреждений, в том

числе по формам собственности:
– в 48,4 % учреждений федеральной собственности;
– в 52,1% учреждений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;
– в 55,0 % муниципальных учреждений;
– в 73,0% учреждений частной формы собственности.
3. Отсутствие при заключении договора в письменной форме:
– реквизитов учреждения – 19,0 %;
– сроков оказания услуг – 26,3 %;
– объявления стоимости услуг – 14, %;
– условий оплаты – 23,1 %.
Таким образом, деструктивные экономические явления распространились на различные

сферы экономической жизни и охватили все формы собственности, стадии производства
продукции и оказания услуг, договорные и прочие экономико-правовые отношения.

На потребительском рынке появились новые виды преступных деяний, которые не
вписываются в стандартные рамки Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, Л. Волкова
в статье „Телефонные пираты начинают и, кажется, выигрывают” [11] пишет о том, как ничего
не подозревающие москвичи получают счета на 17, 30 и 70 тысяч рублей, которые
междугородняя станция заставляет оплачивать под угрозой отключения телефона. Она
отмечает, что „телефонные пираты – фрикеры, идущие, как правило, впереди научно-
технического прогресса, с помощью изобретенного устройства „АнтиАОН” считывают любой
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номер абонента. При этом устаревшая аппаратура наших коммутаторов соединяет для
разговора пирата, а счет выписывается владельцу телефона”. Таким образом, указывает Л.
Волкова, телефонное пиратство (фрикерство) получило широкое распространение не только
в России, но и во всем мире, принося связистам ежегодные убытки в размере 13 млрд.
долларов.

Учитывая факт колоссального материального ущерба, наносимого телефонными
пиратами как связистам, так и многочисленным телефонным абонентам, следует признать
проблему, которую затрагивает автор, очень важной. Между тем хотелось бы несколько
углубить анализируемую тему, показать ее продолжение и в других областях, именуемых не
иначе, как борьба с действиями, наносящими ущерб в сфере потребительского рынка высоких
технологий: проникновением в сотовую телефонную связь, в компьютерные сети и хищением
при этом денежных средств и радиопиратством.

Важность указанных выше проблем, с одной стороны, заключается еще и в том, что в
ныне действующем уголовном праве России пока нет формализованной, действенной,
законодательно закрепленной уголовно-правовой нормы об ответственности за хакерство,
радиопиратство и фрикерство. Последнее противоправное действие наносит ущерб (убытки)
владельцам аппаратуры в виде необоснованно уплаченного тарифа за телефонные
переговоры, которые он (владелец, правообладатель) в действительности не вел.

Таким образом, хотя действия фрикеров и наносят ущерб гражданам и юридическим
лицам, конкретная статья об уголовной ответственности за такие действия в УК РФ отсутствует
– их уголовная ответственность исключается.

За последние десять лет все чаще стали совершаться такие преступления, как хакерство.
Компьютеры все шире применяются во многих областях жизни. В этой же мере растет и
число преступлений, связанных с их использованием, множатся и становятся более
разнообразными способы и формы их совершения. Характерной чертой компьютерных
преступлений является огромный размер преступных доходов, во много раз превышающий
наживу от „обычных” хищений. Суть обмана при совершении компьютерных мошенничеств
заключается в сознательно неправильном оформлении компьютерных программ,
несанкционированном воздействии на информационный процесс, неправомерном
использовании банка данных, применении неполных или дефектных, искаженных программ
с целью получения чужого имущества или права на него.

Действия хакеров в России по хищению денежных средств с помощью проникновения в
базу данных ЭВМ не охватываются рамками главы 28 УК РФ. В этом случае речь может идти
только о хищении денежных средств путем мошенничества, но и тут при хорошем адвокате
обвиняемый может уйти от ответственности.

На основе проделанного анализа ситуации на потребительском рынке и экономико-
правовых основ регулирования отношений в этой сфере, а также ряда научных источников,
посвященных данной проблеме, можно сделать следующие выводы:

1) теневые явления, связанные с реализацией товаров и услуг на потребительском рынке,
за последнее время получили большое распространение и приняли массовый характер, они
составляют основную массу экономических преступлений, что в значительной мере
накладывает отпечаток на все отношения, складывающиеся в этой сфере;

2) под понятием „теневые явления на потребительском рынке” автор понимает
разнообразные формы проявления неформальной экономической деятельности
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хозяйствующих субъектов, осуществляемой в целях извлечения прибыли в процессе
производственной, торговой, финансовой и другой хозяйственной практики на
потребительском рынке, носящей, как правило, деструктивный характер и посягающей на
экономические отношения хозяйствующих субъектов, обеспечивающих нормальное
функционирование потребительского рынка;

3) к наиболее деструктивным теневым экономическим явлениям на данном рынке
относится деятельность, связанная с изготовлением и реализацией спиртосодержащей
продукции и лекарственных препаратов, использованием и сбытом продовольственных
товаров, нелегальным производством и продажей детских игрушек, нелицензированная
медицинская практика и иная деятельность в области здравоохранения, различные нарушения
авторских и патентных прав;

4) субъектом теневых экономических явлений чаще всего становятся работники частных
коммерческих предприятий и организаций, а также лица, занимающиеся индивидуальной
трудовой деятельностью;

5) местом совершения подобных деяний чаще всего являются организации торговли и
обслуживания, рынки и отдельные торговые точки;

6) лицом, ответственным за обман потребителей, признается, как правило, продавец,
непосредственно продающий (реализующий) товары (услуги), в меньшей степени – лицо,
выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции в коммерческих или некоммерческих организациях, так или иначе участвующее в
совершении преступлений, создающее условия для их совершения;

7) к основным причинам неэффективной деятельности по вытеснению теневых явлений с
потребительского рынка следует отнести: слабый контроль над деятельностью предприятий
и организаций, занимающихся реализацией товаров и услуг, со стороны правоохранительных
и иных государственных, а также общественных контрольных и надзорных органов, размытость
законодательных норм, регламентирующих деятельность в этой сфере. Недостаточно
эффективно сформирован механизм привлечения к экономической ответственности лиц,
виновных в совершении обмана потребителей, применения санкций к собственникам этих
предприятий, восстановления нарушенных прав потерпевших.

Таким образом, проблемы, имеющиеся на потребительском рынке, требуют не только
мер по дальнейшему совершенствованию законодательства, но дальнейшего объединения
усилий правоохранительных и прочих государственных, общественных органов по
обеспечению надежной защиты прав потребителей. Эффективная деятельность органов
государства и гражданского общества по вытеснению теневых экономических явлений с
потребительского рынка должна способствовать обеспечению экономической безопасности
государства и благополучию его граждан.
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УДК 343.37:334.72
В. Г. Петросян,
Управління податкової
міліції ДПА в Автономній
Республіці Крим

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ОЗНАКАМИ
ФІКТИВНОСТІ

У статті розглянуто особливості використання інформаційно-пошукових систем та
інших інформаційних ресурсів у діяльності підрозділів податкової міліції для виявлення
злочинів, пов’язаних із несплатою податків і встановлення діяльності фіктивних суб’єктів
підприємництва.

The article features information and search sys-STEM and other information resources in the
activities of the tax police to detect crimes related to tax evasion and establishment-actively
considered fictitious entities entrepreneurship.

Ключові слова: виявлення злочинів, інформаційно-довідкове забезпечення, інформаційно-
пошукові системи, обмін інформацією, криміналістично-значима інформація,
криміналістичні обліки.

Органи державної податкової служби України у своїй діяльності використовують значний
обсяг різноманітної інформації. Така інформація пов’язана із змістом і результатами
фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва, звітними даними, змістом
взаємовідносин з іншими суб’єктами господарювання, даними, які характеризують статус
суб’єкта підприємництва, наявність ліцензій та дозволів на здійснення тих чи інших видів
підприємницької діяльності тощо. Сукупність визначеної вище інформації застосовується у
механізмі контролю за своєчасністю та повнотою сплати податків, встановленням змісту
податкових правопорушень, проведення документальних, камеральних та інших перевірок
суб’єктів господарювання.

Існуючі проблеми у сфері оподаткування суб’єктів підприємництва вимагають відповідної
організації діяльності органів державної податкової служби, розробки нових теоретичних
підходів до вирішення проблем практики, які ґрунтуються на врахуванні досягнень сучасних
інформаційних технологій. Необхідно погодитися з думкою В. В. Лисенка стосовно того, що
збір, накопичення та використання необхідної інформації у діяльності податкової міліції може
бути вирішено взаємопов’язаною системою інформаційних баз даних та інтегрованих
інформаційно-пошукових систем [1, с. 129].

© Петросян В. Г., 2010
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Криміналістична інформація у дослідженнях учених розглядається як відомості доказового,
оперативного, тактичного, організаційного характеру, а також професійні знання слідчого та
інших учасників досудового розслідування, які використовуються з метою оптимального
вирішення завдань кримінального судочинства [2]. Інформація у криміналістичному аспекті
може також бути розглянута як фактичні дані або відомості, які мають відношення до факту
вчинення злочину і характеризують спосіб вчинення злочину, осіб, які його вчинили, та інші
обставини.

Необхідно зазначити, що для встановлення (виявлення) злочинів, пов’язаних з несплатою
податків, які вчинюються з використанням суб’єктів підприємництва (господарювання), з
ознакам фіктивності, водночас із використанням криміналістично-значимої інформації,
широко застосовують дані автоматизованих банків даних та інтегрованих інформаційно-
пошукових систем, в яких подається інформація, що не відноситься до криміналістично-
значимої.

До криміналістично-значимої інформації В. В. Бірюков відносить будь-яку інформацію,
незалежно від походження та основного цільового призначення, яка має значення для
встановлення будь-яких обставин, об’єктів і фактів у процесі розслідування злочинів, а також
для розвитку та вдосконалення криміналістичних знань [3, с. 104]. Стосовно виявлення
підрозділами податкової міліції злочинів, пов’язаних із несплатою податків, які вчинені з
використанням фіктивних суб’єктів підприємництва, у більшості випадків використовуються
дані автоматизованих інформаційно-пошукових систем, які не мають відношення до обставин
вчинення злочину, а лише стосуються діяльності платників податків, відображають зміст
фінансово-господарської діяльності, дані про суб’єктів підприємництва тощо.

Використання автоматизованих інформаційно-пошукових систем, різних програмних
комплексів для накопичення та зберігання інформації, з використанням якої встановлюються
обставини вчинення злочинів, осіб, які їх вчинили, слідів злочину створює умови для ефективної
діяльності підрозділів податкової міліції щодо виявлення на розслідування злочинних проявів.
Аналіз практики підрозділів податкової міліції, результати опитування співробітників
оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції свідчать про значні недоліки в організації
інформаційно-довідкового забезпечення діяльності з виявлення та розслідування злочинів,
пов’язаних з несплатою податків, встановлення суб’єктів підприємництва з ознаками
фіктивності. На перший погляд, існує певна кількість інформаційно-пошукових систем, ведення
яких у більшості випадків, здійснюється підрозділами територіальних податкових інспекцій.
Однак не існує цілісних сучасних підходів до вирішення проблем інформаційно-довідкового
забезпечення виявлення та розслідування злочинів, інтегрування між собою таких
інформаційно-пошукових систем, надання можливості доступу до банків даних інформації
безпосередньо із робочого місця оперуповноваженого, слідчого в режимі реального часу.

Потребує удосконалення підготовка відповідних спеціалістів та розробка спеціальних
методик аналітичного опрацювання окремої інформації про діяльність суб’єктів
підприємництва та здійснення, на цій основі, аналізу на предмет контролю за змістом
підприємницької діяльності й встановлення можливих правопорушень. Ефективному
вирішенню завдань практики буде сприяти розробка відповідної концепції та створення
необхідних криміналістичних обліків та баз даних інформації (криміналістично-значимої
інформації). Розробку таких комплексів необхідно вести у напрямах інформаційного аспекту
змісту злочинної діяльності, пов’язаної з несплатою податків, а також визначення алгоритму
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дій співробітників підрозділів податкової міліції щодо виявлення, фіксації, збору, накопичення
та зберігання інформації про обставини вчинення злочинів, а також особливостей використання
такої інформації для виявлення та розслідування злочинних проявів. Варто погодитися з думкою
В. В. Лисенка стосовного того, що умовами нормального функціонування криміналістичних
обліків та інших автоматизованих інформаційно-пошукових систем у діяльності підрозділів
податкової міліції є: дотримання єдиних визначених правил обробки інформації при внесенні
даних до інформаційних масивів, тобто адаптування цієї інформації до мови інформаційно-
пошукових систем та відповідних технічних вимог таких систем; дотримання встановлених
правил пошуку такої інформації; наявність сучасних відповідних технічних засобів і належного
програмного забезпечення, з використанням яких здійснюється збір, фіксація. обробка,
зберігання, пошук і видача інформації; наявність кваліфікованого персоналу (як внутрішнього,
так і зовнішнього користувача) [1, с. 127].

Проблеми інформаційно-довідкового забезпечення діяльності органів державної податкової
служби України щодо виявлення та розслідування злочинів розглядалися лише в окремих
наукових роботах і зазначена проблематика є недостатньо дослідженою, а питання повної
інформатизації процесу контролю за діяльністю суб’єктів підприємництва далекі від
позитивного вирішення [4]. Малодослідженими є також питання інформаційно-довідкового
забезпечення процесу виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із несплатою податків,
які вчинені з використанням фіктивних суб’єктів підприємництва. Існують лише поодинокі
наукові публікації, які розглядають особливості використання інформаційно-пошукових систем
для виявлення та розслідування злочинів, вчинених фіктивними підприємствами та з їх
використанням [5].

Метою нашого дослідження є визначення концептуальних засад та особливостей збору,
зберігання та використання підрозділами податкової міліції інформації, що стосується державної
реєстрації, незаконної діяльності фіктивних суб’єктів підприємництва та вчинення з їх
використанням злочинів, пов’язаних із несплатою податків. За результатами дослідження буде
запропоновано алгоритм дій підрозділів податкової міліції щодо використання інформаційно-
пошукових систем для виявлення фактів незаконної державної реєстрації суб’єктів
підприємництва; встановлення фактів використання фіктивних підприємств для зменшення
податкових зобов’язань з податку на додану вартість; незаконного переведення в готівку
безготівкових грошових коштів і зменшення податкових зобов’язань; встановлення фактів
контрабандного ввезення товарів на митну територію України та використання таких суб’єктів
для легалізації товарів на митній території України; встановлення фактів фіктивного експорту
товарів за межі України тощо.

Для встановлення інформації про зареєстровані фіктивні суб’єкти підприємницької
діяльності (господарюючі суб’єкти), зміст їх протиправної діяльності та здійснення аналітичної
(розвідувальної) роботи можуть бути використані можливості інформаційно-пошукових
систем, баз даних інформації, банків даних інформації, комп’ютерно-програмних комплексів,
які ведуться територіальними підрозділами органів державної податкової служби України (на
рівні міст та районів). Зокрема, у практичній діяльності підрозділів податкової міліції широко
використовуються можливості таких спеціальних інформаційних ресурсів: 1) Єдиного банку
даних про платників податків – юридичних осіб; 2) автоматизованого банку даних інформації
„Державний реєстр фізичних осіб – платників податків; 3) Реєстру фізичних осіб платників
податків самозайнятих осіб (осіб, що є приватними підприємцями або здійснюють незалежну
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професійну діяльність та не є найманими особами у межах такої підприємницької чи
незалежної професійної діяльності (адвокати, нотаріуси тощо); 4) Реєстру платників податку
на додану вартість; 5) Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України
(резерву реєстраційних (облікових) номерів платників податків, які надаються платникам
податків органами державної податкової служби); 6) Реєстру відкритих та закритих
розрахункових рахунків; 7) АРМу „Фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності”; 14) АРМу
„Реєстр втрачених та викрадених паспортів” тощо.

Пропонується розглянути зміст наведених вище інформаційно-пошукових систем та їх
можливості у отриманні даних про суб’єктів підприємництва та їх фінансово-господарську
діяльність.

Єдиний банк даних юридичних осіб є інтегрованою автоматизованою інформативно-
пошуковою системою, в якій накопичується, обліковується та обробляється інформація (дані)
про платників податків, що є юридичними особами. Зазначений вище банк даних формується
з районних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб державних податкових інспекцій в
районах, містах і районах у містах, а також міжрайонними та об’єднаними податковими
інспекціями і ведеться Державною податковою адміністрацією України. Інформаційні ресурси
зазначеного Реєстру дозволяють отримувати в автоматизованому режимі таку інформацію:
список платників податків-юридичних осіб (за кодом; за назвою; за формами власності; за
органами управління; за видами діяльності; видами платників; платники інших податкових
органів; платники, які ліквідовані; платники податків, що не розпочали господарської діяльності;
платники податків, які перебувають у розшуку; платники податків, які припускалися порушень
податкового законодавства; суб’єкти господарювання, щодо яких застосовано процедура
банкрутства) тощо.

Інформація Реєстру може бути використана з метою встановлення даних про діяльність
конкретного суб’єкта підприємництва, про осіб, які здійснюють управління платниками
податків (керівника підприємства, головного бухгалтера підприємства, засновників
підприємства) як юридичних, так і фізичних осіб) тощо. З використанням можливостей такої
інформаційно-пошукової системи можна встановити дані про те, що конкретні особи
одночасно є чи були керівниками чи засновниками різних суб’єктів підприємництва, в тому
числі тих, які були визнані фіктивними підприємствами, осіб, які за винагороду дають згоду
бути засновниками суб’єктів підприємництва, які у подальшому будуть використані як
підприємство з ознаками фіктивності. Аналіз такої інформації сприяє встановленню фактів
фіктивного банкрутства суб’єктів підприємництва, безпідставного передавання майна іншим
суб’єктам підприємництва для здійснення їх подальшого фіктивного банкрутства, проведення
певних фінансово-господарських операцій, що створюють умови для зменшення
оподаткування, в тому числі із застосуванням можливостей трансферного ціноутворення із
суб’єктами підприємництва, які перебувають під керівництвом чи у володінні одних і тих
само осіб та проводять операції для зменшення сум сплати податків.

Відповідно до положень Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. № 757-
р „Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)” зобов’язано
Державну податкову адміністрацію України створити реєстр та історію засновників та
керівників підприємств, що використовуватиметься як при реєстрації платників ПДВ, так і
при здійсненні контрольно-перевірочних заходів. Створення бази даних несумлінних
засновників і керівників підприємств виключить можливість реєстрації фіктивних підприємств,
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підприємств на підставних осіб, за адресами масової реєстрації, а також платників ПДВ без
наявності активів або без економічної мети ведення господарської діяльності.

Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) – це автоматизований
банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які
зобов’язані сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних
цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України.

Автоматизований банк даних є одним із наймасивніших обліків громадян – платників
податків. У Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків – та інших обов’язкових
платежів на 1 вересня 2009 р. зареєстровано 45,54 млн фізичних осіб. Тільки за 8 місяців 2009
року в Державному реєстрі зареєстровано 342,8 тис. фізичних осіб – платників податків, з них
іноземних громадян – 30,8 тис. осіб. Протягом 8 місяців 2009 року оброблено 708,7 тис. змін
реєстраційних даних фізичних осіб, зареєстрованих у Державному реєстрі фізичних осіб –
платників податків та інших обов’язкових платежів, та виконано перевірку достовірності
ідентифікаційного номера та звірку реєстраційних даних 592,3 тис. осіб при оформленні
паспорта громадянина України для виїзду за кордон [6].

Державний реєстр фізичних осіб охоплює обліком майже всіх громадян, які проживають
на території України. Ця база даних дозволяє отримати інформацію (демографічні дані) про
кожну дорослу особу, а також дані щодо отримання фізичною особою доходу та суми
сплачених податків.

Реєстр фізичних осіб – платників податків самозайнятих осіб, є банком даних про платників
податків-фізичних осіб, що є суб’єктами підприємницької діяльності. Цей Реєстр створений в
органах державної податкової служби для забезпечення єдиного податкового обліку платників
податків – фізичних осіб, і є складовою Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО).

У Реєстрі платників податку на додану вартість міститься інформація про зареєстрованих
суб’єктів підприємництва, які є платниками податку на додану вартість, дані про свідоцтва
платників податку на додану вартість. Він має призначення для реєстрації фактів щодо
отримання чи анулювання свідоцтв платників податку на додану вартість і номери цих свідоцтв.
Щоденно, на офіційному веб-сайті Державної податкової адміністрації України (http://www.
sta.gov.ua), можна отримати інформацію про анульовані свідоцтва суб’єктів підприємництва
як платників податку на додану вартість. За допомогою цього програмного комплексу
формується довідник платників податків – юридичних осіб, які є платниками податку на додану
вартість. Окремо існує програмний комплекс щодо реєстрації фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності – як платників податку на додану вартість.

За даними ДПА України, на липень 2009 р. із зареєстрованих 276,6 тис. платників ПДВ –
юридичних осіб, значна кількість належить до групи ризику (30 тис.), у тому числі: 1) відсутні
за місцем знаходження – 6,3 тис.; 2) відсутні підтвердження відомостей – 6,2 тис.; 3) направлено
запит про встановлення місця знаходження – 3,3 тис.; 4) визнано банкрутами – 2,1 тис.;
розпочато ліквідаційну процедуру – 1,7 тис. [7].

Підрозділи податкової міліції, інформаційні ресурси цього програмного комплексу, широко
використовуються для встановлення фактів безпідставного завищення податкового кредиту з
податку на додану вартість та відповідно його безпідставного відшкодування із державного
бюджету, для встановлення факті використання підроблених (сфальсифікованих) свідоцтв
платників ПДВ у фінансових схемах незаконного відшкодування податку на додану вартість за
експортними операціями чи безпідставного формування від’ємного значення податку на
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додану вартість за фінансово-господарськими операціями, проведеними на митній території
України. Використання таких інформаційних ресурсів створює умови для проведення
аналітичної роботи з виявлення фактів використання суб’єктами підприємництва у незаконних
схемах зменшення податкових зобов’язань свідоцтв платників податку на додану вартість
фактично після їх анулювання та підроблених (сфальсифікованих) свідоцтв платників ПДВ чи
використання свідоцтв платників податку на додану вартість, діяльність яких припинена
(ліквідований суб’єкт підприємництва за власним бажанням, за рішенням органу, який
проводив державну реєстрацію суб’єкта підприємництва тощо). За даними ДПА України, у
січні – травні 2009 р. 24 тис. суб’єктів підприємництва сформували податковий кредит з ПДВ
за рахунок податкових накладних, виписаних до березня 2008 р. на суму 5,6 млрд. грн [7].

