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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО
АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ АДМІНІСТРАТИВНО-

КОМАНДНОЮ СИСТЕМОЮ
Проаналізовано досвід стратегічного аналізу як елементу управління адміністративно-

командної системи. Наведено рекомендації щодо використання цього досвіду в управлінні
народногосподарським комплексом України.

Experience of strategic analysis is analysed as to custom of the administratively command
system control. Recommendations are pointed in relation to the use of this experience in the
management of Ukraine a pertaining to national economy complex

Ключові слова: стратегічний аналіз, управління, система,  народногосподарський
комплекс.

При дослідженні розвитку науки і практики управління в Україні не можна нехтувати її
багаторічним радянським періодом розвитку. Як відомо, хочемо ми чи не хочемо, минуле
впливає на сьогодення і наше майбутнє. Тим більше, що сучасна ринкова економіка
багатовимірна, складна і динамічна. На думку В. Базилевича, з розвитком економічного життя
розвивається та змістовно збагачується економічна наука, вдосконалюється інструментарій
кількісного і якісного вивчення економічних процесів і явищ, поглиблюється розуміння їх
складних прямих та опосередкованих взаємозв’язків [1, с. 7].

На жаль, при захопленні американською теорією стратегічного аналізу і менеджменту
було повністю відкинуто методологію управління А. Сміта, Д. Рікардо і К. Маркса. Академік
В. Геєць вважає, що внаслідок руйнації не відбувається відтворення і передання через
накопичення повсякденних знань, що нагромадилися в результаті історичного досвіду [2].
Тут доречно навести думку М. Хохлова, який пише, що „минуло 120 років від дня смерті
К. Маркса, однак продемонстрована ним методологія наукового дослідження найскладніших
соціально-економічних процесів залишається актуальною, не виправдано свідомо збіднювати
свій методологічний арсенал і нехтувати спадщиною гігантів, до яких, безперечно, належить
К. Маркс” [3].

Ортодоксальне сприйняття теорії соціалістичного управління пов’язується з іменем
В. І. Леніна, який вів боротьбу з критичним її осмисленням і подальшим творчим розвитком.
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У сучасних умовах знову з’явилася чергова хвиля критики теорії управління соціалістичним
суспільством, представниками якого є такі західні вчені, як С. Сисмонді, М. Десаль, Б. Брус,
Дж. Холм, В. Фостер, П. Самуельсон та інші. Такий напад на методологію управління з боку
західних учених можна пояснити невдалим досвідом будівництва соціалістичного суспільства
в СРСР.

Проте, як доводить практика, у Китаї, який за офіційною доктриною будує соціалізм,
досягнуто незаперечного успіху, а в Україні та інших пострадянських державах продовжується
боротьба з труднощами [4]. У. Черчиллю приписують слова, що з будь-якої економічної чи
політичної ситуації вихід добре відомий, але він не приймається, бо когось не влаштовує [5].

Критичне ставлення щодо застосування методів стратегічного аналізу, що набув
практичного досвіду в управлінні адміністративно-командної системи, в українському
сьогоденні висловлюють вітчизняні дослідники, такі як: І. Алексєєв, Є. Бойко, М. Долішній,
С. Злупко, К. Кондратюк, О. Кузьмін, М. Олексюк, О. Остапенко, Й. Петрович, Я. Побурко,
С. Сливка, В. Франчук, А. Хорунжий. Разом з тим рекомендують вивчати досвід стратегічного
аналізу і управління колишнього Радянського Союзу з метою використання його в Україні
такі вчені, як В. Андрущенко, В. Будин, З. Варналій, В. Геєць, О. Долгий, А. Даниленко,
С. Єрохін, Т. Єфименко, В. Засанський, В. Кудряшов, Е. Лібанова, С. Рибак, В. Тарасевич,
П. Саблук та інші.