Алгоритм використання співробітниками податкової міліції даних інформаційних ресурсів
щодо встановлення зареєстрованих фіктивних підприємств і змісту їх злочинної діяльності
такий:

1) з баз даних різних інформаційних ресурсів отримують інформацію про зареєстровані
суб’єкти підприємницької діяльності, їх засновників, адміністрацію підприємства;

2) аналізується інформація про засновників (адміністрацію) суб’єктів підприємництва щодо
встановлення афільованих (взаємопов’язаних) осіб та осіб, які здійснюють керівництво декількох
суб’єктів підприємництва (які звітують про відсутність фінансово-господарської діяльності,
збитковість діяльності);

3) зазначена інформація порівнюється з базами даних щодо осіб, які раніше були
засновниками підприємств з ознаками фіктивності, підприємств, які були доведені до
банкрутства, підприємств з ознаками фіктивного банкрутства тощо;

4) перевіряються місцезнаходження (так звані юридичні адреси) суб’єктів підприємництва
(як свідчить практика, за однією адресою нерідко реєструється значна кількість суб’єктів
підприємництва, а також фіктивні фірми (за даними ДПА України, у м. Києві зареєстровані за
адресами: просп. 40-річчя Жовтня, 100/2 (приміщення площею 56 кв.м) – 690 платників
податків; вул. Гната Юри, 9, к.414 (одна кімната у гуртожитку площею 20 кв.м) – 850 платників
податків; просп. Оболонський, 23а (житловий будинок без жодних ознак знаходження у ньому
офісів юридичних осіб) – 920 платників податків) [8];

5) проводиться відбір суб’єктів підприємництва (юридичних та фізичних осіб), які до
податкових органів своєчасно не надали декларацій з податку на додану вартість, податку на
прибуток, декларацій фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності або звітували про
відсутність фінансово-господарської діяльності, не виплачували заробітну плату чи звітували
про збиткову діяльність;

6) за інформаційно-пошуковими базами даних Державної митної служби України
„Митниця” встановлюються суб’єкти підприємництва, які здійснювали у звітному періоді
фінансово-господарську діяльність, а у податковій звітності до органів державної податкової
служби надавали дані про відсутність господарської діяльності або про її збитковість;

7) встановлюються розрахункові рахунки, які відкриті суб’єктом підприємництва у
банківських установах за останній звітний період;

8) аналізуються дані автоматизованих обліків про наявні та анульовані свідоцтва платників
податку на додану вартість;

9) аналізуються дані, що містяться в додатках № 5 та додатках № 2 (при спрощеній системі)
до декларації про податок на додану вартість та встановлюють дані про анульовані свідоцтва
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платників податку на додану вартість, про фіктивні підприємства як контрагенти суб’єкта
підприємництва, який заявив до відшкодування податок на додану вартість;

10) аналізуються дані автоматизованої інформаційно-пошукової системи „Фіктивні
суб’єкти підприємницької діяльності” щодо встановлення взаємовідносин легальних
підприємств з фіктивними суб’єктами підприємництва;

11) аналізується дані автоматизованої бази даних про викрадені, втрачені паспорти та
порівняння такої інформації з даними осіб, які є засновниками суб’єктів підприємництва;

12) вивчається та аналізується банківська інформація на предмет отримання кредитів (у
разі здійснення неодноразового перерахування грошових коштів підприємствами з ознаками
фіктивності на розрахункові рахунки інших підприємств для створення уяви про надходження
грошових коштів і створення завищеного податку на додану вартість, який заявляється у
подальшому до відшкодування);

13) аналізується інформація про отримання відповідних патентів, дозволів, проведення
операцій з транспортними засобами, нерухомістю з метою виявлення фактів фінансово-
господарської діяльності.

За результатами проведення такого аналізу, використовуючи можливості автоматизованого
пошуку в інформаційних системах, можна відібрати суб’єктів підприємництва: які ухиляються
від сплати податків, легалізують кошти, отримані злочинним шляхом; користуються послугами
фіктивних суб’єктів підприємництва; є фіктивними підприємствами; встановлюються суб’єкти
підприємництва за окремими видами експортованої продукції, та які не нараховують і не
сплачують ПДВ (так і такі, які заявляють до відшкодування значні суми податку на додану
вартість); щодо суб’єктів підприємництва, які надають звітність і сплачують ПДВ вивчається
та аналізується їх „податкова поведінка” (своєчасність надання податкових декларацій; сплата
податкових платежів; матеріали раніше проведених перевірок; взаємовідносини з фіктивними
суб’єктами підприємництва); аналізуються обсяги імпорту товарів з обсягом сплачених до
бюджету податків; перевіряються факти виконання експортних операцій лише на папері
(оформлення зовнішньоекономічних операцій експорту товару) без фактичного його
вивезення за межі митного кордону України; відбираються суб’єкти підприємництва, які
задекларували бюджетне відшкодування податку на додану вартість, при цьому під час
розрахунків використовували взаємовідносини з фіктивними суб’єктами
підприємництва [1, с. 143–144].
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Статтю присвячено актуальним питанням і практичним проблемам взаємодії слідчих
різних правоохоронних відомств і  розглянуто доцільність спільної діяльності на досудових
стадіях кримінального процесу України.

The article is devoted to the questions and practical issues of collaboration of investigators
from different law-enforcement departments and forms of such joint activity on pre-judicial stages
of Criminal Process of Ukraine have been studied.
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кримінальний процес.

Найважливішою умовою досягнення успіху в розкритті та розслідуванні злочинів є
взаємодія органів, які беруть участь у цій діяльності. У боротьбі зі злочинністю правоохоронні
органи утворюють єдину систему і здійснюють свої функції відповідно до Конституції України
та інших законів. Водночас правоохоронна система характеризується тим, що до її складу
входять управлінські структури різної відомчої підпорядкованості. Спільність мети, завдань,
принципів і характеру діяльності пов’язують їх у цілісну систему [1, с. 38–39]. Це цілком
стосується органів досудового слідства, проблема взаємодії яких є актуальною в даний час,
оскільки безпосередньо пов’язана із завданням посилення ефективності боротьби зі
злочинністю [2, с. 79].

Необхідно зазначити, що у вирішенні завдання підвищення ефективності роботи
правоохоронних органів та їх слідчих апаратів важливу роль відіграють теоретичні дослідження
проблеми взаємодії слідчого з іншими особами й органами. Праці А. М. Балашова,
Г. Ю. Бондар, Б. О. Вікторова, С. М. Вологіна, М. М. Гапановича, І. Ф. Герасимова,
О. О. Герасуна, І. М. Гуткіна, А. Я. Дубинського, В. О. Дубрівного, Є. П. Іщенка,
Л. М. Карнєєвої, А. П. Круглікова, О. М. Ларіна, О. Р. Михайленка, В. А. Рогожина,
С. В. Слінька, О. О. Чувільова, Н. А. Якубович і деяких інших учених заклали основи теорії
взаємодії слідчого з органами дізнання та іншими органами в процесі розслідування та
розкриття злочинів. Проте формування цієї теорії не завершено і ще триває. Це, зокрема,
пов’язано з тим, що не всі істотні аспекти і сторони проблеми були висвітлені, які б повною
мірою відповідали насущним науковим і практичним потребам. У зв’язку з недостатністю
науково-теоретичної бази, відсутністю однозначних уявлень про правову й організаційну
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сутність взаємодії саме слідчих структур правоохоронних відомств і визначається необхідність
у дослідженні загальних питань їх взаємодії.

Особливістю нашого дослідження є визначення доцільності взаємодії слідчих різних
правоохоронних відомств України. У зв’язку з цим потребують свого вирішення такі питання:
чи є необхідною сумісна діяльність (взаємодія) при розслідуванні злочинів слідчих різних
правоохоронних відомств (Прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ і державної податкової служби України) і чи можна таку їх діяльність назвати
взаємодією?

На нашу думку, доцільність встановлення такого співробітництва зумовлена рядом
факторів. З одного боку, вона ґрунтується на наявності значної кількості спільних рис, властивих
слідчим різних правоохоронних структур: при здійсненні своїх повноважень слідчі керуються
одними й тими само нормами кримінально-процесуального законодавства, їх об’єднують
єдині цілі, завдання, спільні сфери професійної діяльності, методи роботи, одні й ті само стадії
кримінального процесу (порушення кримінальної справи та досудове слідство), перебування
однаковою мірою під наглядом прокурора, що сприяє правильній організації взаємодії. З
іншого боку, в кожного органу розслідування (слідчого) існує своя компетенція. Компетенція
(лат. competentia – відповідність, узгодженість, від competere – взаємно прагнути, відповідати,
підходити) – це сукупність встановлених в офіційній, юридичній чи неюридичній формі, прав
і обов’язків, тобто повноважень будь-якого органу або посадової особи, які визначають
можливості цього органу або посадової особи приймати обов’язкові до виконання рішення,
організовувати та контролювати їх виконання, вживати у необхідних випадках заходи
відповідальності тощо, чи його місце в системі державних органів [3, с. 196].

Завдання досудового розслідування – це частина системи завдань кримінального процесу.
Боротьба зі злочинністю – це завдання всього суспільства, яке повинно вирішуватися спільними
зусиллями всіх його інститутів. Необхідно підкреслити, що взаємодія слідчих здійснюється з
метою вирішення ідентичних, однорідних чи подібних завдань кримінального судочинства.

Діяльність слідчих є єдиною і специфічною за своєю юридичною природою, принципами,
змістом і формою [4, с. 3–5] і спрямована на вирішення загальних завдань кримінального
судочинства. Але нас цікавлять більш вузькі задання при розслідуванні конкретної
кримінальної справи. У зв’язку з цим можна виділити ряд завдань взаємодії слідчих:

– швидкість провадження досудового слідства. Вимога закону про швидке розкриття
злочину спрямована на те, щоб виключити невиправдану втрату часу, повільність і тяганину
при провадженні досудового слідства. Виконання даної вимоги покликане забезпечити
необхідні темпи при реалізації органом розслідування покладених на нього завдань. Цьому
служать приписи закону про дотримання процесуальних строків, правила розслідування
злочинів групою слідчих тощо;

– викриття осіб, що скоїли злочин. Незалежно від відомчої належності слідчого його
завдання полягає в тому, щоб викрити злочинця, це означає зібрати щодо останнього достатні
докази, які є підставою для однозначного, хоча й попереднього (досудового) висновку про те,
що саме ця людина і вчинила злочин, що розслідується. Діяльність із викриття злочинця може
бути охарактеризована як процес збирання, накопичення, аналізу, оцінки і використання
фактичних даних, за допомогою яких встановлюється головний факт і обставини скоєння
інкримінованого злочинцю діяння [5, с. 7, 151];
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– своєчасне виявлення злочинів і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що
їх скоїли. Для успішного розкриття злочину необхідно своєчасно виявити і закріпити сліди
злочину, зібрати докази, що обвинувачують чи виправдовують обвинуваченого. Зволікання
з провадженням тих чи інших слідчих дій найчастіше призводить до втрати самої можливості
одержання доказів або до зменшення такої можливості. Виявити злочин – зібрати інформацію
(відомості, дані, факти), які вказують на те, що конкретна особа могла скоїти діяння, що
розслідується;

– ефективність. Суть її полягає в тому, що кожний орган, підрозділ і окремо взятий працівник
(у даному випадку слідчий) повинні діяти максимально ефективно, цілком і повністю
реалізовувати потенційні можливості. Кожний елемент структури прагне досягнути власних
цілей, що визначаються системою оціночних показників. Ефективність припускає таку систему
оціночних показників, яка буде підпорядкована реалізації загальних цілей [6, с. 210–211] і
залежить від рівня взаємодії між різними структурними підрозділами правоохоронних органів
при розслідуванні злочинів;

– оперативність. Говорячи про завдання оперативності, ми підкреслюємо його
невідкладний, динамічний характер, який означає, що діяльність слідчого повинна бути
спрямована на попередження дій злочинців, спрямованих на приховування слідів злочину чи
вжиття інших заходів, що перешкоджають розкриттю злочину.

Завдання досудового розслідування – це частина системи завдань кримінального процесу.
Потрібно чітке і недвозначне розуміння того, що боротьба зі злочинністю – це завдання
всього суспільства, яке повинно вирішуватися спільними зусиллями всіх його інститутів [7, с.
6]. Підсумовуючи викладене, необхідно підкреслити, що взаємодія слідчих здійснюється з
метою вирішення ідентичних, однорідних чи подібних завдань кримінального судочинства.

Водночас результати проведеного Бондар Г. Ю. дослідження показують, що на даному
етапі слідчі правоохоронних органів працюють відірвано один від одного, самостійно
розв’язуючи виникаючі в них проблеми. За даними дослідження, з питаннями встановлення
взаємодії (у роботі спільних (міжвідомчих) слідчих груп чи слідчо-оперативних груп) жодного
разу не доводилося мати справу 76,5 % опитаних слідчих органів внутрішніх справ, 69,1 %
співробітників прокуратури, 85,9 % слідчих служби безпеки і 84 % слідчих податкової міліції* [8,
с. 64].

Проте результати анкетування, проведеного серед керівників і співробітників слідчих
апаратів органів внутрішніх справ, служби безпеки, податкової міліції і прокуратури, дозволили
виділити декілька можливих напрямів співробітництва й одержати уявлення про стан їх
розвитку. Зокрема, опитування показало, що найбільшою популярністю у респондентів
користується обмін інформацією. Можна виділити два основних види інформаційного обміну
між співробітниками слідчих підрозділів правоохоронних органів: по-перше, це обмін
методичною і науково-аналітичною інформацією під час спільних (міжвідомчих) нарад,
координаційних нарад при прокурорі, який наглядає за діяльністю відповідних органів
розслідування, засідань Координаційних комітетів по боротьбі з організованою злочинністю
та корупцією, конференцій, „круглих столів” тощо; по-друге, обмін інформацією під час

* У роботі наводяться дані проведеного протягом 2000 – 2003 рр. анкетування за вказаною темою:
158 слідчих ОВС, 94 слідчих прокуратури, 57 слідчих СБУ, 69 слідчих податкової міліції. За результатами
опитування брали участь у роботі МСГ (МСОГ) – 37 слідчих ОВС, 29 слідчих прокуратури, 8 слідчих СБУ
та 11 слідчих податкової міліції.
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спільного розслідування особливо складних кримінальних справ у складі міжвідомчих слідчих
і слідчо-оперативних груп. Значимість спільних засідань як важливого інструмента координації
і взаємодії, обміну інформацією, вироблення та прийняття оптимальних рішень з виникаючих
проблем боротьби зі злочинністю очевидна. Немає сумніву в необхідності і корисності
багатобічних контактів правоохоронних органів, серед яких спільні колегії, міжвідомчі наради
та інші заходи, що виправдовують себе на практиці [8, с. 64].

Досить поширеним, але водночас найбільш ефективним напрямом взаємодії слідчих різних
правоохоронних відомств, за даними дослідження (22,4 %), є спільна діяльність при
розслідуванні особливо складних кримінальних справ у складі спільних (міжвідомчих) слідчих
і слідчо-оперативних груп, а також безпосередньо пов’язані з даними формами взаємодії –
спільне (узгоджене) планування слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, взаємне
обговорення результатів цих дій тощо. Процес взаємодії при розслідуванні кримінальних
справ, за своєю суттю, є більш складним, пов’язаний із чималими труднощами і розвивається
дуже повільними темпами, що значною мірою пояснюється відсутністю належного правового
регулювання даного виду співробітництва. Отже, основною перешкодою на шляху
налагодження взаємовигідного співробітництва (взаємодії) між слідчими різних
правоохоронних відомств є відсутність нормативно-правової бази, яка б визначала порядок і
механізм взаємодії. На користь даного твердження висловилися 97 % опитаних керівників і
співробітників слідчих підрозділів правоохоронних відомств [8, с. 65].

Успіх у розкритті злочинів пов’язується вченими і практичними працівниками з характером
і якістю взаємодії правоохоронних органів. Пояснюється це тим, що в боротьбі зі злочинністю
правильно організована взаємодія дає, як правило, значний ефект. Тому так багато уваги
приділено пошуку такого варіанта організації взаємодії, який би забезпечував найбільш
оптимальний розподіл обов’язків між органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю,
погодженість у плануванні й проведенні слідчих та оперативних заходів щодо попередження,
розслідування і розкриття злочинів. І все ж таки сказати, що існуючі системи взаємодії є до
кінця досконалими, ми не можемо, тому що в них, як показує практика, ще багато недоліків і
невирішених питань [9, с.182]. Завдання вдосконалення взаємодії правоохоронних відомств, а
також їх органів розслідування весь час перебуває в центрі уваги процесуалістів, оскільки
боротьба зі злочинністю набуває на сучасному етапі, комплексного характеру. Вирішення
насущних питань регламентації взаємодії є однією з необхідних умов удосконалення
кримінально-процесуальної діяльності, покращання якості роботи органів досудового
розслідування.

Разом із тим пошук нових форм взаємодії, що створює оптимальний режим діяльності
правоохоронних органів із розкриття і розслідування злочинів та забезпечує реальні гарантії
досягнення цілей судочинства, є запорукою постійного розвитку кримінально-процесуального
законодавства [10, с. 62].

До форм взаємодії слідчих різних правоохоронних органів можна віднести:
–  узгоджену діяльність слідчих у міжвідомчих (спільних) слідчих групах, що створюються

для розслідування особливо складних справ;
–  спільну участь у міжвідомчих слідчо-оперативних групах по особливо складних справах,

для розслідування яких необхідне активне поєднання слідчих дій та оперативно-розшукових
заходів із метою розкриття злочину, повного та всебічного дослідження всіх обставин справи
тощо;
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– сумісну розробку версій і узгоджене планування слідчих дій та розшукових заходів,
взаємне інформування по суті події, яка розслідується, спільний аналіз та обговорення
результатів (слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, доказової та іншої інформації) за
участю в діяльності міжвідомчих слідчих та слідчо-оперативних груп;

– обмін методичною і науково-аналітичною інформацією під час спільних (міжвідомчих)
нарад, координаційних нарад при прокуророві, який наглядає за діяльністю відповідних органів
розслідування, засідань координаційних комітетів по боротьбі з організованою злочинністю
та корупцією, конференцій, „круглих столів”, спільних доповідей про стан, основні напрямки
та результати боротьби зі злочинністю тощо [8].

На сьогодні у зв’язку зі змінами, що відбуваються в країні, суспільстві і правоохоронних
органах, проблема міжвідомчої взаємодії виходить на перший план, тому необхідно
вдосконалити існуючий порядок цієї взаємодії і більш тісно організовувати її на рівні не тільки
особистих взаємовідносин, але і на правових підставах.

Не випадково ефективна взаємодія є одним із найважливіших питань практичної діяльності
органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, тому, на нашу думку, взаємодія слідчих є
потрібною і дуже перспективною. Однак при цьому доцільно зазначити, що взаємовідносини
слідчих різних правоохоронних органів повною мірою, на жаль, не регламентовані відомчими
чи міжвідомчими нормативними та іншими правовими актами, а також мало висвітлені в
юридичній літературі.

Виходячи із наведених вище позицій, вважаємо, що продумана і правильно організована
взаємодія слідчих правоохоронних відомств, закріплена в певному нормативному акті,
дозволить не тільки підвищити ефективність їх роботи, але й істотно розширити можливості
кожної із взаємодіючих сторін при розслідуванні особливо складних злочинів, що безумовно
важливо в умовах загострення криміногенної обстановки і зростання кількості особливо
небезпечних злочинів.

Отже, у зв’язку зі змінами, що відбуваються в країні, суспільстві і правоохоронних органах,
проблема міжвідомчої взаємодії виходить на перший план, тому необхідно вдосконалити
існуючий порядок цієї взаємодії і більш тісно організовувати її на рівні не тільки особистих
взаємовідносин, але і на правових підставах.
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МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ЮРИДИЧНО
ВАЖЛИВИХ ФАКТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ

ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
У даній статті досліджено способи виявлення юридично важливих фактів при

проведенні податкового контролю та доведено, що повнота предмета доказу на стадії
судового провадження залежить від того, які обставини працівниками контролюючого
органу були визнані юридично важливими під час проведення податкової перевірки.
Враховуючи, що завдання фахівців податкового органу на стадії проведення податкового
контролю за своєю природою аналогічне завданню слідчого на стадії попереднього
слідства, посадові особи органів ДПС України при проведенні податкових перевірок
зобов’язані виявляти і фіксувати правопорушення з дотриманням вимог доказового права.
Тобто від моменту отримання допуску до документів платника податків і до складання
акта податкової перевірки податківцями повинні збиратися лише такі докази, які в
майбутньому можуть бути визнані судом достовірними та такими, що відповідають
вимогам процесуального законодавства.

In this article methods of revealing of facts of legal importance in the course of tax control
are explored and it is proved that fullness of argument subject at the stage of court proceeding
is depended on what circumstances were defined as legally important by the employees of the
controlling authority in the course of tax control. Taking into account that task of experts of tax
authority at the stage of tax control according to its nature is analogous to task of investigator
at the stage of pre-investigation officials of STS authorities of  Ukraine are obligated to reveal
and fix unlaws with adherence to evidential law in the course of tax checks. Namely from the
moment of receiving of access permit to the taxpayer’s documents and until drawing of act of tax
check tax collectors should collect only those arguments that in the future can be acknowledged
as reliable and those that meet with requirements of proceeding legislation by the court.

Ключові слова: податковий контроль, докази, процесуальне законодавство.

Відповідно до ст. 2 Закону України „Про державну податкову службу в Україні” від
04.12.1990 р. № 509 (далі – Закон) податковим органам надано повноваження щодо здійснення
контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою
і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових
платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством [1]. Реалізація цих
повноважень з боку органів, що здійснюють податковий контроль, насамперед передбачає
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збір інформації про відповідність податкової звітності господарської діяльності платника
податків вимогам законодавства. Однією із форм такої діяльності є проведення податкової
перевірки, яка передбачає визначення предмета контролю, строків і підконтрольних об’єктів
згідно зі ст.ст. 11, 11–1 згаданого вище Закону.

Податковий орган в обмежений часовий термін зобов’язаний визначити юридично важливі
факти, що свідчать про наявність (відсутність) правопорушення.

Метою статті є дослідження способів виявлення юридично важливих фактів при здійсненні
податкового контролю та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення чинного
законодавства.

Проблема ефективного здійснення податкового контролю досліджувалася у наукових
працях відомих вітчизняних і зарубіжних науковців: В. К. Мамутова, Н. Л. Бартунаєвої,
А. Г. Бобкової, Г. Л. Знаменського, А. С. Козлова, П. В. Мельника, Л. Л. Тарангул, С. В. Онишко,
Г. Г. Забарного та інших. Проте, незважаючи на численні наукові дослідження, способи
виявлення юридично важливих фактів при здійсненні податкового контролю суб’єктів
господарювання потребують удосконалення та наукового аналізу.

Юридичний факт – це факт реальної дійсності, з яким законодавство пов’язує певні правові
наслідки [2, с. 15].

На практиці існує декілька етапів, які передують визначенню важливих юридичних фактів.
Зокрема, вихідну інформацію посадові особи органів державної податкової служби (далі –
органи ДПС) отримують на основі показників бухгалтерського обліку платника податків, які
характеризують результати його господарської діяльності. В обліковій діяльності суб’єкта
господарювання виділяють три етапи формування відомостей про майнове і фінансове
положення платника податків.

На першому етапі податкової перевірки вивчаються первинні документи, які засвідчують
наявність певних фактів (дій) здійснення господарської діяльності. У бухгалтерському обліку
завжди діє правило Швайкера: немає документа – немає факта [3, с. 7]. Отже, податковий
орган має право зробити висновок про порушення податкового законодавства лише на підставі
правильно оформлених документів. Наприклад, господарський суд у „К” області в постанові
від 19.08.2006 р. вказав, що представлені документи не відповідають критеріям, передбаченим
Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р.
№ 996 щодо складання і оформлення первинних документів [4]. Тому юридичний факт
транспортування товару для передачі юридичній особі не може бути визнано встановленим [5].

На другому етапі аналізуються облікові реєстри платника податків, які містять узагальнену
інформацію про факти здійснення господарської діяльності. Останні формуються і
систематизують за правилами ведення бухгалтерського обліку на основі даних первинних
документів.

На третьому – формується звітність, яка містить підсумкові дані про результати
господарської діяльності. Тобто наявність трьох блоків (документ – реєстр – звітність)
визначають послідовність перевірки звітності та дозволяють виявити приховування відповідних
фактів чи їх фальсифікацію.

Податковий орган є юрисдикційним. У літературі під юрисдикцією розуміють
правоохоронну, правозастосовну діяльність, спрямовану на захист суб’єктивних прав і
інтересів громадян, організацій і полягає у розгляді і вирішенні компетентним органом
(посадовою особою) спеціальними способами і засобами правового питання (юридичної
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справи) по суті [6, с. 3]. У зазначеній праці Козлов А.С. пише, що структура юрисдикційного
процесу для всіх видів юрисдикції є незмінною і складається з дій, спрямованих на формування
інформаційної бази (юридичне пізнання), і дій з винесення владного акта, яким визначається
обсяг суб’єктивних прав і обов’язків сторін конфлікту, види і заходи впливу з метою
притягнення до юридичної відповідальності (прийняття рішення).

Завдання фахівців податкового органу на стадії проведення податкового контролю за своєю
природою аналогічне завданню слідчого на стадії попереднього слідства. Однак на практиці
мають місце випадки, коли працівники органів ДПС не оцінюють зібраний фактичний матеріал
про правопорушення стосовно дотримання вимог доказового права. Нерідко це призводить
до того, що при оцінці рішення податкового органу в суді факт предмета доказу не може бути
доведений. Причиною такої ситуації, як правило, є нерозуміння перевіряючими особливостей
закріплення доказу того чи іншого правопорушення у матеріалах справи на стадії перевірки,
адже після її завершення виправити помилку практично не можна. Таким чином, повнота
предмета доказу на стадії судового провадження залежить від того, які обставини працівниками
контролюючого органу були визнані юридично важливими під час проведення податкової
перевірки.

Підтвердженням викладеного вище є аналіз судової практики за даними архіву Вищого
господарського суду України [5].

ДПІ у м. Краматорську (далі – позивач) звернулася з позовною заявою до приватного
підприємця „Б” про стягнення в дохід держави 6, 6 тис. грн – суми доходу, отриманого від
підприємницької діяльності, що здійснювалася без ліцензії з надання автотранспортних послуг
із перевезення вантажів. Рішенням господарського суду Донецької області від 26.08.2006 р. у
позові відмовлено з таких причин. Згідно зі ст.ст. 22, 23 Закону України „Про ліцензування
певних видів господарської діяльності” (далі – Закон про ліцензування)  передбачено, що до
суб’єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються
фінансові санкції у вигляді штрафів, встановлених законом, стягнення яких здійснюється
органом, на який згідно з чинним законодавством покладено функції контролю за
ліцензуванням [7]. Державний нагляд за дотриманням суб’єктами господарювання вимог
даного законодавства покладено згідно з ст. 20 зазначеного Закону на спеціально
уповноважений орган з питань ліцензування та інші органи виконавчої влади в межах їх
повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок. У разі виявлення
державними контролюючими органами та органами місцевого самоврядування порушень
ліцензійних умов, останні зобов’язані про ці порушення повідомити орган ліцензування,
який у межах повноважень, передбачених ст. 22 Закону про ліцензування, приймає рішення
щодо притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності. Позивач не обґрунтував
правомірність заявленого позову та не врахував дії норм спеціального закону, який є
пріоритетним щодо інших нормативно-правових актів. За результатами апеляційного
провадження, Донецьким апеляційним господарським судом прийнято постанову від
09.12.2006 р., якою рішення місцевого господарського суду залишено без змін, а апеляційну
скаргу – без задоволення.

Наступним прикладом є спір між Володимирецькою ДПІ та КП „А”. Суть справи полягає
в тому, що 01.03.2001 р. між КП „А” та Відділом освіти Володимирецької райдержадміністрації
укладено договір б/н про надання послуг із постачання води з комунального водопроводу на
термін 3 роки на загальну суму 5,2 тис. гривень. Під час перевірки встановлено, що КП „А”



240                                                                                                             Право

здійснює операції з водопостачання та водовідведення за період з 01.11.2000–01.10.2002 рр. за
відсутності ліцензії, передбаченої Законом України „Про ліцензування певних видів
господарської діяльності”. Вказану ліцензію підприємством отримано лише 05.11.2002 р.
Вважаючи,  що спірну угоду складено з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства,
Володимирецька ДПІ звернулася до господарського суду з позовом про визнання недійсною
угоди (а саме договору від 01.03.2001 б/н) на підставі ст. 49 Цивільного кодексу УРСР з
зазначенням, що отримані КП „А” на виконання договору кошти в сумі 5, 2 тис. грн є такими,
що отримані без встановлених законом підстав. Відмовляючи в позові, місцевий господарський
суд виходив з того, що факт надання КП „А” зазначених вище послуг без відповідної ліцензії не
може бути підставою для визнання угоди недійсною з підстав, передбачених ст. 49 Цивільного
кодексу УРСР [8], оскільки ст. 22 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської
діяльності” за безліцензійну діяльність передбачена відповідальність у вигляді штрафу.
Підтримуючи висновки місцевого господарського суду,  апеляційний господарський суд до
того ж зазначив, що при зверненні з позовними вимогами про стягнення з КП „А” коштів у
сумі 5, 2 тис. грн позивач не зазначив, відповідно до якого саме Закону були нараховані
штрафні (фінансові) санкції.

Підсумовуючи розгляд судової практики зазначимо наступне.
1. Посадові особи податкових органів при проведенні податкових перевірок зобов’язані

виявити усі юридично важливі факти. При цьому послідовно перевіряється звітність від
документів до реєстрів і від реєстрів – до звітності, що дозволяє виявити факти податкового
правопорушення.

2. При проведенні податкового контролю (від моменту отримання допуску до документів
платника податків і до складання акта податкової перевірки) повинні збиратися лише такі
докази, які в майбутньому можуть бути визнані судом достовірними та такими, що відповідають
вимогам процесуального законодавства.

3. У разі встановлення податковим органом неповних або помилкових юридично важливих
обставин справи суд немає можливості сформувати достовірні дані про юридичні факти і
зібрати відповідні докази, необхідні для винесення законного і обґрунтованого рішення щодо
податкового правопорушення.

4. Прийняття рішень за фактами виявлених порушень вимог чинного законодавства
повинно здійснюватися виключно у межах повноважень і з урахуванням норм спеціальних
законів, які є пріоритетним щодо інших нормативно-правових актів, зокрема, у справах щодо
притягнення до відповідальності господарюючих суб’єктів за порушення законодавства про
ліцензування.
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УДК 343
О. Л. Власенко,
Київський національний
університет внутрішніх
справ України

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ

ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ,
МІТИНГІВ, ПОХОДІВ І ДЕМОНСТРАЦІЙ

У статті розглянуто актуальні проблеми юридичної відповідальності за порушення
порядку організації і проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, проаналізовано
суперечливі нормативно-правові акти, внесено пропозиції щодо удосконалення національно
законодавства стосовно регламентації порядку організації та проведення мирних зібрань.

In the article the issues of the day of legal responsibility are examined for disturbing
organization and holding meeting, mass meetings, hikes and demonstrations, contradictory
normatively legal acts are analyzed, make suggestions in relation to an improvement nationally
of legislation in relation to regulation of order of organization and leadthrough of peaceful
collections.

Ключові слова: юридична відповідальність, право на мирні зібрання, мітинг, похід,
демонстрація, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність,
Конституція України, організатор, учасник, посадова особа.

У Конституції України у статті 39 сформульовано одне з основоположних політичних прав
громадян – право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи та
демонстрації. Закріплення цього права є значним кроком у процесі розбудови України як
правової держави та створення демократичного громадянського суспільства. Необхідно
зазначити, що збори, мітинги, походи і демонстрації є формами безпосередньої демократії.
Саме через застосування цього права громадяни можуть прямо впливати на діяльність органів
державної влади та місцевого самоврядування, прилюдно обговорювати та виражати своє
ставлення до соціально-політичних, економічних, культурних та інших проблем у державі.
Зазначена стаття 39 Конституції України ґрунтується на нормах міжнародного права, зокрема,
на статті 20 Загальної декларації прав людини 1948 року, статті 21 Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права 1966 року, та на статті 11 Європейської конвенції про захист
прав людини та основних свобод 1970 року. До речі, саме в Європейській конвенції про захист
прав та основних свобод  використовується узагальнене поняття „мирні зібрання”, яке включає
в себе збори, мітинги, походи і демонстрації. На нашу думку, використання цього терміна
надалі є обґрунтованим і доречним.

© Власенко О. Л., 2010
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Таким чином, право на мирні зібрання визнається в усьому світі, як одне з
основоположних і невід’ємних прав людини. Беручи до уваги політичну та громадську
активність останніми роками в нашій державі, можливість громадян вільно збиратися,
обговорювати нагальні проблеми суспільства дає поштовх до формування політичної волі
громадян, збільшує їх активну участь у суспільно-політичному житті держави.

На жаль, в українському законодавстві вказане право чітко не врегульовано. На сьогодні
діє застарілий Указ Президії Верховної Ради СРСР „Про порядок організації і проведення
зборів, мітингів, походів і демонстрацій у СРСР” від 28.07.1988 р., так і інші законодавчі акти,
які частково регулюють дані правовідносини, а також рішення місцевих органів влади, зокрема
рішення Київської міської ради „Про визначення порядку організації та проведення у Києві
недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького,
спортивного, видовищного та іншого характеру” від 24.06.1999 р. Профільного закону, на
який посилається стаття 39 Конституції України, дотепер немає.

Враховуючи зазначене, особливо актуально на сьогодні стоїть  питання щодо
відповідальності за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, походів і
демонстрацій, адже відсутність національної законодавчої бази, свавілля судів і правоохоронних
органів, а також зловживання з боку організаторів та учасників мирних зібрань ставить багато
питань щодо використання зазначеного права громадянами та юридичної відповідальності за
його порушення.

У сучасній юридичній літературі, в працях деяких авторів дедалі частіше можна знайти
висвітлення цієї проблематики. Багато з авторів приділяє увагу поняттю, гарантіям, механізму
реалізації права громадян на мирні зібрання. Серед них необхідно виділити наукові праці
Васьковської О. В., Колодія А. М., Міщенко С. М., Олійника А. Ю., Шемшученка Ю. С. та інших
українських науковців. Так, Олійник А. Ю. дає таке поняття: „свобода збиратися мирно, без
зброї і проводити мітинги, походи і демонстрації – це складова конституційних свобод і
недоторканості людини і громадянина, що поєднує в собі можливості колективного,
незалежного та оперативного вираження власної позиції кожного учасника колективного
зібрання до органів влади чи місцевого самоврядування з того чи іншого питання суспільного
чи державного життя” [6, с. 85]. Проте, на жаль, питання відповідальності за порушення
встановленого порядку організації та проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій у
наукових працях висвітлена недостатньо та поверхнево.

Відтак, зважаючи на існуючі наукові розробки, спробуємо певною мірою розкрити питання
відповідальності за порушення встановленого порядку організації та проведення зборів,
мітингів, походів і демонстрацій. Відповідно для цього, на нашу думку, потрібно розглянути
відповідальність як організаторів та учасників зборів, мітингів, походів і демонстрацій, так і
посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування.

Гарантією додержання будь-якої правової норми є встановлення юридичної
відповідальності за її порушення. Відповідно до рівня суспільної небезпеки правопорушення
та наслідків його вчинення відповідальність організаторів та учасників мирних зібрань, а також
посадових осіб є здебільшого адміністративною, проте існує і кримінальна, про яку йтиметься
далі.

Правоохоронні органи використовують загальні правові норми щодо забезпечення
громадського порядку. Майже усі затримані особи, які брали участь у зборах, мітингах, походах
або демонстраціях, несуть відповідальність за „злісну непокору законному розпорядженню
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або вимозі працівника міліції” (стаття 185 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі – КУпАП).

Адміністративна відповідальність безпосередньо за порушення встановленого порядку
організації та проведення мирних зібрань передбачена статтею 1851 КУпАП. Вона настає за
умов, коли особа порушує встановлений порядок організації та проведення зборів, мітингів,
походів і демонстрацій. Суб’єктом у даному разі може бути як організатор, так і рядовий
учасник мирних зібрань. При цьому виникають питання: як притягати до відповідальності
учасників мирних зібрань; за якими критеріями визначити активних учасників; у чому саме
полягає порушення учасником встановленого порядку організації і проведення зборів,
мітингів, походів і демонстрацій; і чи є доцільним з правового погляду притягнення до
адміністративної відповідальності за статтею 1851 КУпАП учасників незаконних мирних зібрань,
оскільки в такому випадку до неї потрібно притягати не певних осіб, які брали активну участь
у такому заході, а всіх його учасників, що є нонсенсом, особливо коли їх кількість є великою.
Зазначимо, що стаття 1851 КУпАП за своєю юридичною природою є бланкетною нормою,
тобто відсилає до тих норм, якими повинний регулюватися порядок організації та проведення
мирних зібрань. Оскільки в Україні відповідного закону немає, застосування вказаної статті
КУпАП є проблемним. Ці питання потребують якнайшвидшого законодавчого врегулювання.

Крім того, у судовій практиці трапляються випадки неправильного розуміння частини 1
статті 39 Конституції, з якої випливає, що порядок організації та проведення мирних зібрань є
інформаційним або повідомним і згоди на їх проведення з боку органів державної влади чи
місцевого самоврядування не потрібно. Суди ж, притягуючи осіб до відповідальності за статтею
1851 КУпАП, інколи зазначають у відповідній постанові: „провів” чи „брав участь” у
несанкціонованому мітингу чи іншому заході. Більше того подібне формулювання міститься
й у науково-практичному коментарі КУпАП [8, с. 57].

На нашу думку, оскільки в статті 39 Конституції України встановлено інформаційний або
повідомний порядок організації та проведення мирних зібрань, формулювання у судовому
рішенні про проведення несанкціонованих мітингів чи інших заходів суперечить положенням
Основного Закону.

Відшкодування збитків, що були завдані під час проведення зборів, мітингів, походів і
демонстрацій третім особам (державним органам, громадським організаціям громадянам
тощо) відбувається в судовому порядку відповідно до цивільного законодавства. У цьому
випадку організатори та учасники несуть цивільно-правову відповідальність.

Окремо необхідно зазначити, що адміністративну відповідальність можуть нести і посадові
особи – керівники підприємств, державних органів, громадських організацій, їх заступники, а
також інші посадові особи, повноваження яких мають юридично значимий характер. Це
передбачено статтею 1852 КУпАП, згідно з якою адміністративна відповідальність наступає у
разі: „Надання посадовими особами для проведення з порушенням установленого порядку
зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів
або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів” [3, с. 535]. Проте
застосування санкції цієї статті також є дискусійним, адже немає закону, в якому чітко
прописувалися б правила проведення зазначених мирних зібрань.

У Кримінальному кодексі України (далі – ККУ) виключено порушення встановленого
порядку організації та проведення мирних зібрань з-поміж кримінально караних діянь.
Натомість у стаття 340 ККУ передбачено відповідальність за незаконне перешкоджання
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організації і проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, вчинене службовою особою
або із застосуванням фізичного насильства. Встановлення кримінальної відповідальності за
такі діяння є гарантією вільного здійснення громадянами свого права збиратися мирно, без
зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.

Зазначимо, що зі змісту положень статті 340 ККУ не зовсім зрозуміло, ким повинно бути
вчинене фізичне насильство. На нашу думку, до кримінальної відповідальності за цією статтею
потрібно притягати не тільки службових, а й інших осіб, що вчинили незаконне перешкоджання
організації та проведенню мирних зібрань, поєднане із застосуванням фізичного насильства.

Статтею 39 Конституції передбачено, що обмеження щодо реалізації права громадян
збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи та демонстрації може
встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки чи
громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я
населення або захисту прав і свобод інших людей. Тому під незаконним перешкоджанням
організації або проведенню мирних зібрань потрібно розуміти будь-які діяння посадових осіб
або інших осіб (у тому числі вчинені із застосуванням фізичного насильства), якщо вони
мали місце за відсутності рішення суду про заборону проведення мирних зібрань у
конкретному місці.

В судовому порядку з позовною заявою про заборону чи інше обмеження права на мирні
зібрання можуть звернутися відповідні органи виконавчої влади або місцевого
самоврядування. Це право передбачено статтею 182 Кодексу адміністративного судочинства
України. Суд задовольняє вимоги позивача про заборону проведення мирних зібрань чи про
інше обмеження права на такі заходи, якщо визнає, що проведення зборів, мітингів, походів і
демонстрацій може створити реальну небезпеку заворушень чи злочинів, загрозу здоров’я
населення або правам і свободам інших людей. Необхідно зазначити, що у багатьох випадках
обмеження права громадян на мирні зібрання з боку суду є неправомірним. Адже
посилаючись на „потенційну”, „ймовірну”, „можливу” небезпеку проведення мирних зібрань,
суд вказує на правопорушення, які громадяни  фактично ще не здійснили, а це юридично не
коректно. Для поновлення своїх прав та усунення обмежень у реалізації права на мирні
зібрання з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування організатори можуть
звернутися до суду в порядку, передбаченому статтею 183 Кодексу адміністративного
судочинства України.

Застосування статті 340 ККУ є проблемним ще й тому, що тісно пов’язане з визначенням
законності тих чи інших мирних зібрань. У науково-практичному коментарі до Кримінального
кодексу України визначено: „збори, мітинги, походи і демонстрації здійснюються на законних
підставах, коли вони відповідають сукупності таких умов: а) місце зборів і мітингів, маршрут
проходження демонстрацій і походів були визначені їх організаторами, про що останні
своєчасно сповістили виконавчі органи сільських, селищних, міських рад; б) вказані заходи є
мирними і провадяться без зброї; в) вони провадяться поза межами воєнного або
надзвичайного стану, або хоча і в умовах воєнного або надзвичайного стану, але відповідні
обмеження  на їх проведення встановлено не були; г) їх організація і проведення не заборонені
судовим рішенням, яке набрало чинності і не скасоване” [4, с. 796]. Конституція лише
передбачає право громадян на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, а також
загальні засади організації останніх; процедурні ж питання, пов’язані з організацією та
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проведенням мирних зібрань, повинні бути визначені Законом України, який, як уже
зазначалося на сьогодні не прийнятий.

Разом з тим необхідно вказати на те, що за незаконне перешкоджання організації і
проведенню будь-яких інших видів мирних зібрань, крім перелічених у статті 340 ККУ, юридична
відповідальність не встановлена, що позбавляє певних правових гарантій громадян, які
організовують і проводять, наприклад: паломництво, пікетування, голодування, наметове
містечко, фестиваль, автомотовелопробіг тощо.

Водночас із метою запобігання заворушень, захисту прав і свобод інших осіб, забезпечення
нормальної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування Кримінальним
кодексом встановлено відповідальність за блокування транспортних комунікацій та захоплення
транспортних підприємств (ст. 279 ККУ); групове порушення громадського порядку (ст. 293
ККУ); організація масових заворушень, що супроводжуються насильством над особою,
погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель, насильницьким виселенням
громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї, а також активна участь у
масових заворушеннях (ст. 294 ККУ); захоплення державних або громадських будівель чи
споруд (ст. 341 ККУ); напад на службові приміщення, що мають міжнародний захист (ст. 444
ККУ).

Отже, підсумовуючи зазначене, необхідно вказати на нагальну потребу у прийнятті
законодавчого акта, який би регулював порядок організації та проведення мирних зібрань. На
жаль, уже майже 10 років  на розгляді у Верховній Раді Україні перебувають декілька
законопроектів щодо цього, і жоден так і не було прийнято. Відсутність законодавчої бази
залишає багато правових питань стосовно організації і проведення мирних зібрань без відповіді.
І ця проблема особливо гостро стоїть останні роки, зважаючи на політичні події в житті
Української держави. Необхідно також зазначити, що Україна, ратифікуючи міжнародні
документи, зокрема Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод,
взяла на себе ряд зобов’язань щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами,
національним законодавством, і їх треба виконувати. Таким чином, у найближчому
майбутньому парламентарям потрібно звернути свою увагу на прогалину в законодавстві, і
проблемні питання юридичної відповідальності за порушення порядку організації і проведення
зборів, мітингів, походів і демонстрацій будуть вирішені.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ

У статті розглянуто дискусійні питання про можливості та умови повторного
пред’явлення для впізнання. Запропоновано доповнити чинний КПК України.

In the article debatable questions are examined about possibilities and terms of the repeated
producing for recognition. It is suggested to complement operating KPK of Ukraine.