Відомий радянський учений І. В. Попов стверджував, що в загальному вигляді всяке
управління – це процес впливу на систему з метою переводу її в новий стан або для підтримки
її в такому встановленому режимі [6, с. 32]. Теоретична спадщина стратегічного аналізу й
управління в адміністративно-командній системі включає такі концепції:

– активна роль держави в управлінні народним господарством;
– планомірний. пропорційний розвиток економічного комплексу;
– стратегічний аналіз суспільних потреб;
– планування соціалістичного господарства;
– застосування стратегічного аналізу в розробці техніко-економічних норм, нормативів,

плануванні матеріальних, вартісних і трудових ресурсів.
Концепція стратегічного аналізу і управління впроваджувалася в процесі соціалістичного

будівництва. Так, уже в перші роки радянської влади був розроблений план науково-технічних
робіт, що передбачав реорганізацію промисловості і економічного піднесення. На науковій
основі вдосконалювалася робота робітничо-селянської Інспекції, Держплану, Вищої ради
народного господарства і його органів на місцях (губраднаргоспів).

Багато зробили для розвитку стратегічного аналізу і практики управління державні діячі
того часу Ф. Е. Дзержинський, В. В. Куйбишев, Г. К. Орджонікідзе.

Відомі наукові розробки таких учених, як П. М. Керженців – розробив концептуальні
положення стратегічного менеджменту стосовно соціалістичної системи господарювання;
А. К. Гастів – здійснив аналіз і синтез елементів виробничого процесу, створив і очолив інститут
проблем організації праці й управління.

У двадцятих роках був розроблений перший перспективний народногосподарський план
ГОЕЛРО. По суті, це була цільова комплексна програма впровадження в народне господарство
країни сучасної технічної і організаційної бази. У 30-х роках було розроблено програми
індустріалізації країни і колективізації сільського господарства із застосуванням методів
стратегічного аналізу і менеджменту.
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У роки Другої світової війни на основі програм переходу підприємств на виготовлення
військової продукції було здійснено забезпечення армії зброєю  і боєприпасами.

Л. Берія, використовуючи методи стратегічного аналізу, розробив плани переселення
чеченців, інгушів, калмиків і кримських татар у місця „не столь отдаленные” за короткий час.

У післявоєнні роки були розроблені плани відновлення народного господарства країни і
вже в 50-х роках це було завершено. На науковому напрямі посилюється боротьба з так
званими буржуазними теоріями управління. Гостро критикували теорію кібернетики
Норберта Вінера. Вона визначалася як реакційна псевдонаука, яка виникла в США і набула
розповсюдження в інших капіталістичних країнах як форма сучасного механіцизму.
Прихильники кібернетики визначали її як універсальну науку про зв’язки і комунікації в техніці,
в живих організмах, що дає можливість управляти всіма процесами в природі і суспільстві.
Кібернетика виникла на основі сучасного розвитку електроніки, особливо новітніх швидкісних
рахункових машин, автоматики і телемеханіки. Вважалося, що кібернетика спрямована проти
матеріалістичної діалектики, сучасної наукової фізіології і марксистського наукового розуміння
законів суспільного життя [7, с. 237].

Так само жорсткою критикою було сприйнято теорію менеджменту, яка побудована на
оптимізації людських відносин шляхом вивчення лінії поведінки людини, що отримала назву
біхевіоризму. У 50-х роках у радянських виданнях воно характеризувалося як реакційна течія,
пануюча в сучасному менеджменті і психології США (Уотсон, Лешли, Вейс, Толмен).

Біхевіористи зводять людську психіку до фізіологічних реакцій організму на певні стимули.
Впроваджуючи певні стимули, можна управляти як окремою людиною, так і колективом.

Поведінку людини біхевіоризм ототожнює з поведінкою тварини. „Людина, – за словами
Уотсона, – біологічна істота, яка може вивчатися як всяка інша тварина”. Практичним
відображенням біхевіоризму є тейлоризм і фордизм, що розглядають трудящих як робочу
істоту, як сирий матеріал, здатний лише для експлуатації [8, с. 54].