Ключові слова: слідча дія, повторне пред’явлення для впізнання.

Пред’явлення для впізнання – багатопланова й трудомістка слідча дія, сутність якої полягає
в ідентифікації об’єкта по уявному образу, який впізнаючий раніше спостерігав за певних
умов сприйняття.

До першого впізнання слідчий повинний перевірити, проаналізувати і спрогнозувати
фізичний (зір, слух) або психічний стан впізнаючого, можливості та умови проведення такої
слідчої дії. Якщо це необхідно через певні ситуації, що склалися та свідчать про його можливу
фізичну або психічну неповноцінність, необхідно проконсультуватися з відповідним фахівцем
із цього питання і тільки потім приймати рішення щодо можливості проведення впізнання
або відкласти на певний термін. Часом таке рішення можна прийняти тільки після проведення
судово-психіатричної або комплексної судово-медичної експертиз для одержання правильної
відповіді про стан впізнаючого і можливостей ним об’єктивно відтворювати картину події. У
подібних випадках можна використовувати відтворення обстановки і обставин події для
перевірки зору або слуху впізнаючого.

При допиті або бесіді з особою, якій буде запропоновано впізнання об’єкта, що цікавить
слідство, необхідно докладно з’ясувати ознаки, що спостерігалися та умови сприйняття. Якщо
детально не з’ясовані ці деталі, то результат пред’явлення для впізнання може виявитися
негативним.

Ми згодні з думкою авторів, які говорять, що саме слідчий зобов’язаний у процесі допиту
тактично грамотно і у рамках кримінально-процесуального закону одержати від потенційного
впізнаючого максимально повну інформацію про зазначені прикмети й особливості [1, 139].
Від „правильності” допиту і буде залежати результативність проведення первісного впізнання.
Вказані вище дії дозволять мінімізувати ситуації, які спричинять у майбутньому проведення
повторного впізнання. Слідчому треба на перших допитах, які передують впізнанню, виявити,
„розбудити” пам’ять у потенційного впізнаючого для ефективно проведення первісного
впізнання.

© Дирдін М. Є., 2010
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Діючий КПК України нічого не говорить про можливості та умови або про заборону
повторного пред’явлення для впізнання.

У кримінально-процесуальному законодавстві інших держав є конкретні обмеження щодо
проведення повторного впізнання. Так, у ч. 3 ст. 193 КПК Російської Федерації говориться, що
не може проводитися повторне впізнання особи або предмета тим само впізнаючим і по тих
само ознаках [2]. Подібне положення міститься в ч. 12 ст. 229 КПК Республіки Казахстан [3], у
ч. 5 ст. 116 УПК Республіки Молдова [4]. Також потрібно зазначити, що в цих законодавчих
актах сусідніх держав не визначені умови, коли в законодавчому порядку можливе повторне
пред’явлення для впізнання, але вже по інших ознаках.

В юридичній літературі містяться рекомендації з пред’явлення для впізнання [5; 6; 7; 8],
але в криміналістичній науці до цього часу залишається дискусійним питання про допустимість
повторного пред’явлення для впізнання. Таким чином, нам представляється цікавим питання
про можливості та умови повторного пред’явлення для впізнання.

Вивчаючи теоретичні питання та практику застосування повторного впізнання, ми зробили
висновок, що одні автори допускають проведення повторного впізнання тільки у виняткових
випадках [5, с. 18; 6,с. 157–158; 9, с. 177–178; 10, с. 382], інші – не допускають його проведення
двічі з аналогічними учасниками [11, с. 554; 12, с. 44–49]. Що стосується думки певних адвокатів
щодо цього питання, то вони вважають, що особливість такої слідчої дії полягає в тому, що її
не можна повторити: допущені порушення уже не можна виправити, і вони позбавляють
слідчу дію доказової сили [13, с. 214].

Так, О. Я. Гінзбург виділяє такі обставини необхідності проведення повторного впізнання:
– дана слідча дія вперше була проведена, незважаючи на тимчасовий дефект зору

впізнаючого, що утворився в результаті події або з інших причин;
– пред’явлення для впізнання провадилося в умовах, гірших для сприйняття, ніж ті, при

яких впізнаючий спостерігав об’єкт у первісному вигляді;
– перший раз особа пред’являлася за наявності істотних, але тимчасових змін окремих

прикмет (заросле, неголене обличче, довге не розчесане волосся);
– впізнаючий згодом змінив своє попереднє рішення, висловлене ним у процесі

пред’явлення для впізнання [7,с. 37].
На думку М. В. Салтевського, повторне пред’явлення для впізнання людини можливе, коли

попереднє пред’явлення для впізнання проводилося в умовах, що ускладнюють або навіть
виключають можливість впізнання. Як правило, це випадки, коли пред’явлення для впізнання
проводилося з грубими порушеннями тактичних і процесуальних рекомендацій [10, с. 382].

І. В. Басиста схиляється до думки, що проведення повторного пред’явлення для впізнання
допускається лише у виняткових, чітко визначених випадках: коли об’єкт пред’являвся у
видозміненому стані або в умовах гіршого освітлення, ніж у момент його сприйняття, в
результаті чого він не був впізнаний; якщо під час першого пред’явлення для впізнання у
особи, яка впізнавала, було тимчасове погіршення зору; якщо перше пред’явлення для
впізнання було проведене по фотографії, яка не відображала характерних ознак
об’єкта [5, с. 18].

У науковій літературі зустрічаються інші погляди, які свідчать, що повторне впізнання
може проводитися у випадках, коли: дана слідча дія проводилася в момент, коли впізнаючий
перебував у стані тимчасового розладу психіки, зору, слуху, під впливом відволікаючої дії
болю, викликаного подією злочину або іншими обставинами, у зв’язку з чим він не міг
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правильно сприймати те, що відбувалося; пред’явлення для впізнання проводилося в умовах,
гірших для сприйняття, ніж ті, за яких впізнаючий спостерігав об’єкт уперше; спочатку особу
пред’явили для впізнання за наявності в неї істотних, але тимчасових змін окремих ознак
зовнішності (наприклад, бороди, вусів, відрослого волосся, ушкоджень на обличчі тощо); у
зв’язку з відсутністю або хвороби особи вперше впізнання проводилося по фотознімках, а
потім з’явилася можливість пред’явити об’єкт безпосередньо [6, с. 157–158].

Проаналізувавши різні думки ряду авторів, норми кримінально-процесуального
законодавства України та інших держав, вивчивши слідчу практику, ми зробили висновок, що
не може проводитися повторне впізнання особи або предмета тим само впізнаючим і за
тими само ознаками незалежно від результату первинного проведення. Повторне впізнання
також не може проводитися, коли впізнаючий згодом змінив своє попереднє рішення,
висловлене ним у процесі пред’явлення для впізнання. Якщо така ситуація виникне, то подібне
питання варто вирішувати через повторний допит особи, яка впізнавала, з фіксацією в протоколі
всіх обставин того, чому він змінив своє перше рішення, висловлене ним у процесі пред’явлення
для впізнання. До цього можна додати ще одержання оперативної інформації з метою
перевірки й уточнення результатів допиту впізнаючого.

Викликає сумнів правильність позиції деяких авторів, які говорять, що повторне впізнання
може проводитися у випадках, коли: дана слідча дія проводилася в момент, коли впізнаючий
перебував у стані тимчасового розладу психіки, під впливом відволікаючої дії болю,
викликаного подією злочину або іншими обставинами, у зв’язку з чим він не міг правильно
сприймати те, що відбувалося [6, с. 157]. На нашу думку, такі обставини не можуть бути
підставами для проведення повторного пред’явлення для впізнання. Їх результат завжди буде
викликати сумнів.

Вважаємо, що повторне пред’явлення для впізнання особи або предмета може проводитися
тим само впізнаючим, але вже по інших обмежених ознаках. Такими ознаками можуть бути
обставини, за яких:

1) перше пред’явлення для впізнання було проведено без належної організаційної
підготовки, не були дотримані умови попереднього спостереження (наприклад, погане або
яскраве освітлення; умовна обставина не відповідає реальній ситуації, що відбувалася;
відсутність (наявність) бороди, вусів, довгого або короткого волосся, колір волосся, шрамів
на обличчі або яких-небудь інших відмінностей).

При зміні зовнішності об’єкта (наприклад, суттєво інша стрижка або, навпаки, відпущене
волосся, борода або вуса) допускаємо проводити маскування (використовувати перуку при
повній або короткій стрижці). При подібній зовнішній зміні особи, яка впізнається, така особа
або її захисник можуть заперечувати проти подібного перетворення. Якщо при цьому вони
заявляють протест про зроблене, то це не буде суперечити процедурі впізнання, оскільки
буде сприяти встановленню змінених ознак іншими підтверджувальними діями (наприклад,
показаннями очевидців, оглядом, освідуванням).

Наведемо приклад. У вечірній час у дворі висотного будинку двоє невідомих вихопили у
жінки сумку і утекли. Потерпіла не змогла назвати їх прикмети. Однак один чоловік, що
перебував на балконі восьмого поверху, не тільки детально описав грабіжників, але й впізнав
одного з них під час пред’явлення. Впізнаний заявив, що впізнання підлаштовано, бо вночі на
такій відстані свідок не міг розгледіти людину у деталях, необхідних для впізнання. У зв’язку з
цим було проведено слідчий експеримент для перевірки можливості сприйняття особи за
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конкретних заданих умов, який дав негативний результат. Аналізуючи причини виникнення
суперечностей, слідчий встановив, що з моменту події до проведення слідчого експерименту
у районі будинку було замінено ліхтарні лампи з джерелами концентрованого світла на розсіяне
освітлення [14, с. 139].

2) пред’явлення для впізнання особи раніше проводилося по фотографії або відеозапису
через відсутність об’єкта або відмову впізнаючого від безпосередньої зустрічі, а також з
тактичних міркувань слідчого (наприклад, існує ситуація, яка дозволяє визначити слідчому,
що впізнаючий по своїй натурі є людиною невпевненою, полохливим та існує ймовірність
залякування його поглядом особи, що впізнається, а також її жестами або іншим якимось
способом).

Необхідно зазначити, що частка повторного пред’явлення для впізнання, за деякими
даними, становить 0,3 % із усіх зафіксованих повторних слідчих дій [15, с. 126]. Тому початку
проведення повторного впізнання передує рішення слідчого про необхідність і доцільність
його проведення.

Як правильно визначив В. Н. Жадан, „у рішенні лежить системний аналіз і всестороння
оцінка ходу та результатів первинного пред’явлення для впізнання з урахуванням усіх матеріалів,
зібраних у справі. Вирішуючи питання про допустимість і доцільність повторного пред’явлення
для впізнання, слідчий, насамперед, повинний виходити з конкретної інформації про умови і
результати первинного впізнання” [15, с. 130]. До цього потрібно додати, що рішення слідчого
про повторне впізнання повинно прийматися винятково в рамках та інтересах завдань
кримінального судочинства (ст. 2 КПК України), а не приймати позицію однієї зі сторін процесу
провадження, що буде грубим порушенням кримінально-процесуального закону.

Слідчому потрібно звернути увагу на доцільність або недоцільність запрошувати на
повторне впізнання тих само понятих, спеціаліста, перекладача, які були в перший раз.
Запрошення при повторному впізнанні тих само „дублерів” особи, що впізнається,
представляється недоцільним внаслідок різних обставин: а) складно запросити дублера у зв’язку
з його від’їздом або смерттю; б) відмова дублерів від повторної участі в слідчій дії; в) повторна
участь тих самих дублерів може розцінюватися впізнаваємим або його захисником як підказка
для особи, що впізнає. У цілому ж захисник і „грамотний” впізнаваємий знайдуть багато
можливостей визнати неправомірним повторне пред’явлення для впізнання. Отже, повинні
залучатися інші дублери.

Крім того, повторна підготовка і проведення всіх видів впізнання відрізняється специфічним
забезпеченням. Так, для усунення зловживань своїми службовими повноваженнями й тиску
на осіб, що впізнають, з боку слідчих працівників, які за допомогою повторного впізнання
мають наміри нейтралізувати власні помилки й прорахунки, сфальсифікувати матеріали
слідства, потрібно виносити мотивовану постанову про проведення повторного пред’явлення
для впізнання з визначенням причин і умов для її проведення. На нашу думку, дане положення
дозволить підвищити реалізацію принципів кримінального судочинства та попередити
зловживання своїх повноважень з боку слідчих.

Щодо цього О. Я. Гінзбург правильно говорить, що оскільки повторне пред’явлення для
впізнання – акт винятковий, необхідно, щоб із матеріалів кримінальної справи було ясно, чим
це викликано. У випадку повторного пред’явлення для впізнання рекомендується виносити
мотивовану постанову [7, с. 37]. Такої самої думки дотримуються й інші автори [16, с. 78].
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Щоб така постанова виносилася суб’єктом розслідування, це положення необхідно закріпити
в КПК України.

У зв’язку з викладеним вважаємо доцільним внести такі доповнення до КПК України щодо
регламентації повторного пред’явлення для впізнання:

– не може провадитися повторне пред’явлення для впізнання особи або предмета тим
само впізнаючим і по тих само ознаках;

– повторне впізнання особи або предмета можливі, коли не були дотримані умови
первісного спостереження і це зафіксовано в показаннях особи, що впізнавала, а також, коли
раніше пред’явлення для впізнання особи або предмета проводилося по фотографії;

– при повторному пред’явленні для впізнання особи або предмета, суб’єкт розслідування
складає мотивовану постанову із зазначенням підстав.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОЗНАК
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОДАТКОВО-ПРАВОВИХ

НОРМ
Статтю присвячено аналізу сутності процесуальної податково-правової норми. У

статті проаналізовано поняття „процесуальна норма податкового права”,
досліджуються її ознаки та особливості. Здійснено аналіз запропонованої різними вченими
класифікації ознак процесуальної правової норми, виявлено ряд суперечностей.
Сформульовано висновки, пропозиції щодо класифікації процесуальних податково-
правових норм.

The article is devoted the analysis of essence judicial tax-legal norms. In the article a concept
is analysed judicial norm of tax right, its signs and features are probed. In the article a concept
is analysed judicial norm of tax right, its signs and features are probed. The analysis of offered is
carried out by the different scientists of classification of signs of judicial legal norm, found out
the row of contradictions. Conclusions are formulated, suggestions in relation to classification
of judicial tax-legal norms.

Ключові слова: бюджетний процес, податковий процес, процесуальна податково-
правова норма, процесуальні податкові відносини.

Сьогодні Україна перебуває на стадії реформування системи оподаткування. Незважаючи
на те, що прийнято нове законодавство у сфері оподаткування, у цілому проблема
комплексного, системного реформування податкового законодавства залишається
невирішеною. Однією з причин цього є відсутність в Україні Податкового кодексу, який
повинний комплексно врегулювати відносини у сфері оподаткування, визначати принципи
побудови системи оподаткування в Україні, перелік податків, зборів та інших платежів, що
підлягають сплаті до бюджетів усіх рівнів, методику їх обчислення, а також порядок і умови
застосування фінансових санкцій до платників податків за порушення податкового
законодавства одним нормативним актом (кодексом).

Важливим напрямом удосконалення податкового законодавства України є реальне
забезпечення принципу рівності усіх перед законом, визначеного як у Законі України „Про
систему оподаткування”, так і в юридичній літературі. Це можна зробити шляхом поступового
скасування пільг за всіма видами податків та заміни їх для окремих категорій платників
неподатковими пільгами.

Становлення і розвиток податкового права України відбувається в умовах формування
принципово нових соціально-економічних відносин. Постійне збільшення законодавства про
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податки і збори, необхідність його систематизації і кодифікації сприяють проведенню
спеціальних наукових досліджень у даному аспекті права.

Процесуальні фінансово-правові норми залишаються проблемним і практично
недослідженим питанням. Особливо це стосується питань поняття, принципів та ознак
процесуальних фінансово-правових норм та ефективності їх реалізації. Недостатній стан
розробки проблем процесуальних фінансово-правових норм права і зумовлює актуальність
обраної теми дослідження.

Перехід до ринкових форм господарювання, визнання рівності усіх форм власності і, отже,
необхідність законодавчої моделі поєднання приватних і публічних інтересів зумовили
зростання нормативно-правових актів, які регулюють податкові механізми. Зокрема,
Хімічева Н. І. зазначає, що у результаті активного розвитку податкового права воно
характеризується стосовно фінансового права як його підгалузь [17, с. 43].

Тому метою даної статті є дослідити теоретичні аспекти виокремлення та застосування
процесуальних податково-правових норм, особливості їх нормативно-правового регулювання
у сфері фінансово-правового процесу.

Податкове право – явище відносно нове для українського права, оскільки у дореволюційний
період податкові інструменти абсолютно не застосовувалися у державно-правовому розвитку.
Отже, завданням є виявлення особливостей предмета і методу податкового процесу, його
правової природи і галузевої приналежності, що є достатньо складним, але водночас
актуальним на сьогодні.

Усі галузі і підгалузі права теорія права традиційно розрізняє за предметом правового
регулювання. Предметом, у свою чергу, виступає коло суспільних відносин, які врегульовані
нормами законодавства.

Думки учених-науковців фінансового права найчастіше сходяться у визначені податкового
права як сукупності правових норм, які регулюють відносини і соціальні зв’язки, що виникають
між тими або іншими суб’єктами при встановленні, введенні і стягуванні податків [17, с. 22–
79].

Кустова М. В. визначає податкове право як засновану на власних принципах підгалузь
фінансового права, норми якої регулюють відносини, що формуються у зв’язку з організацією
і здійсненням податкових стягнень у фізичних осіб і організацій [8, с. 15].

Специфіка відносин, які регулюються нормами податкового права, полягає в тому, що
вони складаються в особливій сфері суспільства – фінансовій діяльності держави і місцевого
самоврядування, спрямованої на акумуляцію грошових коштів у дохід публічних суб’єктів.

За своїм соціальним, політичним і правовим змістом у процесі діяльності держави і
місцевого самоврядування виникають відносини і суспільні зв’язки між приватними і
публічними суб’єктами. Зумовлена вона економічним і публічно-правовим змістом податків
як основного джерела утворення державних фінансів через вилучення у вигляді обов’язкових
платежів частини суспільного продукту. Податкові відносини, що виникають при цьому, і є
предметом правового регулювання [3, с. 329].

У даний час можна з упевненістю говорити про те, що в Україні завершується період
становлення суспільних відносин у сфері оподаткування. Очікується новий етап їх
поступального розвитку і вдосконалення. Особливого значення набуває регламентація прав
і обов’язків учасників податкових відносин, особливостей законодавчої техніки з ухвалення
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податкових законів, специфіки виробництва податкового контролю, виявлення і припинення
податкових правопорушень, захисту порушених прав платників податків.

Більшість фінансово-правових інститутів у єдності концентрують матеріальні і
процесуальні норми. Проте процесуальні норми чітко відособлені у бюджетному праві, також
у податковому праві виділяємо норми процесуального характеру.

У податковому праві правове оформлення названих елементів владної діяльності
здійснюється податковими процесуальними нормами, які до теперішнього часу законодавчо
не систематизовані і практично не вивчені у фінансово-правовій науці.

Сукупність податково-процесуальних норм входить складовою в податкове право, що є, у
свою чергу, підгалуззю фінансового права. Останнє не є процесуальною правовою галуззю,
проте в його систему включається, наприклад, інститут бюджетного процесу. Крім відповідних
теоретичних передумов, це, значною мірою, зумовлено наявністю у бюджетному
законодавстві сукупності відповідних правових норм.

Ми можемо говорити про податковий процес як інститут податкового права.
Карасева М. В. зазначає, що у сучасних умовах у зв’язку з розвитком фінансового
законодавства число процесуальних фінансово-правових норм збільшується, що свідчить
про реальність, досить високий рівень гарантованості матеріальних фінансово-правових
норм [7, с. 75].

На думку Хімічевої Н. І., матеріальні фінансові правовідносини є формою прояву
конкретних прав і обов’язків суб’єктів, а процесуальні – формою прояву порядку реалізації
цих прав і обов’язків. З урахуванням цього податковий процес цілком може бути визнаний
складовою фінансового процесу. Невипадково у зв’язку з цим наголошується, що посилилася
тенденція відособлення окремих груп процесуальних норм і виділення їх за межі
адміністративного процесу в земельному, екологічному, фінансовому, податковому та інших
галузях права [17, с. 11].

Намагання вивести ці процеси за межі адміністративного, зумовлюється бажанням учених,
що вивчають галузеві процесуальні явища, обґрунтувати необхідність і доцільність реалізації
матеріально-правових норм за допомогою процесуальних норм, що зароджуються у
відповідних матеріальних галузях, а не тільки кримінальному, адміністративному, цивільному
процесах. Додатковим підтвердженням цього є численні спроби авторів ввести у професійний
обіг такі терміни, як „податкові спори”, „податкове судочинство” і „податкова
адвокатура” [6, с. 111].

Проте не доцільно ототожнювати податковий процес із бюджетним, відмовляючи цим
податковим процесуальним відносинам у властивій їм специфіці. Так, Ф. Х. Банхаєва [13]
визначає податковий процес як те, що регламентується нормами права частини бюджетного
процесу, що є діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування і
учасників податкового процесу за визначенням концепції формування, структури і обсягу
державних доходів, коректування системи податків і зборів, що діють, змісту об’єктів
оподаткування, складу податкової бази і розмірів податкових ставок, затвердження податкового
законодавства, розробки і виконання планів податкових надходжень до бюджету і позабюджетні
фонди, а також з контролем за їх виконанням і дотриманням податкового законодавства.

Таким чином, у фінансово-правовій науці, незважаючи на визнання більшістю учених
існування такого правового явища, як податковий процес, його однозначного визначення не
існує.
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Суть процесуальної податково-правової норми базується на концептуальному підході до
визначення норми права. Існують різні визначення правових норм (юридичних норм права),
але вони багато в чому схожі. В. В. Лазарєв визначив норму права як загальнообов’язкове
правило, що визнається і забезпечується державою. З нього витікають права і обов’язки
учасників суспільних [14, с. 101] відносин, чиї дії покликані регулювати дане правило як зразок,
еталон, масштаб поведінки. П. Е. Недбайло [11] характеризував норму права як певне
формальне правило, встановлене і санкціоноване державою, що виражає зумовлену
об’єктивними законами волю і забезпечене державним примусом, в цілях охорони і
регулювання найбільш істотних і корінних відносин суспільства, внаслідок їх закріплення у
формі точних певних прав і обов’язків учасників цих відносин.

Процесуальна податково-правова норма виступає як певний зразок поведінки, правила,
відповідно до якого відбувається поведінка учасників податкових відносин, виходячи із
сформованою нормою поведінки у сфері податкових відносин. Правила поведінки, закріплені
в процесуальній податково-правовій нормі, мають загальний характер, тобто регулюють
поведінку учасників безперервно, у всіх випадках, коли виникають податкові відносини.
Процесуальна податково-правова норма охоплює правила поведінки, які формують характер,
що регламентує поведінку людей ззовні, встановлює правила і форми дій [12, с. 203].

Аналізуючи літературні джерела, можемо виділити такі ознаки процесуальної норми права.
По-перше, норма права є соціальною, правилом поведінки у формі владного

розпорядження, яке виходить від держави [11, с. 103].
Горшенєв В. М. зазначає, що процесуальна податково-правова норма, надаючи суб’єктам

права і наділяючи їх обов’язками, не пропонує учасникам відносин поступати певним чином,
а встановлює вимогу певної поведінки [16, с. 133]. У підручнику „Теория государства и права”
(за редакцією Н. І. Матузова та А. В. Малько) зазначається, що юридичні норми, що надають
суб’єктові можливості поводитися певним чином, виражаються у формі дозволів [15, с. 3].
Але навіть у формі дозволів правова норма залишається обов’язковим розпорядженням,
гарантованим державою.

По-друге, процесуальна норма права має також формальну визначеність. Вона
відрізняється конкретністю і категоричністю в регламентації поведінки учасників податкових
відносин при реалізації податкового обов’язку.

С. С. Алексєєв підкреслював, що визначеність змісту правової норми доведена до такого
рівня, що воно існує тільки у формально закріпленому стані. Відносини, які повинні
регулюватися правом, формальні, тобто критерієм їх регулювання виступають не оцінні
категорії, а формальні, такі, що встановлюють розмежування, межі, міру здійснення різних
інтересів і цілей діяльності [1, с. 204].

Регулюючи податкові відносини, правові норми охоплюють певне коло учасників –
платники податків, податкові агенти. Виходячи із цього, визначається і їх процесуальний
правовий статус, закріплюються відповідні процесуальні податкові права і обов’язки.
Формальний характер податково-правової норми встановлює межі поведінки суб’єктів
податкових відносин, дозволяє чекати їм від інших учасників належної поведінки. Визначеність
правил поведінки у сфері оподаткування дозволяє оцінити і неправомірну поведінку, дії, що
відхиляються від формалізованих обов’язкових правил і на підставі цього ухвалити рішення
про залучення особи до відповідальності.
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По-третє, норма права підтримується у своїй реалізації, охороняється від порушень
примусовою силою держави. Іншими словами, цією ознакою є можливість державного
примусу як гарантії реалізації, охорони від порушень.

Податково-правова норма виступає як загальнообов’язкове правило поведінки у сфері
оподаткування, що виражає інтереси і вимоги держави, що забезпечуються його примусовою
силою. У її створені можуть брати участь і органи державної влади, управління, судові органи,
але правовими нормами стають тільки в тому випадку, якщо держава визнала їх такими і
виконання їх забезпечується силою державного примусу.

Явич Л. С. у статті „Основные аспекты содержания и формы советского права” підкреслює,
що правова норма в усіх випадках залишається державним велінням, і в цьому полягає її
державно-примусовий характер [18, с. 67].

По-четверте, норма права є державним регулятором суспільних відносин. Норма права
розрахована на безліч відносин певного виду, що підпадають під умови її дії.

Процесуальна податково-правова норма виступає як загальнообов’язкове правило
поведінки і має загальнообов’язковий характер, фокусує на реалізації імперативного
податкового обов’язку, що і додає їй не просто загальнообов’язковий характер, обов’язкове
здійснення розпорядження податково-правової норми, спрямоване на реалізацію податкового
обов’язку.

Процесуальні податково-правові норми формулюють і закріплюють загальнообов’язкові
правила поведінки, розраховані на невизначене число випадків і певні умови. Здійснюючи
закріплення тих або інших правил поведінки, як зазначає Недбайло П. Є., податкові
процесуальні правові норми мають усі ознаки, властиві правовим [11, с. 37].

Структура логічної податково-правової норми зумовлює взаємозв’язок елементів, що
забезпечують державно-владне регулювання податкових відносин і включає: гіпотезу (яка
вказує на умову дії податково-правової норми); диспозицію (що закріплює правила поведінка,
виражає юридичні права і обов’язки учасників податкових відносин); санкцію (що позначає
заходи, які вживаються при недотриманні податково-правової норми).

Процесуальні податково-правові норми – це норми, які визначають форму реалізації
матеріальних норм, і встановлюють порядок, способи і методи діяльності у сфері оподаткування
внаслідок закріплення конкретних організаційно-правових форм реалізації матеріальних
податково-правових норм. Податково-процесуальні норми спрямовані на регулювання
порядку оподаткування (процедури, процесуальних форм), реалізації уповноваженими
суб’єктами своєї компетенції.

Байтін М. І. у своїй монографії „Сущность права” підкреслює, що податково-процесуальні
норми вирізняються подвійністю. Матеріально-правові норми указують, що робити, цим
утворюючи один шар права, а процесуально-правові норми, становлять ніби другий шар,
передбачаючи способи охорони, захисту і відновлення першого шару права, та указують, як
робити [ 2, с. 85].

Незмінність і стабільність матеріальних норм відображається у динаміці процесуальних
розпоряджень, а саме, коли уточнюється процедура, порядок існування матеріальних норм.
Процесуальні норми вирізняються використанням примусових заходів впливу з боку держави
на учасників податкових правовідносин.

Податково-процесуальні норми, маючи процедурний характер, спрямовані на організацію
здійснення компетенції податкових і державних органів у податкових відносинах.
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Процесуальними податковими нормами формуються правові гарантії дотримання права і
обов’язків учасників податкового процесу, забезпечуються їх інтереси.

На думку І. І. Кучерова, І. О. Орєшкіна і О. Ю. Судакова [9, с. 93], податковий процес є
різновидом адміністративного процесу. За їх твердженням, норми, які регулюють контрольну
діяльність у сфері оподаткування, формують процес, який дещо відрізняється від
адміністративного.

Процесуальна податково-правова норма є дуже складним і багатоаспектним явищем. Це
питання у галузі податкового права досліджував український учений М. Кучерявенко щодо
диференціації процесуальних правових норм [10, с. 163–194].

Іншою щодо цього є думки науковців А. П. Гетьмана [4, с. 31], Р. О. Гаврилюк [5, с. 58–
59], які вважають, що необов’язково виробляти єдиний критерій у підході до поділу норм на
різновиди, а лише зазначити про існування різних підходів щодо характеристики процесуальних
правових норм.

Ми поділяємо думку, про те, що фінансове і податкове право перебувають у тісному
взаємозв’язку з адміністративним процесом. Фактично норми вказаних вище видів права
були виокремлені із адміністративного права і об’єднані в окрему галузь фінансового права
(наприклад, як матеріальних – ст. ст. 161–164, так і процесуальних – ст. ст. 234–238) у зв’язку із
застосуванням адміністративних стягнень за порушення у сфері фінансів і торгівлі, а також у
зв’язку з виконанням ухвал про грошові стягнення). Проте, на нашу думку, податковий процес
все ж таки не потрібно розглядати як складову адміністративного процесу. Також на підставі
викладеного вище можна зробити такі висновки.

Податкові процесуальні норми мають усі ознаки, властиві правовим нормам, проте мають
деякі особливості. Вони можуть не тільки мати традиційну тричленну структуру, але і
складатися з двох елементів – гіпотези і диспозиції або диспозиції і санкції.

Процесуальні податкові норми містяться не у спеціальному процесуальному законі, а в
різних нормативних правових актах. Вони не мають такого високого рівня концентрації, як,
наприклад, карно-процесуальні і цивільно-процесуальні норми права. Також реалізація
процесуальних норм не завжди пов’язана із необхідністю застосування примусових дій на
учасників податкових правовідносин. Процесуальні податкові норми регулюють своє
специфічне коло суспільних відносин.

Нині чинне законодавство України не містить визначення „процесуальні податкові
відносини”. Різновидом фінансових правовідносин є податкові, які можуть існувати лише у
формі правових, відображаючи при цьому економічні відносини.

На нашу думку, правовідносини можна розділити на дві групи, пов’язані із встановленням
і сплатою податків, і ті, що виникають у зв’язку із здійсненням відповідними органами контролю
за правильністю сплати податків.

На підставі зазначеного потрібно констатувати, що сучасна концепція фінансового процесу
повинна ґрунтуватися на його розумінні у широкому сенсі, що дозволяє розглядати правові
явища, його складові у взаємозв’язку.
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У статті розглянуто питання особливостей проведення окремих слідчих дій при
розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

In the article is examined the question of features of lead throught of separate consequence
actions at investigation of avoiding payment of taxes, collections (obligatory payments).
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інформація.

Актуальність проблеми, що розглядається, зумовлена недосконалістю та численними
прогалинами у чинному законодавстві. Так, на сьогодні науково-технічний прогрес досяг
високого рівня розвитку, що призвело до „невстигання” нормативно-правових актів за таким
розвитком. Зокрема, у Кримінально-процесуальному Кодексі України не врегульовано
питання щодо проведення слідчих дій у злочинах, в яких має місце використання комп’ютерної
техніки. Це стосується не лише КПК України, а й інших нормативних актів. На науковому рівні
також це питання мало досліджено. З такою проблемою найчастіше стикаються слідчі
податкової міліції при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Зокрема, виникає проблема при дослідженні електронних документів.

Розробкою питання проведення слідчих дій у злочинах, в яких задіяні ЕОМ, займалися такі
видатні вчені, як В. С. Зубаха, С. А. Катков, В. В. Крилов, С. П. Кушніренко, Е. І. Панфілова,
Е. Р. Россінська, Г. В. Саєнко, І. В. Собецький, Л. Н. Соловьев, А. І. Усов, А. Л. Федоров та ін.

Метою цієї статті є аналіз наукових досліджень, публікацій, в яких порушуються питання
визначення особливостей проведення окремих слідчих дій при розслідуванні ухилень від сплати
податків, зборів (обов’язкових платежів) з використанням комп’ютерної техніки. На основі
такого аналізу визначаються проблемні аспекти, що потребують більш детального вивчення
та уточнення.

Для початку розглянемо особливості проведення таких слідчих дій, як огляд і обшук (виїмка).
Огляд і обшук (виїмка), особливо на початку розслідування, є найбільш важливими
інструментами встановлення обставин події, що розслідується. Доцільно проводити всі ці дії,
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застосовуючи загальні правила слідчого огляду і детально фіксувати не лише факт вилучення
того чи іншого документа, але і описувати процес його пошуків, для точного відображення
місця знаходження цього документа у взаємозв’язку з іншими знайденими на місці обшуку
предметами чи документами.

Огляд і обшук (виїмка) машинних носіїв комп’ютерної інформації потрібно доручати
співробітникам органу дізнання у виключних випадках і лише у випадку детального їх
інструктажу – надто велика кількість помилок, що допускаються ними під час проведення цих
слідчих дій, що суттєво відображається на доказовому значенні отриманих матеріалів.

Для підготовки оглядів, обшуків і виїмок, пов’язаних із вилученням ЕОМ, машинних носіїв
інформації, характерним є ряд загальних проблем, пов’язаних зі специфікою технічних засобів,
що вилучаються. Так, необхідно передбачити міри нейтралізації засобів і прийомів, що
застосовуються злочинцями з метою знищення документів – доказів. Ними може, наприклад,
використовуватися спеціальне обладнання, що в критичних випадках знищує магнітні записи.
Злочинець може включити до програмного забезпечення своєї машини програму, яка змусить
комп’ютер вимагати пароль періодично, і, якщо після запиту, правильний пароль не введено,
дані в комп’ютері автоматично знищуються. Винахідливі власники комп’ютерів встановлюють
іноді приховані команди DOS, які знищують або архівують із паролями важливі дані, якщо
деякі процедури запуску машини не супроводжуються спеціальними маніпуляціями,
відомими тільки їм.

Не потрібно забувати при оглядах і обшуках про можливість збору традиційних доказів,
наприклад, прихованих відбитків пальців на клавіатурі, вимикачах і тумблерах та ін., рукописних,
у тому числі шифрованих, записів та ін. У зв’язку з тим, що при огляді ЕОМ та носіїв інформації
проводиться вилучення різних документів, під час розслідування може виникнути необхідність
у подальшому призначенні криміналістичної експертизи для дослідження документів.
Дактилоскопічна експертиза дозволить виявити на документах, частинах ЕОМ і машинних
носіях відбитки пальців рук причетних до справи осіб.

Огляду підлягають всі пристрої конкретної ЕОМ [1, с. 32]. Цей огляд при аналізі його
результатів з участю спеціалістів допоможе відобразити картину дій злочинців і отримати
важливі докази. Фактично оптимальним варіантом вилучення ЕОМ і машинних носіїв
інформації є належна їх фіксація та їх конфігурації на місці виявлення, а також упаковка так,
щоб їх можна було б одразу правильно і точно так само, як на місці виявлення, з’єднати в
лабораторних умовах або на місці провадження слідства з участю спеціалістів.

Необхідно мати на увазі, що конкретна програмно-технічна конфігурація дозволяє
проводити з ЕОМ певні дії та зміни конфігурації, або відсутність даних про точну її фіксацію
(так само, як на місці виявлення) може вплинути на можливість виконання на ній не тільки
дослідних дій під час слідства, але і на оцінку у суді можливості скоєння злочину. Так, тип
програмного забезпечення, завантаженого на момент обшуку-огляду в ЕОМ, може показувати
цілі, для яких ЕОМ використовувалася. Якщо, наприклад, є програмне забезпечення для зв’язку
і ЕОМ з’єднана з модемом, це явно свідчить про можливість даної ЕОМ здійснювати зв’язкові
функції і доступ до комп’ютерної інформації.

Вказані слідчі дії можуть проводитися для:
а) огляду й обшуку ЕОМ та її пристроїв;
б) пошуку та вилучення інформації та слідів впливу на неї в ЕОМ та її пристроях;
в) пошуку і вилучення інформації та слідів впливу на неї поза ЕОМ.
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Залежно від цих цілей можуть використовуватися різні прийоми дослідження. Як правильно
вказується в методичних рекомендаціях [2, с. 14], після прибуття на місце огляду чи обшуку,
необхідно вжити заходів щодо забезпечення збереження інформації на комп’ютерах і
машинних носіях, що там перебувають. Для цього необхідно:

1) нікому не дозволяти доторкатися до працюючих ЕОМ, магнітним носіям, вмикати і
вимикати ЕОМ;

2) нікому не дозволяти вимикати електропостачання об’єкта;
3) у випадку, якщо на момент початку обшуку електропостачання об’єкт вимкнено, то до

відновлення електропостачання слід від’єднати від електромережі всі комп’ютери та
периферійні пристрої, що знаходяться на об’єкті;

4) особисто не проводити ніяких маніпуляцій з ЕОМ, якщо результат цих маніпуляцій до
того невідомий;

5) за наявності в приміщенні, де знаходиться ЕОМ чи магнітні носії, інформації, вибухових,
легкозаймистих, їдких і токсичних речовин та/або матеріалів як найшвидше видалити ці
речовини та/або матеріали в інше приміщення.

Ознаками працюючої ЕОМ можуть бути підключення її проводами до мережі, шум
працюючих всередині ЕОМ вентиляторів, мигання або горіння індикаторів на передніх панелях
системного блоку, наявність на екрані зображення. Якщо ЕОМ працює, ситуація для слідчого,
що проводить слідчу дію без допомоги спеціаліста, значно ускладнюється, однак і в цьому
випадку не потрібно відмовлятися від оперативного вилучення необхідних даних.

Якщо ЕОМ не працює, необхідно:
– на дотик або візуально зафіксувати ознаки нещодавньої її роботи [5, с. 205];
– точно відобразити в протоколі і у схемі-додатку до нього місцезнаходження ЕОМ та її

периферійних пристроїв;
– точно описати порядок з’єднання між собою цих пристроїв із вказівкою особливостей

з’єднуючих проводів і кабелів;
– дотримуючись усіх можливих засобів безпеки, роз’єднати пристрої ЕОМ. Необхідно

пам’ятати, що матричні принтери залишають сліди на фарбуючій стрічці, яка може бути
відновлена під час її подальшого експертного дослідження;

– запакувати роздільно носії на дискетах, компактні диски та магнітні стрічки та помістити
їх в оболонки, що не несуть заряду статичного струму.

Якщо під час огляду і вилучення все ж, у крайньому випадку, необхідно буде запустити
ЕОМ, це потрібно робити за допомогою власної запускової дискети.

Особливості допитів. Допити свідків, підозрюваних та обвинувачених проводяться з
використанням тактичних рекомендацій, розроблених у криміналістиці відповідно до типових
ситуацій [3, с. 224].

Для розслідування справ даної категорії важливо добре підготуватися до майбутніх допитів.
Доцільно зібрати максимально можливу в наявному у слідчого на даному проміжку часу
інформацію про допитувану особу. Для цього доцільно забезпечити отримання даних про
нього з місця проживання, навчання, роботи, дозвілля. Джерелами відомостей можуть бути
податкові інспектори, працівники міліції за місцем проживання, колеги по роботі, сусіди,
знайомі.

Важливі дані можуть бути отримані з особистих справ за місцем роботи. Із централізованих
обліків можуть стати відомі відомості про судимості та дані з архівних кримінальних справ.
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Під час такої підготовки можуть бути з’ясовані відомості про стан здоров’я та психіки
допитуваного, наявності у нього спеціальних і професійних навиків та інші суттєві дані.

Наполегливий пошук даних про особу допитуваного зазвичай призводить до розширення
уявлення про коло осіб, що мають відношення до розслідуваної події, а також дає привід для
віднесення особи до відповідної референтної групи, узагальнена думка якої може бути
використана для правомірного психологічного впливу при допиті. Ці дані дозволяють зробити
допит більш ефективним.

Основними тактичними завданнями допиту свідків при розслідуванні ухилень від сплати
податків, зборів (обов’язкових платежів) є: виявлення елементів складу злочину у діях, що
спостерігалися ними, встановлення обстановки, місця і часу вчинення важливих для
розслідування дій, способу і мотивів його вчинення та супутніх обставин, ознак зовнішності
осіб, що брали участь у ньому, визначення предмета злочинного посягання, розміру заподіяної
шкоди, встановлення інших свідків і осіб, причетних до вчинення злочину.

Проблемою фіксації показань у справах про ухилення від сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів) із використання комп’ютерної інформації є їх „перегрузка”
спеціальною термінологією і лексикою. Доцільно в протоколах більш детально акцентувати
увагу і фіксувати значення термінів, що використовуються допитуваним при описанні відомих
йому фактів. При описанні конфігурації систем або схем руху інформації можуть виявитися
вкрай корисними рукописні схеми, що складаються допитуваним та прикріплюються до
протоколу допиту.

Використання спеціальних знань. Специфікою даної категорії є те, що з самого початку
розслідування слідчому доводиться взаємодіяти зі спеціалістами в сфері інформаційної техніки.
Зрозуміло, що при сучасному інтенсивному розвитку відповідних технологій юрист – слідчий
не в змозі відслідковувати всі технологічні зміни в даній галузі. Спеціалісти вкрай необхідні для
участі в обшуках, оглядах та виїмках при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів). Пошук таких спеціалістів потрібно проводити на підприємствах та
установах, що здійснюють обслуговування й експлуатацію комп’ютерної та комунікаційної
техніки, в навчальних та науково-дослідних організаціях. Велику допомогу в розслідуванні
можуть надати спеціалісти зональних інформаційно-обчислювальних центрів регіональних
УВС МВС України. У крайньому випадку, можуть бути залучені співробітники організації,
комп’ютери якої піддалися вторгненню (при їх непричетності до розслідуваної події). У
розслідуванні можуть брати участь співробітники центрів судової експертизи при Міністерстві
юстиції України. У цих же центрах можуть бути у подальшому проведені і відповідні
комп’ютерно-технічні експертизи.

Спеціалісти можуть надати дієву допомогу при вирішенні таких питань: яка конфігурація
та склад ЕОМ і чи можна за допомогою цієї ЕОМ вчиняти досліджувані дії; які інформаційні
ресурси розміщено на даній ЕОМ; чи не є виявлені файли копіями інформації, що розміщена
на конкретній ЕОМ; чи не є представлені файли файлами з програмами, зараженими вірусами,
і якщо так, то якими саме; чи не є представлені тексти на паперовому носії записами вихідного
коду програми і яке призначення цієї програми; чи піддавалася дана комп’ютерна інформація
зміні і, якщо так, то якій саме; чи можливе відновлення знищених файлів; який зміст відновлених
файлів; чи можливе відновлення дефектних магнітних носіїв інформації; які правила
експлуатації ЕОМ існують у цій інформаційній системі і чи були порушені ці правила; чи
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перебуває порушення правил експлуатації ЕОМ у причинному зв’язку зі змінами даної
комп’ютерної інформації і тощо [4, с. 96].

Процес накопичення емпіричних даних про способи розслідування злочинів про ухилення
від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) з використанням комп’ютерної техніки
продовжується, однак, враховуючи одночасний потужний розвиток індустрії інформаційних
технологій, представлення слідству нових тактичних рішень невідворотно запізнюється. Тому
описані вище способи роботи з особистими та речовими доказами у справах з використанням
комп’ютерної інформації слідчим доведеться самостійно творчо удосконалювати.
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У статті розглянуто проблемні аспекти організації контрольно-наглядової діяльності
у сфері протидії адміністративно-караній корупції в органах державної податкової
служби України. Визначено місце прокуратури у цій сфері. За результатами дослідження
внесено пропозиції щодо вдосконалення організації контрольно-наглядової діяльності
уповноважених органів, а також підрозділів податкової міліції, що протидіють корупції
в державній податковій службі.

In the article the problem aspects of organization of verification activities concerning
corruption counteraction in State Tax Service of Ukraine are considered. The authors propose
some measures for improving of the organization of verification activities of competent authorities
and departments of tax militia which counteract corruption in State Tax Service of Ukraine.

Ключові слова: корупція, органи державної податкової служби, прокуратура,
уповноважені органи і підрозділи, протидія, організація, організаційна структура,
адміністративна відповідальність.