Євгеніку обізвали буржуазною псевдонаукою, що пропагує реакційні ідеї біологічної і
розумової нерівності людей і їх рас, що зумовлено їх незмінною генетичною природою.
Біологічна нерівність, за псевдовченням євгеністів, є головною і основною причиною
соціально-економічної нерівності людей.

У ті часи стверджували, що марксизм розвінчав як ненаукові і реакційні всі намагання
біологозувати суспільні явища, які мають свої специфічні закономірності розвитку людини, її
духовний і фізичний розвиток цілком залежить від соціальних умов, в яких вона живе [7, с. 163].

У радянській науковій літературі існувала думка, що буржуазні економісти намагаються
доказати, нібито в сучасних умовах „капіталісти позбавлені права контролю над економікою”.
Функції контролю нібито перейшли в руки найманих керуючих, які зображуються як „довірені
народу” Американський соціолог Д. Бернхем видав книгу „Управлінська революція”, в якій
писав: „Ми перебуваємо в періоді соціального переходу… до типу  суспільства, яке ми будемо
називати суспільством управляючих”. На такій же позиції перебував і професор  Гарвардського
університету Дж. Гелбрейт, автор роботи „Нове індустріальне суспільство” [4, с. 389].

На думку ідеологів соціалізму, ніякого особливого класу менеджерів не існує. Так звані
ідеологи капіталізму насправді суспільство на класи не поділяють, а є поділ на соціальні,
фахові і національні угруповання і профільні об’єднання. Що стосується менеджерів, то на
початку 60-х років більшість керівних працівників американської промисловості мали
спеціальну теоретичну підготовку в галузі менеджменту [9, с. 38].
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Перша школа бізнесу в США була заснована при Пенсільванському університеті ще в
1881 році. Американські спеціалісти ділять історію шкіл бізнесу на чотири періоди: зародження
і ранній розвиток (1880–1914 рр.), розширення і диверсифікація (1914–1940 рр.), переоцінка і
реорганізація (1940–1960 рр.), диференціація й інтенсифікація навчального процесу (1960–
2000 рр.) [10, с. 34].

Якщо в вузах США існувало близько 600 шкіл бізнесу і факультетів ділової адміністрації, з
них 175 на аспірантському рівні, то в 2005 році таких шкіл нараховувалося 1850 [11, с. 18].

При американських вузах було сформовано 460 науково-дослідних закладів, які розробляли
програми стратегічного управління й організації управління. Ведучі серед них Гарвардський,
Стенфордський і Колумбійський університети, Массачусетський технологічний інститут,
Технологічний інститут Карнегі [11, с. 83].

Польські дослідники в середині 60-х років минулого століття З. Іздебський і Е. Тудрей
зазначали: „Підготовка менеджерів будується в США на суворому узагальненні проблем, які
передбачається вирішувати керівнику, як на ознайомленні слухачів з практичними засобами
їх вирішення. Центром тяжіння при цьому є не сама програма, а методика” [12, с. 48].

Стосовно Радянської України як складової СРСР, то починаючи з 1960 року, почався процес
кібертенізації всього народного господарства. Тобто від концепції нехтування кібернетикою,
як псевдонаукою, розгорнулася пропагандистська компанія її розповсюдження. У Москві з
1961 року почав видаватися журнал за редакцією академіка А. І. Берга „Кібернетику – на
службу комунізму”.

Для утвердження правильного розуміння кібернетики як нового напряму в науці і техніці
в СРСР важливе значення мало видання на російській мові фундаментальних робіт Н. Вінера
(1958), У. Р. Ешбі, А. Тьюринга (1960), Дж. фон Неймана (1956), Ф. Джордана (1963) та інших
західних авторів. У розробці методологічних питань кібернетики брали участь і радянські
вчені, такі як: П. К. Анохін, А. І. Берг, Н. А. Бернштейн, В. А. Веніков, В. М. Глушков,
Б. В. Гнеденко, А. Н. Колмогоров, А. А. Ляпунов, А. А. Марков, В. В. Парін, В. І. Сифоров,
С. Л. Соболєв, В. А. Трапезніков, А. А. Маркевич, С. В. Яблонський, С. А. Яновська та інші.
Дослідження методологічних питань кібернетики проводили вченя країн соціалістичного
табору, такі як: Г. Клаузе (1964), І. Земан (1966). Як зазначив Президент Академії наук у той
час М. В. Келдиш: „Кібернетика не тільки має колосальне значення для подальшого розвитку
соціалізму і комунізму, але й відіграє дуже велику роль у розумінні розвитку суспільних
відносин. Значення кібернетики і сучасних електронних машин для прогресу матеріальної і
духовної культури – глибоке філософське питання; ця область здійснюватиме сильний вплив
не тільки на продуктивні сили, але й на розвиток людського суспільства, і ми повинні
передбачити цей розвиток” [13, с. 31].