Пошук шляхів підвищення ефективності контрольно-наглядової діяльності з протидії
корупції в органах державної податкової служби України (далі – ДПС), що здійснюється за
законом уповноваженими на те державою правоохоронними органами – прокуратурою,
МВС, СБУ та спеціальними підрозділами податкової міліції – внутрішньої безпеки (далі –
уповноважені органи і підрозділи), сьогодні вважається однією з найбільш актуальних тем,
що активно обговорюються у науковій літературі, а також є одним із найбільш проблемних
практичних питань, спроба вирішити яке здійснюється в країні на всіх рівнях державного
управління податковою діяльністю.

Зокрема, на стратегічному рівні державного управління податковою діяльністю в Україні
неодноразово вживалися заходи організаційно-правового характеру, спрямовані на
формування правової бази щодо боротьби з корупцією, удосконалення організаційної
структури органів і підрозділів, що здійснюють контрольно-наглядову діяльність у сфері
протидії корупції в органах ДПС. Маються на увазі Закон України  „Про внесення змін до
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деяких законів України щодо удосконалення структури та функціонування податкової міліції
та соціального захисту її працівників” від 14.04.2009 р. № 1249-VI (далі – Закон України № 1249-
VI), відповідно до норм якого реформуються підрозділи податкової міліції з протидії корупції;
закон антикорупційної спрямованості: „Про внесення змін до деяких законів України щодо
запобігання та протидії корупції” від 23.12.2009 р. № 1787-VI та Закон України з аналогічною
назвою від 10.03.2010 р. № 1962-VI, що набуває чинності з 1 січня 2011 року, тощо. Але проблема
розробки і впровадження у правоохоронну практику комплексу науково обґрунтованих
заходів, спрямованих на посилення ефективності контрольно-наглядової діяльності у сфері
протидії корупції взагалі і в податковій службі зокрема, на жаль, не вирішується тільки
процедурою прийняття зазначених та інших нормативно-правових актів, а вимагає
наполегливого впровадження законодавчих положень шляхом більш досконалої, науково
обґрунтованої організації діяльності компетентних органів і підрозділів щодо їх реалізації. У
зв’язку з цим питання дослідження сучасного стану організації діяльності правоохоронних
органів і спеціальних підрозділів податкової міліції, що протидіють корупції в системі ДПС,
залишається актуальними.

Тема дослідження пов’язана з „Планом заходів щодо реалізації Концепції подолання
корупції в Україні „На шляху до доброчесності” та державної антикорупційної політики на
період до 2011 року”, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня
2007 р. № 657 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р.
№ 1013-р), і відповідним Планом заходів Державної податкової адміністрації України (далі –
ДПА) на 2010 рік, затвердженим наказом ДПА України від 10.12.2009 р. № 697.

Проблеми, що стосуються організації контрольно-наглядової діяльності у сфері протидії
корупції, досліджували у своїх працях: М. Данчук, Д. Заброда, М. Мельник, Є. Невмержицький,
О. Прохоренко, С. Рогульський, О. Старцев, О. Ткаченко, Р. Тучак, М. Хавронюк та інші. Разом
з тим питання її удосконалення щодо податкових органів, ще не знайшли достатнього
відображення у науковій літературі і потребують додаткового висвітлення.

З урахуванням зазначеного завданням дослідження є вивчення сучасного стану організації
контрольно-наглядової діяльності у сфері протидії адміністративно-караній корупції в органах
ДПС України, уповноваженими на це чинним законодавством правоохоронними органами
(прокуратура, МВС, СБУ) і спеціальними підрозділами – внутрішньої безпеки – податкової
міліції України.

У теорії державного управління за ознакою об’єктів контрольної діяльності контроль
поділяють на зовнішній і внутрішній [1, с. 295]. Спираючись на запропоноване в теорії базове
визначення відносно теми нашого дослідження, зовнішній контроль ми розглядаємо як контроль
надвідомчий, з боку спеціалізованих, визначених законом спеціальних органів і підрозділів, в
організаційно не підпорядкованих їм органах ДПС, що стосується дотримання їх працівниками
антикорупційного законодавства.

Зовнішній контроль у сфері протидії корупції в органах ДПС здійснюють прокуратура,
МВС і СБУ – за статтею 4 Закону України „Про боротьбу з корупцією” від 05.10.1995 р. № 356/
95-ВР. При цьому прокуратура здійснює контроль у формі прокурорського нагляду. Необхідно
зазначити, що прокуратура займає особливе місце в системі уповноважених щодо податкової
служби органів. По-перше, ст. 4 Закону України „Про боротьбу з корупцією” від 05.10.1995 р.
№ 356/95-ВР відносить органи прокуратури до тих, що ведуть боротьбу з корупцією. По-
друге, за ст. 1 Закону „Про прокуратуру” від 05.11.1991 р. № 1789-ХІІ – здійснює загальний
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нагляд за дотриманням у країні законів, у тому числі й антикорупційних, – в Генеральній
прокуратурі організаційно цей напрям роботи забезпечує відділ нагляду за додержанням
законодавства про боротьбу з корупцією, що входить до складу Управління нагляду за
додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю і корупцією. І, по-третє, відповідно до ст. 10 цього Закону, в
контексті боротьби з корупційною злочинністю, Генеральний прокурор і підпорядковані йому
прокурори ще й координують у цій сфері діяльність правоохоронних органів.

Указане й визначає особливий статус органів прокуратури при здійсненні зовнішньої
контрольно-наглядової діяльності у сфері протидії корупції в органах ДПС.

Внутрішній, за іншою термінологією – адміністративний контроль [1, с. 312–313] у сфері
протидії корупції в органах ДПС здійснюється спеціальним підрозділом – податковою міліцією.
Він є відомчим контролем для систематичної перевірки виконання об’єктами управління
прийнятих рішень щодо дотримання антикорупційного законодавства і протидії корупції в
органах ДПС. Він не виходить за межі управлінської системи – податкової служби.

Доцільно зазначити загальний незадовільний критичний стан корумпованості українського
суспільства, що відповідно відображається на діяльності будь-яких державних органів, у тому
числі і правоохоронних. До них чинне законодавство відносить й державну податкову службу
України. У зв’язку з цим зупинимося на експертних оцінках авторитетної міжнародної
організації – Transparency International, за висновками якої 2009 року Україна посіла 146
місце в світі за рівнем корупції – разом із Росією, Камеруном, Кенією, Зімбабве та деякими
іншими [2; 3]. Водночас порівняно з 2006 роком цей показник ще й погіршився. Тому
недаремно вітчизняні дослідники, оцінюючи поширеність корупції як соціального явища і її
негативні наслідки, роблять невтішний висновок, наголошуючи, що „сучасна корупція в
Україні реально стала системним явищем, схожим за своїми наслідками з екологічною і
техногенною катастрофою на Чорнобильській АЕС” [4, с. 54].

Принципова оцінка ситуації у досліджуваній сфері в черговий раз була надана 29 січня
2010 року колегією Генеральної прокуратури України. На її засіданні, зокрема, зазначалося,
що „однією з найгостріших проблем для нашої держави є боротьба з корупцією” [5, с. 4] і
першим завданням органів прокуратури на перспективу є, серед іншого, „посилення
координуючої і наглядової ролі прокуратури в правоохоронній сфері та у визначенні напрямів
протидії злочинності і корупції” [5, с. 8]. Правовою підставою для цих заходів, як уже
зазначалося, є чинне законодавство – Закон України „Про прокуратуру” від 05.11.1991 р.
№ 1789-ХІІ, інші нормативно-правові акти, а також накази Генерального прокурора. Один із
останніх з них – „Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання та
протидії корупції” від 21.12.2009 р. № 10гн, ще раз виділив як пріоритетний напрям „організацію
діяльності органів прокуратури у сфері запобігання та протидії корупції...” (п. 1 Наказу). Такий
підхід дозволяє органам прокуратури на практиці отримувати певні позитивні результати
контрольно-наглядової діяльності у сфері протидії корупції. Наприклад, за оприлюдненими
Генеральною прокуратурою даними [5, с. 4], у 2009 році в Україні за протоколами прокурорів,
до відповідальності притягнуто понад 41 % викритих корупціонерів, за протоколами
спецпідрозділів СБУ – 31 %, органів внутрішніх справ – 24 %, податківців – лише 4 %.

Останнє – відносно невисокі показники протидії корупції спецпідрозділами податкової
міліції – ще раз підкреслює актуальність дослідження саме питання організації контрольно-
наглядової діяльності у сфері протидії корупції в податкових органах.
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На це звертається увага в теорії, де доведено, що важливим елементом ефективної
контрольно-наглядової діяльності уповноважених на боротьбу з корупцією органів і підрозділів
є її досконала організація.

На нашу думку, з погляду державного управління правоохоронною діяльністю, це є тим
пріоритетним завданням, розв’язання якого повинно значною мірою покращити
результативність протидії корупції в державі загалом, в податковій службі зокрема.

Зазначене підтверджують вітчизняні дослідники.
Наприклад, М. Мельник, досліджуючи соціальну сутність корупції, тенденції її розвитку й

негативні наслідки, механізм корупційних відносин та характеризуючи корупційні
правопорушення, виділяє в окрему – самостійну – групу „організаційно-управлінські фактори
корупції”, до яких відносить „недосконалу систему організації влади, неефективну систему
державного управління, гіпертрофовані повноваження бюрократичного апарату” [6, с. 197].

Інший дослідник – І. Чемерис, зауважує, що у багатьох державах світу (Австрія,
Великобританія, Ізраїль, Канада, Фінляндія, Швеція та ін.) вдалося створити такі механізми
протидії, які обмежили вплив корупції масштабами, що не становлять серйозної небезпеки
для нормального функціонування державного апарату саме завдяки „організації
антикорупційної діяльності” [7, с. 111].

C. Рогульський організаційний чинник у сфері протидії корупційним проявам також
визначає як пріоритетний серед інших і стосовно цього звертає увагу, що „основним
організаційно-правовим заходом, який впливає на боротьбу з корупцією, є створення дієвої
системи органів боротьби з корупцією” [8].

В Україні система органів і підрозділів, створених для боротьби з корупцією, визначена
законодавчо – профільним Законом України „Про боротьбу з корупцією”. Нижче розглянемо
результати контрольно-наглядової діяльності цих органів і підрозділів щодо протидії корупції в
податковій службі. Для цього узагальнимо річні дані за 2005–2009 рр. стосовно притягнення
до адміністративної відповідальності працівників органів ДПС. Ці відомості щодо корупційних
правопорушень, за які передбачена адміністративна відповідальність, відображео у звіті ДПА
України, форма № 1-КОР „Про виконання Закону України „Про боротьбу з корупцією” (рис. 1).

Рис. 1. Відомості за 2005–2009 роки про результати протидії правопорушенням в органах
ДПС, адміністративна відповідальність за які передбачена Законом України „Про боротьбу
з корупцією”.
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Усього в 2005–2009 рр., за матеріалами уповноважених органів і підрозділів, до
адміністративної відповідальності притягнуто 1392 податківці. Це близько 2,3 % від штатної
чисельності ДПС України. Більшість протоколів, що цілком природно, – 86,0 %, складена
працівниками спецпідрозділів податкової міліції за результатами внутрішнього контролю.
Решта – у процесі контрольно-наглядової діяльності за наслідками зовнішнього контролю:
7,3 % – працівниками органів прокуратури, 6,7 % припадає на СБУ й МВС України разом
узятих.

Звернемо увагу на тенденцію до зниження кількісних показників контрольно-наглядової
діяльності у сфері протидії адміністративно-караним корупційним діянням в органах ДПС,
яка намітилися в останні три роки – 2007–2009 рр. На нашу думку, її можна пояснити:

1) посиленням профілактичної роботи серед податківців, що дійсно мало місце на практиці;
2) недоліками в організації контрольно-наглядової діяльності у сфері протидії корупції в

органах ДПС, у першу чергу – при здійсненні внутрішнього контролю.
На останньому аспекті проблеми зупинимося більш докладно.
З часу створення податкової міліції, відповідно до ст. 19 Закону України „Про державну

податкову службу в Україні” від 04.12.1990 р. № 509-XII в редакції від 05.02.1998 р. (далі – Закон
України № 509-XII), одним із завдань податкової міліції визначено запобігання корупції в
органах ДПС та виявлення її фактів. Виконання цього завдання покладено на спеціальні
підрозділи податкової міліції – по боротьбі з корупцією в органах ДПС, структуру яких визначив
Закон України № 509-XII (ст. 20). Зокрема, у складі податкової міліції були передбачені:

– Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Державної
податкової адміністрації України;

– відділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби відповідних
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.

Хоча територіальні підрозділи по боротьбі з корупцією в органах ДПС утворювалися як
структурні підрозділи податкових органів регіонального рівня, Положенням про підрозділи
по боротьбі з корупцією, що було затверджено наказом ДПА України від 06.04.1998 р. № 167,
визначалась їх підпорядкованість і підконтрольність Управлінню по боротьбі з корупцією в
органах ДПС ДПА України (далі – УБК).

У подальшому Положення про підрозділи по боротьбі з корупцією неодноразово
змінювалося.

Проте, хоча їх підпорядкованість ДПА України зберігалася, ці підрозділи продовжували
перебувати на фінансовому, матеріально-технічному та інших видах забезпечення ДПА в АР
Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Потрібно визнати, що перебування регіональних
підрозділів по боротьбі з корупцією на матеріально-технічному та інших видах забезпечення
в регіональних ДПА, нехай й опосередковано, все ж мало певний вплив – з боку посадових
осіб ДПА – на результативність діяльності у сфері протидії корупції, особливо щодо керівної
ланки управління податковими органами регіонального рівня.

У зв’язку з цим, протягом 2008–2010 рр. у системі ДПА України було реалізовано ряд
організаційних заходів, спрямованих на мінімізацію впливу керівників територіальних органів
ДПС на діяльність співробітників регіональних підрозділів по боротьбі з корупцією. Але не всі
з них, на нашу думку, були вдалими. Одним з таких кроків було прийняття ДПА України
наказу від 08.07.2008 р. № 460. Він затвердив Положення про підрозділи по боротьбі з корупцією
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в органах ДПС, редакція якого мала певні неузгодженості. Так, пунктом 1.2 Положення № 460
на УБК було покладено лише виконання загального завдання з організації оперативно-
службової діяльності регіональних відділів по боротьбі з корупцією в органах ДПС (далі –
 ВБК) та здійснення контролю за нею. Підпорядкування цих регіональних підрозділів УБК не
передбачалося. Пунктом 1.3 Положення № 460 було встановлено підпорядкування
регіональних ВБК безпосередньо Голові ДПА України. Одночасно передбачалося, що ВБК як
структурні підрозділи регіональних ДПА, з питань виконання завдань щодо запобігання,
виявлення та припинення корупційних діянь, а також забезпечення безпеки працівників
податкових органів були зобов’язані виконувати накази, доручення, розпорядження та вказівки
голів регіональних ДПА.

Плутанина цих норм щодо визначення статусу та організаційної підпорядкованості
регіональних ВБК, яка є очевидною і додаткового коментаря не потребує, не могла в цей
період не відобразитися на результатах діяльності при здійсненні внутрішнього контролю у
сфері протидії корупції в органах ДПС.

Більш вдалою спробою упорядкування організації підрозділів по боротьбі з корупцією в
органах ДПС, на нашу думку, потрібно вважати Закон України „Про внесення змін до деяких
законів України щодо удосконалення структури та функціонування податкової міліції та
соціального захисту її працівників” від 14.04.2009 р. № 1249-VI, у тому числі до ст. 20 „Структура
податкової міліції” Закону України № 509-XII. Згідно з цими змінами, з 1 січня 2010 р. у структурі
ДПА України, замість УБК, створено Управління внутрішньої безпеки (далі – УВБ), якому
підпорядковані регіональні підрозділи – відділи внутрішньої безпеки (ВВБ) при регіональних
ДПА. Тобто їх виведено із підпорядкування керівникам цих податкових адміністрацій. При
цьому ВБК у складі регіональних ДПА ліквідовані.

Завдяки перебуванню ВВБ у структурі центрального апарату – ДПА України, з’явилася
можливість більш ефективно здійснювати внутрішній контроль, оперативно впливати на
виконання територіальними податковими органами завдань, передбачених антикорупційним
законодавством, та своєчасно реагувати на зміни у цій сфері, усувати можливі перешкоди,
що мають корупційне підґрунтя. Зокрема, виключається можливість застосування
керівниками регіональних ДПА до працівників вказаних підрозділів дисциплінарних заходів,
заходів матеріального впливу тощо.

На нашу думку, така організаційна побудова підрозділів внутрішньої безпеки в подальшому
повинна позитивно вплинути на результативність їх контрольної діяльності щодо попередження,
виявлення та припинення корупційних правопорушень в органах ДПС.

Проте вважати, що процес реформування організаційної структури податкової міліції,
спрямований на посилення ефективності діяльності у сфері протидії корупції серед податківців,
закінчено, поки що передчасно.

На підставі проведеного дослідження можна запропонувати такі висновки:
1. Функціонування в державі системи органів, які здійснюють контрольно-наглядову

діяльність у сфері протидії корупції, потребує забезпечення їх достатньої самостійності та
усунення випадків безпідставного, невиправданого і необґрунтованого втручання в діяльність.
Зазначене положення, зокрема, випливає з норм ст.ст. 6 та 36 Конвенції Організації Об’єднаних
Націй „Проти корупції”, підписаної від імені України 11 грудня 2003 року в м. Меріда. У свою
чергу, це передбачає належне забезпечення державою самостійності органів, що протидіють
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корупції, в тому числі і в органах ДПС, унеможливлення будь-якого невиправданого тиску на
них.

2. Підвищенню ефективності контрольно-наглядової діяльності з метою зменшення
корупційних проявів в органах ДПС України буде сприяти реалізація у практику комплексу
заходів організаційно-правового характеру, серед яких основними, на нашу думку, є:

– упорядкування системи правового регулювання суспільних відносин у сфері протидії
корупції;

– закріплення оновленого статусу суб’єктів контрольно-наглядової діяльності на
законодавчому рівні;

– посилення дієвості контролю: державного – в першу чергу, у формі прокурорського
нагляду, і громадського – за діяльністю уповноважених органів і підрозділів у сфері протидії
корупції;

– запровадження у практику більш досконалої науково обґрунтованої організаційної
структури уповноважених органів і підрозділів, що протидіють корупції в податковій службі;

– покращання процедури комплектування уповноважених органів і підрозділів – з наданням
переваги високопрофесійним і досвідченим кадрам, здатним належним чином, принципово
й неупереджено виконувати державне завдання з протидії корупції;

– належне фінансове та матеріально-технічне забезпечення уповноважених органів і
підрозділів.

3. У подальшому потребують додаткового вивчення і наукового обґрунтування визначення
функцій УВБ ДПА України як реформованого спеціального структурного підрозділу
податкової міліції, їх пристосування до напрямів роботи та завдань органів ДПС, що в умовах
фінансово-економічної кризи лише ускладнюються. Важливим організаційним етапом у цій
роботі повинна стати детальна розробка та прийняття нового Положення про нещодавно
утворений спецпідрозділ податкової міліції – внутрішньої безпеки, де необхідно врахувати
недоліки попередніх нормативно-правових актів. Таке Положення, затверджене наказом ДПА
України, повинно бути правовим підґрунтям здійснення внутрішнього контролю у сфері
боротьби з корупцією, в організації ефективної протидії її проявам у податковій службі.
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ТЕРМІН „ДЕРЖАВА” У МІЖНАРОДНОМУ
ПРАВІ

У статті розглянуто проблеми співвідношення термінів „держава” та „державність”,
„ознаки держави” та „критерії державності”. Пояснено причини виникнення
розбіжностей у застосуванні цих термінів у пострадянській та англо-американській
доктринах, обґрунтовуються переваги застосування термінів „держава” та „ознаки
держави” у кодифікаційній роботі.

This article examines problems of correlation of the following terms: „state” and „statehood”,
„signs of the state” and „criteria of statehood”. It also clarifies the reasons of the application of
these terms in the Post-Soviet and Anglo-American doctrines. The advantages of the use of terms
„state” and „signs of the state” in codification work are discussed by the author.

Ключові слова: держава, державність, ознаки держави, критерії державності.

Інтерес до питання про зміст терміна „держава” у сучасній юриспруденції зумовлений
пошуком компромісного рішення проблеми вступу в міжнародно-правові відносини
політичного утворення, яке проголосило свою незалежність із порушенням імперативних
норм міжнародного права. Здавалося б, загальновідомою є думка, що „держава – це сукупність
людей, території, на якій вони проживають, і суверенної у межах даної території влади” [1, с. 80].
При цьому щоразу із появою нового претендента на статус суверенного учасника
міжнародно-правових відносин міжнародне співтовариство змушене знову вирішувати
питання про критерії, що дозволяють судити про застосування (або незастосування) до нового
політичного утворення терміна „держава”.

Беручи до уваги те, що „при визначенні держави в міжнародному праві передбачається
деяка відносність поняття держави”, що „міжнародне право не може повністю охопити це
поняття” [2, с. 103], юристи-міжнародники споконвіків використовували досягнення теорії
держави.

Розглядаючи питання про змістовне наповнення поняття „держава”, про його правове
закріплення не складно зауважити, що вчені використовують у своїх описах різну термінологію.
Це викликає не лише певні незручності у доктринальному розвитку міжнародного права, але
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й припиняє будь-які зрушення в кодифікаційній роботі. У ст. 1 Конвенції про права та обов’язки
держав 1933 р. (Конвенція Монтевідео), яка найбільш часто цитується вченими при розгляді
цієї проблеми, йдеться про „характеристики”, притаманні державі: „Держава як суб’єкт
міжнародного права повинна мати наступні характеристики …” („The State as a person of
international law should possess the following qualifications…”) [3, р. 364–365].

У дослідженнях учених початку ХХ ст. однаковості у використанні словосполучення, що
характеризує державу, не було. Відомий український правознавець Є. В. Спекторський писав
про „елементи держави” [4, с. 5], російські юристи-міжнародники, наприклад І. Рогалевич, –
про „вимоги”, яким „держава повинна задовольняти”, „для того, щоб вважатися суб’єктом
міжнародного права” [5, с. 17], Л. Камаровський [6, с. 121–122] і М. А. Рейснер про „ознаки
держави” [7, с. 8].

У роботах радянських теоретиків при описі характерних рис держави використовувався (і
до сьогодні використовується) термін „ознаки держави” [8, с. 53; 9, с. 7; 10, с. 42]. Таке
сполучення слів ввійшло в правову лексику сучасної української [11, с. 41–43; 12, с. 63] та
російської юриспруденції [13, с. 40; 14, с. 532].

У міжнародно-правовій літературі радянського періоду питання про ознаки держави
практично не розглядалося. Виключення становить масштабна робота Г. І. Курдюкова
„Держави в системі міжнародно-правового регулювання” (1979 р.) [2], де питання про поняття
й ознаки держави в міжнародному праві було виведено в окремий розділ.

Істотно ситуація не змінилася в пострадянській доктрині міжнародного права. Вчені
окремо не досліджують проблему дефініції поняття „держава”. Певним досягненням можна
вважати появу в навчально-методичній літературі посилань на Конвенцію Монтевідео
1933 р. [15, с. 93] Для західних учених питання про використання словосполучення, що позначає
елементи державності, було вирішене з моменту підписання Конвенції Монтевідео.
Незважаючи на те, що з погляду практики міжнародного права питання про адекватність
застосування термінів „ознаки держави” (або „критерії державності”) до сьогодні не мало
принципового значення, ми вважаємо, що в сучасних умовах доцільно уніфікувати
термінологію. Така потреба визріла у зв’язку з розвитком доктринальних підходів до терміна
„державність” у теорії держави. З погляду міжнародно-правової науки, прозорість,
однозначність і одноманітність у застосуванні термінів не просто зручні, але й корисні з
метою подальшої кодифікаційної роботи. На більшій визначеності понятійного ряду „держава”
у науці наполягають і представники неюридичної галузі. Про це, зокрема, пишуть Д. Н. Лелюхін
і Ю. В. Любимов: „Однією з найважливіших ознак сучасного стану суспільних наук можна,
безумовно, вважати так званий стан „понятійної кризи”, що відображається не тільки на
характері наукових досліджень, але й на практичному переломленні таких досліджень… Одним
з можливих шляхів подолання цієї кризи, що нерідко ставить дослідника в безвихідне положення,
повинна стати робота з уточнення окремих, найбільш загальних категоріїв теорії історії, що
сприяло б більш адекватному сприйняттю й інтерпретації фактів історичного минулого, більш
строгому аналізу багатьох явищ і процесів сучасності. Така робота (і, зокрема, постановка
проблеми держави) має і безпосередню актуальність, особливо для Росії, де в цей час
відбуваються важливі процеси перебудови суспільства, змінюється характер соціальних
зв’язків, державний устрій” [16, с. 3]. У зв’язку з цим можна зробити висновок про своєрідний
обов’язок, який постав перед наукою теорії держави й теорією міжнародного права:
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забезпечити суміжні науки чітким, недвозначним понятійним апаратом. І питання про державу
і його ознаки є першим у цьому ряді.

Незважаючи на те, що питання про визначення термінів „держава”, „державність”, „ознаки
держави”, „критерії державності” є не стільки міжнародно-правовим, скільки теоретико-
правовим, спробуємо коротко викласти відмінності, що існують між групами термінів, і
переваги у використанні тієї або іншої дефініції.

Як відомо, розгляд питання про сутність держави як явища може здійснюватися відповідно
до різних методик. До основних підходів аналізу сутності держави відносять: 1) теологічний;
2) арифметичний (класичний); 3) юридичний; 4) соціологічний; 5) інформаційно-
кібернетичний. Найбільш широке застосування в теорії права та в міжнародному праві
одержав арифметичний (класичний) підхід, виходячи з якого держава – це сукупність трьох
елементів: влади, території й населення [17, с. 66; 18, с. 19; 19, р. 979].

Якщо трикомпонентне визначення поняття „держава” міцно ввійшло в теорію
юриспруденції, то термін „державність” є як мінімум полісемантичним, а як максимум –
чітко невизначеним.

У Юридичному словнику Блека відсутній термін „державність”, що дозволяє судити про
те, що американські й англійські дослідники використовують терміни „держава” і „державність”
як слова-синоніми. Додають ясності у зміст спору про сутність досліджуваних термінів сучасні
російські юристи. „Державність, – пише В. А. Затонський, – являє собою відносно нову для
російської юридичної науки й політичної практики категорію. Нову не в тому розумінні, що
не використовується в наукових публікаціях…, а в тому, що багато вчених не намагалися дати
дефініцію державності, вживаючи поняття „держава” і „державність” як тотожні. Досить повне
визначення державності в юридичній і політичній науках відсутнє” [20, с. 11].

Російські вчені звернулися до питань дослідження терміна „державність” у 1990-х
рр. [21, с. 26; 22, с. 43; 23, с. 9]. І, незважаючи на незавершеність концепції державності, їм
вдалося встановити, що:

1) держава і державність не є ідентичними поняттями;
2) поняття „державність” значно ширше й глибше за термін „держава”;
3) термін „державність” – це найскладніший комплекс елементів структур, інститутів

публічної влади, а також компонентів неполітичного характеру, зумовлених самобутністю
(специфікою) соціально-економічних, політичних, духовно-моральних умов життєдіяльності
конкретного народу або об’єднання народів на певному етапі розвитку суспільства [23, с. 9–
10].

Після окреслення меж співвідношення двох термінів російські юристи спробували
зрозуміти: а чи можна дати вичерпний перелік елементів державності? Нами переслідується
ще одна мета: виявити, як співвідносяться елементи державності у новому науковому
трактуванні зразка XXI ст. і критерії державності Конвенції Монтевідео.

В. А. Затонський зазначає: „Вичерпний перелік елементів державності дати досить
важко…Включення або не включення того або іншого елемента в систему державності, проте,
має принципове значення… Потрібна відповідь на питання не стільки про те, якою повинна
бути державність…, скільки про те, що вона собою становить насправді…” [20, с. 17–18].

Продовжуючи вивчення теорії державності, ми припускаємо, що державність – це
категорія, що вбирає в себе, крім держави, такі феномени, як: „територіальна автономія”,
„державно-подібне утворення”. Підтвердження нашої гіпотези ми знаходимо в роботі
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В. Е. Чіркіна [10, с. 48]. Авторитетний російський теоретик права називає чотири різновиди
політико-правових утворень, яким властиві риси державності, це:

1) територіальна політична й адміністративна автономія (Шотландія у Великобританії,
Країна Басків в Іспанії, Автономна Республіка Крим в Україні);

2)  міжнародні об’єднання (Британська Співдружність, Співдружність Незалежних Держав
на пострадянському просторі, Союз Білорусі й Росії, проголошений в 1997 р., Європейський
Союз);

3) переддержавні утворення, що виникали під час збройного протиборства різних
соціальних сил (наприклад, під час декількох громадянських воєн у 40-х рр. ХХ ст. у Китаї) або
в умовах національно-визвольної боротьби за незалежність від метрополії в 80-х рр. ХХ ст.
(Ангола, Гвінея-Біссау, Мозамбік та ін.);

4) інші своєрідні утворення:
a) резиденція Папи Римського – Ватикан;
b) „самопроголошені держави”, не визнані світовим співтовариством (республіка в Сахарі

на території, що Марокко вважає своєю, Абхазія в Грузії, Придністров’я в Молдові та
ін.” [10, с. 48].

З наведеного випливає, що термін „державність” дійсно значно ширший за своїм
змістовним наповненням, ніж поняття „держава”. І тут з’являється ще одна проблема: чи
можна вважати позицію В. Е. Чіркіна широко сприйнятою в російській науці? Адже те, що
вона повністю задовольняє логіку наших міркувань, не означає, що її однозначно сприймають
у науковому колі. Після вивчення робіт В. А. Затонського, Л. А. Морозової, Л. В. Голоскокова
та інших дослідників ми отримаємо зовсім інше тлумачення досліджуваного терміна, де
„державність” – це якісний стан тієї або іншої держави на певному відрізку часу [20, с. 21–
22; 23, с. 12; 24, с. 152–287; 25, с. 125–141].

Нашу думку підкріплює система елементів державності, виведених В. А. Затонським, де
первинними елементами державності є такі складові, як:

1) держава, державна влада;
2) особа у взаєминах із суб’єктами політичної системи;
3) правова система;
4) державний устрій [20, с. 19–21].
Вторинними елементами державності називають:
1) економічний устрій суспільства й комплекс взаємодій у сфері державного регулювання

економічних, господарських відносин, насамперед відносин власності;
2) соціальна організація суспільства й соціальна політика держави;
3) духовно-культурна організація суспільства;
4) система зв’язків, взаємодії держави й громадянського суспільства;
5) система взаємин між державними органами, кандидатами на виборні посади й

громадянами під час виборчих процесів;
6) інформатизація як новий етап удосконалювання держави, права, демократії й

законності [20, с. 19–21].
Таким чином, можна зробити висновок, що в сучасній теоретико-правовій науці існує, як

мінімум, два підходи до розуміння терміна „державність”. Жоден із цих підходів не дає підстав
зробити висновок про те, що „державність” і „держава” є ідентичними поняттями. Після
аналізу сучасних підходів до визначення терміна „державність” однозначним також стає
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висновок про те, що „елементи державності” зразка XXI ст. і „критерії державності” у доктрині
початку ХХ ст. – різні політико-правові поняття. І, якщо „державність” у роботах сучасних
юристів – це „вмістилище, осередок різноманітних явищ” (політичних, економічних,
етнокультурних та ін.), „пов’язаних з державою й правом” [20, с. 16; 26, с. 276–277], то
„державність” у правовій доктрині початку ХХ ст. – це сукупність ознак (населення, територія,
влада), на підставі яких нове політичне утворення отримувало статус суб’єкта міжнародного
права в категорії „держава”. Якщо підійти до розгляду термінів „держава” і „державність”,
„ознаки держави” і „критерії державності” історично, то можна із упевненістю сказати, що
протягом ХХ ст. ці терміни застосовувалися в міжнародному праві як синоніми. Внаслідок
певної відірваності в радянській і західній юриспруденції були використані різні термінологічні
одиниці, що не свідчать про їх відмінність за змістом, а лише про відмінність за формою.
Зважаючи на те, що „державність” є полісемантичним словом, вважаємо, що надалі, в інтересах
кодифікаційної роботи, доцільно було б використовувати поняття „держава” і пов’язане з ним
– „ознаки держави”, які однозначно тлумачаться.

Підводячи підсумки проведеної дослідницької роботи з питання про співвідношення
термінів „держава” і „державність”, „ознаки держави” і „критерії державності” у теорії права
й у міжнародному праві, необхідно зазначити, що:

1. У сучасному міжнародному праві міцно закріпилося трикомпонентне визначення
„держави”, при цьому зберігається розбіжність у застосуванні термінів, що характеризують
цей феномен – „елементи держави”, „ознаки держави”, „критерії державності” та інші. В
інтересах кодифікаційної роботи доцільно уніфікувати термінологічні підходи до терміна
„держава”.

2. Якщо виходити з того, що термін „державність” є більш об’ємним за своїм змістом, ніж
„держава”, та якщо „елементи державності можуть бути властиві й різним формам
територіальної автономії” [27, с. 13, 14], то термін „ознаки держави” більш досконало окреслює
коло досліджуваного нами предмета.

3. Для внесення ясності в питання про характер і процес входження держави найбільш
активних учасників міжнародно-правових відносин необхідно:

– або продовжити роботу з розширення «ознак держави» (відповідно до декларативної
теорії визнання),

– або заснувати колективний орган для визнання нових держав (на підставі конститутивної
теорії визнання).
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ
Достижения в области международно-правового сотрудничества в сфере

таможенного дела – одна из наиболее важных теоретических и практических задач,
стоящих перед Азербайджанской Республикой, как полноправного субъекта
международных отношений. В статье рассмотрены законодательная и международная
договорная практика Азербайджана и ряда других государств, проанализированы
имеющиеся противоречия. Исходя из мировой практики, предпринята попытка
разработки направлений международно-правового сотрудничества Азербайджанской
Республики в сфере таможенного дела на базе международной интеграции.

One of the main theoretical and practical problems of the Republic of Azerbaijan as an
independent subject of the international relations is to achieve progress of the international
legal cooperation in the customs sphere. Taking into account this fact, the article deals with the
practice of the legislations and international agreements of the Republic of Azerbaijan and
other states, analyzes existing differences and in the end, taking into account world practice,
tries to determine directions and problems of the international legal cooperation of the Republic
of Azerbaijan in the customs sphere.

Ключевые слова:  таможенные отношения, таможенная политика, международное и
национальное право.

Развитие таможенных отношений – важный фактор развития общей тенденции включения
государства в мировую систему торговли. Улучшение таможенных отношений может
сопровождаться факторами ускорения интеграции, формированием и взаимодействием
единых и согласованных таможенных отношений государств, совершенствованием
организации и управления таможенных органов государств, развитием таможенных
законодательств и т.д. [1].

Таможенные отношения, как одно из направлений международных, отличаются особой
системой регулирования. В целом, построение таможенных отношений выступает как важный
фактор в формировании экономических отношений. В частности, если государства в
таможенных отношениях проводят политику свободной торговли, это уже означает развитие
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экономических связей. При анализе таможенных отношений справедливо указывается, что
эти отношения, основанные на соответствующих принципах таможенной политики участников
международных экономических отношений, представляют собой совокупность
экономических, организационно-правовых и психоэтических взаимоотношений в сфере
внешнеторговой политики [2]. В настоящее время процесс либерализации торговых
отношений развивается более высокими темпами. Однако при этом необходимо особо учесть
вопросы, связанные с экономической безопасностью, в том числе вопросы защиты
внутреннего рынка государства. Именно способ построения таможенной политики может
сказать свое веское слово при решении этих задач. Все это составляет основу законодательной
базы Азербайджанской Республики (АР). Так, в п. 3 ст. 2 Таможенного Кодекса (ТК) АР
прямо подчеркивается, что таможенная политика АР направляет таможенное дело на развитие
международного сотрудничества [3].

Одной из наиболее важных теоретических и практических задач, стоящих перед АР как
полноправного субъекта международных отношений, является достижение продвижения в
международно-правовом сотрудничестве в сфере таможенного дела. Таможенная политика,
составляющая основу таможенного дела, – сложная деятельность, в которой участвуют
многочисленные органы. Формирование таможенной политики любого государства
предполагает определение двух важных направлений этой политики – протекционизм и
свободная торговля. Протекционизм, защищающий собственные рынки государства от
иностранной конкуренции, характерен высокими таможенными пошлинами. А свободная
торговля или либерализация торговли предполагает сокращение таможенных пошлин,
препятствующих укреплению экономических связей и устранение других препятствий. В
соответствии со ст. 2 Таможенного Кодекса АР, таможенная политика определена как
составная часть внутренней и внешней политики государства [3, с. 4]. Этот факт
свидетельствует о том, что внутригосударственное законодательство АР также построено
именно в направлении интеграции. В литературе справедливо указывается, что таможенная
политика является главным средством внешнеэкономической деятельности и укрепления
интересов стран мирового сообщества [2, с. 21].

В целом, необходимость урегулирования отношений, возникающих в сфере таможенного
дела, приводит к установлению соответствующих норм и заключению двусторонних
договоров и соглашений, основанных на этих нормах. Следует также отметить, что после
приобретения независимости наша Республика уделяет достаточно много внимания практике
двусторонних договоров в координации таможенных отношений.

Соглашение между Правительством АР и Правительством Турецкой Республики от 13
апреля 2004 г. „О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной сфере” охватывает вопросы
взаимопомощи сторон для предотвращения таможенных правонарушений, проведения их
расследования и принятия ответных мер. В соответствии со ст. 2 Соглашения между
Правительством АР и Правительством Республики Узбекистан от 27 мая 1996 г. „О
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенном деле”, сфера применения данного
Соглашения включает следующие вопросы: облегчение и ускорение пассажирских и грузовых
перевозок между двумя государствами; обеспечение правильности взимания таможенных
пошлин и иных сборов, применение импортных и экспортных льгот; предупреждение и
устранение таможенных правонарушений и т.д. [4].
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Сфера применения Соглашения между Правительством АР и Правительством Украины
от 24 марта 1997 г. „О сотрудничестве по таможенным вопросам” тождественна сфере
применения вышеназванного документа. Кроме того, ряд положений этих соглашений
(упрощение таможенного оформления, предъявление свидетельств, борьба с незаконным
обращением наркотических средств и психотропных веществ, обмен информацией, выдача
документов, форма и содержание запроса, исполнение запроса и др.) отражены аналогично.
Особое значение имеет ст. 8 Соглашения 1997 г., предусматривающая взаимный обмен опытом
и оказание помощи в сфере таможенного дела [4].

Двусторонние соглашения по предотвращению преступности в таможенной сфере
заключены и с другими государствами. К ним, в частности, относятся: Соглашение между
Государственным Таможенным Комитетом АР и Государственным Таможенным Комитетом
Республики Узбекистан от 25 июля 2000 г. „О сотрудничестве в сфере борьбы с контрабандой
и нарушениями таможенных правил”, Протокол между Государственным Таможенным
Комитетом АР и Государственным Таможенным Комитетом РФ от 10 апреля 2002 г. „О
сотрудничестве в борьбе с незаконным вывозом и ввозом культурных ценностей”, Соглашение
между Государственным Таможенным Комитетом АР и Государственным Таможенным
Комитетом Украины от 3 июля 2004 г. „О сотрудничестве в сфере борьбы с контрабандой и
нарушениями таможенных правил, а также с незаконным обращением оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров” и др.

ГАТТ, существовавший до создания ВТО, в теории международного права фактически
выступал не просто как многосторонний договор, но и в качестве общей организации,
имеющей, по сути, переходный характер, или в качестве квазимеждународной организации.
За все время деятельности ГАТТ были проведены восемь раундов многосторонних торговых
переговоров, завершившихся принятием итоговых документов: Женева (Швейцария) – 1947
г.; Аннеси (Франция) – 1949 г.; Торки (Великобритания) – 1950 г.; Женева – 1956 г.; „Диллонский
Раунд”, Женева – 1960–1961 гг.; „Кеннедийский Раунд”, Женева – 1964–1967 гг.; „Токийский
Раунд”, Токио (Япония) – Женева – 1973–1979 гг.; „Уругвайский Раунд” Пунта-дель-Эсте
(Уругвай) – Женева – 1986–1994 гг. [5].

Уругвайский Раунд имеет очень важное значение в системе ГАТТ / ВТО. Одним из
наиболее важных результатов Уругвайского Раунда ГАТТ стало создание ВТО. Следует
отметить, что именно ГАТТ составляет правовую основу ВТО. Соглашение „Об учреждении
ВТО” представляет собой целый „пакет”, состоящий из 50 соглашений: Генеральное
Соглашение по тарифам и торговле – 1994 („ГАТТ–1994”), Генеральное Соглашение по
торговле услугами (ГАТС), Соглашение по торговым аспектам защиты прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС), Соглашение по текстилю и одежде, Соглашение по сельскому
хозяйству, Соглашение „О правительственных закупках”, Соглашение „О гражданской
авиатехнике”, Соглашение „О торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС)” и др.

Вступление нашей страны в ВТО имеет фундаментальное значение для таможенного
дела. Вообще, развитие таможенной политики в АР связано с приведением механизма
регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствие к международным
требованиям и интересами национальной экономики. В целях защиты национального рынка
от вредного воздействия иностранной конкуренции и предотвращения импорта
некачественных товаров необходимо осуществлять всесторонне обдуманные меры. В целом,
необходимо создать четкий механизм таможенно-тарифного регулирования, позволяющий
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предотвращать случаи злоупотреблений. Далее, для решения ряда проблем, с которыми
сталкивается таможенное дело в АР, в первую очередь, должны быть разработаны научные
основы регулирования внешнеэкономической деятельности и формирования таможенной
политики в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности и более активного
участия АР в международных экономических отношениях.

Нормативно-правовые основы Всемирной  Таможенной Организации заложены
Конвенцией „О создании Совета по Таможенному Сотрудничеству (СТС)”, принятой
15 декабря 1950 г. в Брюсселе (вступила в силу 4 ноября 1952 г.). В статье 1 Конвенции „О
создании СТС” указывается, что Организация наделена полномочиями по обеспечению более
высокого уровня согласования и единства таможенных систем государств, активизации
изучения проблем, возникающих на пути развития и улучшения таможенной техники и
таможенного законодательства.

С момента создания Организации установлено, что главные ее задачи состоят в
унификации и гармонизации таможенных систем, совершенствовании таможенного
законодательства и расширении международного сотрудничества в сфере таможенного дела.
СТС также принимает активное участие в принятии международных договоров, конвенций и
соглашений по различным аспектам таможенного сотрудничества, как основные правовые
формы деятельности ВТО. В частности, при активном участии СТС были приняты Кодекс о
стандартных требованиях к документам (1952 г.), Конвенция „Об упрощении и унификации
таможенных процедур”, Конвенция „О наркотических средствах” (1961 г., согласно этой
Конвенции был создан Комитет по контролю над наркотиками), Конвенция „О психотропных
веществах” (1971 г.), Киотская Конвенция „Об упрощении и гармонизации таможенных
процедур” (1973 г.), Конвенция „О взаимной административной помощи предотвращению,
проведению расследования и устранению таможенных правонарушений” (1977 г., эта
Конвенция предусматривает, наряду с общими мерами взаимопомощи, конкретные меры
по борьбе с контрабандой наркотических и психотропных веществ, а также произведений
искусства, антикварных предметов и иных видов культурной собственности), Конвенция „О
временном ввозе” и др. В целом, в настоящее время уже действуют 20 конвенций, 50
рекомендаций и более 10 международных актов по отдельным вопросам таможенного дела,
принятых в рамках Всемирной Таможенной Организации [6].

Что касается взаимоотношений между АР и Всемирной Таможенной Организацией, то
следует отметить, что в июне 1999 г. наше государство избрано членом Финансового Комитета
этой Организации, а в 2000 г. – членом ее Политической Комиссии. С момента вступления
нашей Республики в эту Организацию авторитет АР растет по восходящей линии. К числу
наиболее важных успехов нашей Республики, достигнутых в результате сотрудничества с
этой Организацией, следует отнести и тот факт, что Всемирная  Таможенная Организация
приняла решение о создании Регионального Учебного Центра именно в Азербайджане, а не
в какой-либо иной стране Кавказа.