Почалося застосування математики і кібернетики в економічній науці – як одне з найбільш
важливих явищ розвитку теорії і методології в удосконаленні системи планування і управління
народним господарством. Праці провідних радянських учених Л. В. Канторовича,
В. С. Немчинова, В. В. Новожилова стали фундаментом для розвитку економіко-математичних
методів, які почали застосовуватися у статистичному аналізі. Ними були науково обґрунтовані
методи розробки балансових моделей і моделей лінійного програмування, оптимізаційних
моделей, синтетичні теоретичні дослідження і розвиток системного підходу. Був здійснений
перехід від окремих оптимізаційних моделей до формування концепцій і створення теорії
оптимального функціонування народного господарства. Моделі застосовувалися в
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автоматизованих системах управління, які створювалися як на підприємствах (АСУП), так і на
галузевому і регіональному рівні (Автоматизована система планових розрахунків, Комплексна
система управління якістю продукції та інші).

У ці роки почали розвиватися і такі науки, як генетика, психологія, фізіологія, які лежать в
основі стратегічного психологічного аналізу. Тобто відбулося повернення до відкинутої науки
євгеніки, що є основою біхевіоризмової школи стратегічного менеджменту. Наведемо
висловлювання вчених щодо психологічних аспектів менеджменту і психоаналізу. Так,
Л. І. Божович вважав, що в основі цілеспрямованості особи лежить система мотивів, що
виникла в процесі життя і виховання людини, яка стійко домінує. Провідні мотиви
підпорядковують собі всі інші і характеризують побудову мотивізаційної сфери
людини [14, с. 22]. Е. М. Павлютенков вказував, що мотиви як психологічні фактори людської
поведінки, діяльності, посідають провідне місце в структурі особи, пронизуючи її основні
структурні утворення: спрямування, характер, емоції, здібності, психічні процеси,
діяльність [15, с. 36]. К. М. Платонів і Б. А. Адоскін розглядають поняття „мотив”, як внутрішню
силу, що виникає на основі почуття і думок чоловіка і спонукає його до тієї або іншої діяльності,
спрямованої на задоволення його потреб [16, с. 64]. А. Г. Здравомислов вважав, що в основі
інтересів людини, важливому компоненту управління, є потреби: „Потреби виступають у
вигляді основи формування інтересів, ціннісні орієнтири – у вигляді основного змісту цих
інтересів” [17, с. 2]. С. Л. Рубінштейн ставив питання про зв’язок поведінки робітника в умовах
управління з його вихованням: „Метою виховання повинно бути формування у людини таких
внутрішніх спрямувань, які відповідають не букві, а духу моральних вимог суспільства, з яких
у порядку внутрішньої закономірності формувалася поведінка” [18, с. 128].

Разом з тим принципи менеджменту необхідно закріплювати в нормах права, так вважали
В. І. Афанасьєв, Гвішіані Д. М., Лісіцин В. М. і Попов Г. Х.: „Право закріпляє відносини, що
склалися і сприяють їх розвитку у визначеному напрямку. Правове регулювання управління
– це сукупність засобів юридичного впливу на суспільні відносини. Правова норма являє
собою встановлення державою більш-менш загальних правил людей і колективів. Правова
норма – це соціальна норма, що регулює суспільні відносини” [19, с. 40].