На наш взгляд, независимо от того, в каком направлении будут развиваться современные
международные отношения, в целях обеспечения развития национальной таможенной
политики было бы целесообразным определить следующие стратегические перспективы
развития отношений между АР и Всемирной  Таможенной Организацией: совершенствование
и уточнение законодательства в сфере таможенного дела; упрощение процедур таможенного
оформления и контроля, создание специальных центров, предназначенных именно для
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таможенного оформления внешнеторговых операций; замена специфических и адвалорных
пошлин альтернативными пошлинами; поощрение рационального и интегрированного
использования новых технологий; выявление и устранение ненужных и чрезмерных торговых
препятствий в таможенных и иных административных процессах, а также в сферах услуг и
основной деятельности, содействующих международной торговле в системе платежей и
финансовых службах; усиление борьбы с коррупцией; выявление и предупреждение
преступлений и правонарушений, наносящих ущерб безопасности экономики страны,
организация эффективного контроля над внешнеторговыми операциями; выявление и
применение передового опыта в сфере торговых операций; развитие института таможенного
брокера; развитие связей сотрудничества между таможенными органами и деловыми кругами;
систематическое повышение квалификации специалистов и сотрудников таможенных
органов, в особенности – специалистов, работающих с тарифными ставками на товары,
провозимые через таможенные границы и т.д.

К настоящему времени уже созданы определенные правовые основы сотрудничества
между государствами-членами СНГ в сфере таможенного дела. Например, Соглашением „О
принципах таможенной политики между государствами-членами СНГ”, подписанном 13
марта 1992 г. в Москве, предусматривается разработка единого таможенного тарифа
участников Соглашения и устранение таможенных препятствий меду собой. Этот документ
направлен на сохранение единого экономического пространства, на обеспечение свободного
перемещения товаров в пределах этого пространства, разработку общей политики в
отношении третьих государств, унификацию таможенного законодательства и таможенных
процедур, в том числе на создание Таможенного Союза.

Таможенный Совет государств-членов СНГ, созданный в качестве важного органа СНГ, и
состоящий из представителей Договаривающихся Сторон, является высшим органом
Таможенного Совета.

В соответствии с Соглашением „О правилах транзитной перевозки грузов через территории
государств-членов СНГ”, подписанным 8 февраля 1992 г., грузы, принадлежащие одному
государству-члену СНГ, проходящие транзитом через территорию другого государства-члена
СНГ, освобождаются от таможенных пошлин, налогов и сборов за таможенное оформление
в транзитном государстве, а также от получения разрешения на транзитное прохождение. 2
апреля 1992 г. государствами-членами СНГ подписано Соглашение „О таможенном
оформлении транзитных грузов”, являющееся, в некотором смысле, продолжением
Соглашения „О правилах транзитной перевозки”.

В рамках СНГ принято ряд международных документов, например: Московский Договор
от 24 сентября 1993 г. „Об Экономическом Союзе”, Московское Соглашение от 15 апреля 1994
г. „О сотрудничестве и взаимопомощи в сфере таможенного дела”, Московское Соглашение
от 15 апреля 1994 г. „О создании Зоны свободной торговли”, Соглашение от 15 апреля 1994 г.
„О сотрудничестве таможенных служб по вопросам задержания и возвращения незаконно
вывозимых товаров и культурных ценностей”, Соглашение от 15 апреля 1994 г. „Об упрощении
и унификации процедур таможенного оформления в таможенных границах Содружества”,
Соглашение от 4 июня 1999 г. „О правилах транзитного прохождения товаров через территорию
государств-членов СНГ”, Правила от 28 сентября 2001 г. „О таможенном контроле при
прохождении через таможенные границы товаров, содержащих объекты интеллектуальной
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собственности”, Правила от 30 ноября 2000 г. „Об определении страны происхождения товара”
и др.

Двусторонние соглашения АР, заключенные с ее близкими соседями – Грузией, Молдовой
и Украиной, сыграли роль фундамента для создания ГУАМ. При этом следует особо отметить
Соглашение „О создании Зоны свободной торговли в рамках ГУАМ”, подписанное главами
государств ГУАМ 20 июля 2002 г. в Ялте. В ходе встречи руководителей таможенных ведомств,
состоявшейся 11 февраля 2003 г. в Киеве, был принят Меморандум взаимопонимания между
государствами-членами ГУАМ „О реализации Рамочной Программы ГУАМ-США по
вопросам предотвращения терроризма, организованной преступности и незаконного
обращения наркотиков, а также по обеспечению содействия торговле и транспорту,
пограничного и таможенного контроля”. Проект ГУАМ под названием „Содействие торговле
и транспорту” направлен на расширение межгосударственного и межведомственного
сотрудничества в сфере содействия развитию и помощи торговле и транспорту, применения
общих принципов содействия торговле и транспорту, совершенствования пограничного и
таможенного контроля в государственных границах и внутренних таможенных терминалах.

В рамках ГУАМ  приняты ряд международных документов, например, Соглашение „О
создании Виртуального Центра ГУАМ по борьбе с терроризмом, организованной
преступностью, распространением наркотиков и другими опасными видами преступлений”,
Межправительственное соглашение „О предупреждении чрезвычайных ситуаций и
устранении их последствий”, Меморандум взаимопонимания государств-членов ГУАМ „О
содействии торговле и транспорту”, Межправительственное соглашение „О взаимопомощи
и сотрудничестве по таможенным вопросам”, Протокол „О сотрудничестве органов по охране
государственных границ государств-членов ГУАМ” и др.

Ялтинское Соглашение государств-членов ГУАМ „О взаимопомощи и сотрудничестве в
сфере таможенного дела”, подписанное 4 июля 2003 г., имеет важное значение для
регулирования отношений в сфере таможенного дела. Следует также отметить Протокол „О
временных правилах определения страны происхождения товара», подписанный
государствами-членами ГУАМ 22 мая 2006 г., имеющий огромное значение для реализации
Соглашения «О создании Зоны свободной торговли” [7].

В заключении можно сделать следующие выводы:
1. Одной из наиболее важных теоретических и практических задач, стоящих перед АР как

полноправного субъекта международных отношений, является достижение прогресса в
международно-правовом сотрудничестве в сфере таможенного дела. Таможенная политика
АР, определяя основные направления осуществления таможенного дела в нашем государстве,
служит важным фактором успешного экономического развития Азербайджана.

2. Одной из основных задач, стоящих при реализации таможенной политики АР, является
интеграция Азербайджана в международные экономичесие организации, в частности  в ВТО.
Вступление АР в ВТО имеет фундаментальное значение в направлении международного
сотрудничества в сфере таможенного дела. При этом необходима унификация национальной
системы таможенного регулирования в соответствии с принятыми в ВТО стандартами.

3. С целью обеспечения развития национальной таможенной политики было бы
правильным определить стратегические перспективы сотрудничества со Всемирной
таможенной организацией, например, упрощение процедур таможенного оформления и
таможенного контроля; организация эффективного контроля над внешнеторговыми
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операциями; развитие института таможенного брокера; систематическое повышение
квалификации специалистов и сотрудников таможенных органов.

4. В контексте исследуемой проблемы очень важно анализировать вопрос о взаимосвязи
норм международного и национального права в регулировании таможенных отношений.
Пункт 2 ст. 148 Конституции АР гласит, что международные договоры, участницей которых
является АР, – неотъемлемая составная часть системы законодательства АР. Далее в ст. 151
Конституции АР указывается, что при возникновении противоречия между нормативно-
правовыми актами, входящими в систему законодательства АР (исключая Конституцию АР и
принятые путем референдума акты), и межгосударственными договорами, участницей
которых является АР, применяются международные договоры. Аналогичные положения
закреплены и в Таможенном Кодексе АР. Так, ст. 6 Таможенного Кодекса АР гласит, что если
правила, определяемые в межгосударственных договорах АР, отличаются от правил,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами АР о
таможенном деле, то применяются положения межгосударственных договоров.

5. Двусторонние соглашения АР, заключаемые в сфере таможенного дела, занимают важное
место в координации межгосударственных таможенных отношений. Поэтому имеется
необходимость расширения практики АР по заключению двусторонних соглашений в
таможенной сфере.
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ПОДАТКОВА СКЛАДОВА ЗАСОБІВ
ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ ЗА
ДОГОВОРОМ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ХАРТІЇ

У статті досліджено механізм урегулювання податкових питань під час вирішення
спорів між державами та державами і приватними особами за Договором до
Енергетичної  Хартії.

In the article the mechanism of resolving of tax issues during settlement of interstate disputes
and disputes between states and private persons under the Energy Charter Treaty is investigated.

Ключові слова: міжнародне право, вирішення міжнародних спорів, Договір до
Енергетичної Хартії, врегулювання міжнародних податкових відносин.

Договір до Енергетичної Хартії (далі – ДЕХ) став першою багатосторонньою економічною
угодою з широкого кола питань відносин між великою кількістю держав-учасниць у конкретній
специфічній галузі економіки – енергетичній [6, с. 36]. Згідно зі статтею 2 ДЕХ, його метою є
встановлення правових рамок для сприяння довгостроковому співробітництву в галузі
енергетики на основі взаємодоповнюваності та взаємної вигоди відповідно до цілей та
принципів Європейської Енергетичної Хартії (далі – ЄЕХ) [3, c. 49]. При цьому енергетичне
співробітництво розглядається широко, а не як проста сукупність договорів поставки й угод
про розподіл продукції – для того щоб лише здійснювати торгівлю енергоносіями, не потрібно
вступати в будь-які об’єднання, інтеграція для цього не потрібна [2, c. 106]. Конопляник А. А.
у зв’язку з цим справедливо наголошує на значенні уніфікації правових засобів регулювання
інвестиційної діяльності як „засобу формування ринкового інституціоналізованого
середовища”, цивілізованої конкуренції, причому не тільки у сфері інвестиційної діяльності,
але й торгівлі енергоресурсами та енергетичним устаткуванням, включаючи їх оподаткування,
транспортування і транзит [7, c. 1–2]. ДЕХ став визначальною подією у міжнародно-правовому
регулюванні відносин у галузі використання енергоресурсів, оскільки, за відсутності
універсального міжнародно-правового договору, він став правовою основою для
міжнародних відносин у цій сфері, принаймні в межах Європейського регіону.

Не торкаючись зобов’язань учасників за ДЕХ, сторони цього договору залишаються
вільними у скеруванні своєї національної політики в паливно-енергетичному комплексі та
використанні енергетичних ресурсів. На думку Іпатова Ю.О., поряд із суверинітетом над
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природними ресурсами „правова компетенція ДЕХ поширюється й на такі питання, як
передача технологій, конкуренція, екологічні та податкові аспекти, державні підприємства… І
в кожному аспекті своєї дії ДЕХ встановлює єдині „правила гри”, в одних випадках жорсткі, в
інших – такі, що допускають відхилення від його норм” [8]. У цьому контексті потрібно
зазначити, що як ЄЕХ, так і ДЕХ взагалі приділяють значну увагу основним напрямам
(принципам) відносин між суб’єктами в енергетичній сфері. Крім згаданого вище принципу
суверенітету держав над природними ресурсами, ДЕХ закріплює принцип недискримінації,
принцип пріоритету положень щодо забезпечення екологічної безпеки і т. д. [3]. Характерною
особливістю ДЕХ є те, що він надає дуже високі стандарти реалізації своїх положень, які не
доступні за іншими багатосторонніми міжнародними договорами. Зокрема, йдеться про
міжнародні засоби ад’юдикації. Рідко який міжнародно-правовий документ закріплює таку
кількість форм вирішення спорів і, що особливо важливо, можливість міжнародного арбітражу
як між державами, так і між державами та приватними особами. ДЕХ надає сторонам спору
можливість самим обрати процедуру його врегулювання, яку вони вважають найбільш
прийнятною.

Взагалі положення ДЕХ можна поділити на 5 значних сфер, що є предметом його
регулювання: (1) захист та заохочення іноземних інвестицій шляхом надання інвесторам чи
інвестиціям національного режиму чи режиму найбільшого сприяння; компенсації в разі
експропріації, націоналізації або іншої шкоди; вільного пересилання капіталу; підвищення
правової відкритості; забезпечення рівності при оподаткуванні (2) вільна торгівля
енергетичними матеріалами (енергоносіями), продуктами та пов’язаним з енергетикою
обладнанням на основі правил СОТ (остання категорія була введена під дію ДЕХ на основі
Торговельної Поправки); (3) свобода транзиту енергоносіїв трубопроводами та мережами;
(4) зменшення негативних наслідків енергетичного впливу на навколишнє середовище,
підвищення енергоефективності; (5) механізм вирішення міжнародних спорів. Крім того, ДЕХ
містить зобов’язання держав щодо співробітництва в галузі передачі технологій, конкуренції
та відкриття фінансових ринків.

Саме механізм вирішення спорів ДЕХ становить особливий інтерес для вивчення
науковцями, оскільки він став узагальненням практики не лише міжнародно-правового
регулювання відносин в енергетичній сфері [5, с. 257–264], але й утіленням останніх
напрацювань міжнародного права щодо вирішення міжнародних спорів. Традиційні засоби
вирішення міжнародних спорів, зокрема у вигляді переговорів та більш формалізованого їх
виду – міждержавних засобів ад’юдикації, відображають традиційне розуміння міжнародного
права як такого, що регулює відносини між державами, створюється державами та лише для
держав [16]. Принаймні останнє положення з цієї тези йде в розріз з тенденціями сучасного
міжнародного права, яке в деяких сферах міжнародних відносин передбачає надання прав та
покладення обов’язків на індивідів та можливості їх захисту за допомогою міжнародних засобів
ад’юдикації. Сучасні міжнародні договори, присвячені будь-яким питанням захисту прав
людини чи міжнародним економічним відносинам, є своєрідним компромісом між захистом
державних інтересів та прав індивідів як у матеріально-правовому, так і в процесуальному
аспектах. Цей процес набуває подальшого розвитку в більшості випадків саме в міжнародному
економічному праві, де, як зазначають деякі дослідники, зараз відбувається процес посилення
ролі індивідів у правовому регулюванні міжнародних економічних відносин [9]. Цей процес
відбувається шляхом появи спеціального міжнародно-правового режиму, що не лише
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безпосередньо надає права індивідам, але й забезпечує їх прямим доступом до засобів захисту
таких прав у відносинах з державами [12]. Водночас, розглядаючи питання інтернаціоналізації
спорів між державами та приватними особами (наприклад щодо інвестицій) (зокрема в Угоді
НАФТА та Договорі до Енергетичної Хартії (ДЕХ)), фахівці з міжнародного права зазначають,
що така інтернаціоналізація питань, які раніше були історично в сфері регулювання
національного законодавства та судів, не лише фактично створила нову систему відносин у
міжнародному праві, але й була позитивно сприйнята більшістю національних
юрисдикцій [13, c. 6].

Досліджуючи сучасні багатосторонні договори з економічних питань, автори відзначають
особливу роль механізму допуску саме до міжнародних засобів ад’юдикації як засобу захисту
прав індивідів за міжнародним правом. Так, коментуючи механізми вирішення міжнародних
спорів за Угодою НАФТА та Договором до Енергетичної Хартії, Ян Паульсон зазначає:
„Дозволяючи можливість прямого оскарження приватними особами (за допомогою
міжнародних засобів ад’юдикації. – авт.) щодо такого широкого кола питань, ці договори
створюють значне розширення арбітражної юрисдикції в сучасних міжнародних
відносинах” [11, c. 233].

Деякі дослідники наголошують, що основу механізму вирішення спорів за ДЕХ становлять
саме міжнародні засоби ад’юдикації – арбітраж між державами (практично щодо всіх спорів,
що можуть виникнути у зв’язку з ДЕХ, за винятком спорів щодо конкуренції та охорони
навколишнього середовища) та арбітраж між державами та приватними особами у спорах
щодо інвестицій [4, c. 53]. Значна роль засобів ад’юдикації у розв’язанні спорів за ДЕХ пов’язана
із загальною тенденцією міжнародного економічного права щодо надання переваги
міжнародним засобам ад’юдикації у вирішенні міжнародних економічних спорів [1, c. 5].

Не останню роль в обранні механізму вирішення спорів за ДЕХ також відіграла складність
правовідносин, які є предметом його регулювання. Саме ця складність зумовила створення
особливого комплексного механізму вирішення спорів, які можуть виникнути щодо цього.
Виходячи із наведених вище міркувань, учасники переговорного процесу ДЕХ пішли шляхом
створення розгалуженої системи вирішення міжнародних спорів, в якій би кожному аспекту
сфери регулювання ДЕХ відповідав свій окремий засіб чи окрема система засобів вирішення
спорів, що є досить інноваційним для сучасного міжнародного права. Широта інструментарію
ДЕХ щодо розв’язання спорів насамперед полягає у тому, що він передбачає можливість
розв’язання спорів як між державами, так і між державами та приватними особами.

Такий підхід до класифікації засобів вирішення спорів за ДЕХ приводить до їх розподілу на
засоби вирішення міждержавних спорів і систему засобів вирішення інвестиційних спорів.
Перші, в свою чергу, поділяються на такі види засобів вирішення спорів, що складають єдину
систему вирішення спорів між державами за ДЕХ: засоби вирішення міждержавних спорів
щодо загальних питань застосування положень ДЕХ; вирішення транзитних спорів; вирішення
спорів стосовно пов’язаних із торгівлею положень та інвестиційних заходів; вирішення спорів
щодо конкуренції; вирішення спорів щодо охорони навколишнього середовища та елементи
вирішення податкових питань. Останні застосовуються як щодо вирішення спорів між
державами, так і до засобів вирішення інвестиційних спорів. Зазначені системи засобів
вирішення спорів становлять єдиний внутрішньо узгоджений механізм вирішення
міжнародних спорів за ДЕХ.
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Елементи вирішення податкових питань, а саме їх застосування під час вирішення
міжнародних спорів за ДЕХ, є одним з найменш досліджених явищ ДЕХ, оскільки багатьма
науковцями сприймається як дещо другорядне. Це є серйозним упущенням, оскільки одним
з основних елементів вирішення податкових питань є визначення того, чи мало оподаткування
інвестиції експропріаційний характер, що є досить суттєвим питанням, оскільки ДЕХ
передбачає пряме відшкодування шкоди інвестору від держави у випадку експропріації.

Відповідно до статті 13 ДЕХ інвестиції не підлягають націоналізації, експропріації чи заходам,
що мають аналогічні наслідки (включаючи подібні дії щодо активів компанії чи підприємства,
в яких інвестор має інвестиції, в тому числі у вигляді акцій), за винятком випадків, коли такі дії
здійснюються за наступних умов: для забезпечення державних інтересів (англійський текст
посилається на „public interests”, що може бути також перекладено як „суспільні інтереси”,
що, очевидно, несе в собі дещо інше значення); без дискримінації; із дотриманням відповідних
правових процедур; з одночасною виплатою швидкої, достатньої та ефективної компенсації,
розмір якої повинний відповідати справедливій ринковій вартості такої інвестиції на момент
безпосередньо перед такими діями або до того моменту, коли звістка про майбутні дії вплинула
на вартість інвестицій, плюс відсотки за ринковою комерційною ставкою з дати таких дій і до
моменту виплати. На прохання інвестора відповідна оцінка вартості інвестиції може бути
здійснена у вільно конвертованій валюті за ринковим курсом обміну на дату проведення такої
оцінки. Інвестор щодо цих положень має право на розгляд своєї справи, оцінку інвестиції та
виплату компенсації компетентними судовими чи іншими органами держави, де провадиться
націоналізація, експропріація чи інші дії з подібним результатом. Таким чином, ДЕХ фактично
відтворив і дещо деталізував широко відому формулу Хала щодо критеріїв відповідності
експропріації міжнародним стандартам. Нагадаємо, що Кордел Хал, державний секретар
США, висловлюючи позицію своєї держави, наголосив, що експропріація може здійснюватися
лише за умови „швидкої, відповідної та ефективної компенсації” [10, с. 333].

Спори щодо податків, а саме: чи кваліфікуються податки як такі, що є експропріаційними
чи дискримінаційними (в контексті реалізації положень статті 13 ДЕХ (заборона експропріації),
можуть стати предметом врегулювання спорів відповідно до засобів, передбачених статтями
26 та 27 ДЕХ (інвестиційні спори та засоби вирішення спорів між державами щодо загальних
питань реалізації положень відповідно). Щодо вирішення питання, чи є такий податок
експропріаційним чи дискримінаційним, держава – скаржник, інвестор або арбітраж,
сформований відповідно до статей 26 чи 27 ДЕХ, повинні звернутися до відповідного
компетентного податкового органу, який у свою чергу „прагне” вирішити це питання в
шестимісячний термін. Однак це ніяк не впливає на право саме арбітражу вирішувати, чи
суперечить такий податок вимогам ДЕХ. Усі висновки компетентного податкового органу,
надані у відповідний шестимісячний термін, беруться до уваги арбітражем, а винесені після
шестимісячного терміну можуть прийматись арбітражем. Однак залучення компетентного
податкового органу після шестимісячного терміну не повинно затримувати вирішення спору
відповідно до статей 26 та 27 ДЕХ. У питанні ж недискримінації компетентні податкові органи
зобов’язані дотримуватися положень з недискримінації щодо відповідного податку, які
містяться в угоді про уникнення подвійного оподаткування, укладеній між державами, що
залучені до спору. У разі відсутності таких положень чи такої конвенції, повинні застосовуватися
положення Типової конвенції про податки на дохід і капітал Організації економічного
співробітництва та розвитку.
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Саме питання стосовно того, чи є податок експропріаційним чи дискримінаційним,
становить істотну проблему сучасного міжнародного права. За загальною практикою, під
експропріаційним оподаткуванням розуміється ситуація, коли оподаткування
використовувалося з метою підірвати економічну основу підприємства для того, щоб
примусити його до ліквідації [14, с. 19]. Також є трактування експропріаційного оподаткування
як ситуації, коли держава умисно використовує оподаткування з метою зменшення ринкової
вартості інвестиції та досягнення ефекту націоналізації задарма [14, с. 19]. Але на сучасному
етапі міжнародних економічних відносин навіть таких розумінь експропріаційного
оподаткування не досить для відтворення всіх негативних прикладів використання державами
механізмів оподаткування задля досягнення експропріаційного ефекту. Деякі вчені також
пропонують узагальнено розуміти під ним заходи оподаткування, які є дискримінаційними,
і такими, що мають зворотну силу або є порушенням договірних зобов’язань [15].

Таким чином, ДЕХ, визначаючи, чи є податок експропріаційним, пішов шляхом
найменшого опору, залишивши його на розсуд податкових органів держав та арбітражів, які
будуть розглядати конкретні справи, а передбачена ДЕХ процедура вирішення того, чи є
податок експропріаційним чи дискримінаційним, фактично не є окремим засобом вирішення
спорів, передбаченим ДЕХ, а виступає своєрідною допоміжною процедурою при реалізації
ад’юдикаційних засобів у порядку статей 26 та 27 ДЕХ, коли при їх застосуванні виникає
відповідне питання щодо правомірності оподаткування стосовно інвестицій.
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