Доцільно також зазначити, що в кінці 70-х років минулого століття тривала широка дискусія,
що вважати під терміном планомірний розвиток народного господарства. В економічній
літературі не було одностайного розуміння поняття планомірного розвитку, як методу
статистичного аналізу. Наприклад, Д. Валовий писав: „Планомірний розвиток народного
господарства – це специфічний економічний закон соціалізму. Планомірний розвиток
економіки – це розвиток, узгоджений у масштабі всього суспільства в цілому, це виробництво
за загальним планом в інтересах всіх членів суспільства” [20, с. 37]. Тут автор явно плутав
категорії об’єктивних економічних законів з методом розробки перспективних планів
стратегічного аналізу. Методи останнього – це просто апарат дослідження й обробки
інформації, і він не може бути економічним законом. Інші автори також помилково методи
стратегічного аналізу зводять до рангу економічних законів. Так, Н. Цаголов зазначав, що
„…свідоме виконання економічних законів соціалізму само є економічним законом, об’єктивна
вимога соціалістичної економіки. Але це і є закон планомірного розвитку, що вимагає
усвідомленого використання всіх економічних законів соціалістичного суспільства” [21, с. 36].

М. Логінов також метод стратегічного аналізу наявності причинно-слідчих зв’язків між
компонентами об’єкта дослідження зводить до рангу економічного закону. Так, він писав:
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„Цей закон висловлює об’єктивно необхідні, суттєві, постійно діючі причинно-слідчі зв’язки
між обсягом і структурою суспільних потреб, з одного боку, і розширення суспільного
виробництва – з іншого” [22, с. 24].

А от А. Румянців, Г. Козлов, і М. Атлас балансовий метод стратегічного аналізу називали
планомірними відносинами: „Сутність планомірних відносин і їх головні особливості виражені
в дії закону планомірного, пропорційного розвитку народного господарства: в об’єктивній
необхідності свідомого підтримання пропорційності в розподілі труда і матеріальних ресурсів
відповідно до потреб суспільства, що зросли” [27, с. 7].

А, скажімо, такий метод стратегічного дослідження об’єкта в динамічному режимі в ті
часи називали механізмом використання. Так, А. Пашков зазначав: „Державне планування і
управління народним господарством являє собою важливий важіль у механізмі економічних
законів соціалізму, що являє собою нерозривну частину об’єктивного механізму їх
дії” [24, с. 23].

У 80-х роках при управлінні народним господарством в СРСР став використовуватися
метод оптимізації показників стратегічного аналізу. Так, Л. К. Бесчастний і В. Н. Ємченко
свідчили, що практична реалізація народногосподарського ефекту зростання шляхом
оптимізації основних пропорцій соціалістичного розширеного відтворення, перш за все
пропорцій у співвідношенні сукупного суспільного продукту і національного доходу, 1 і 2
підрозділів суспільного виробництва, фонду накопичення і фонду споживання національного
доходу, промисловості і сільського господарства, групи „А” і „Б” у промисловості. Конкретний
рівень досягнення цього оптимізму безпосередньо виявляється в динаміці основних показників
ефективності суспільного виробництва: зростання продуктивності праці, зниження витрат,
матеріалоємності, фондовіддачі [25, с. 89].

У виконанні задач десятого п’ятирічного плану з підвищення ефективності суспільного
виробництва і орієнтації всього господарського механізму на досягнення кінцевих
народногосподарських результатів важливе місце стали посідати цільові комплексні програми,
про які на XXV з’їзді КПРС Л. І. Брежнєв говорив: „Для розвитку важкої промисловості, як і
для інших галузей народного господарства, все більшого значення набуває розробка великих
комплексних програм, що розраховані на дві–три п’ятирічки, – таких як програма розвитку
паливно-енергетичного комплексу, металургії провідних галузей машинобудування” [26, с. 42].

Необхідно зазначити, що в ті роки Державний комітет СРСР з науки і техніки разом із
зацікавленими міністерствами із застосуванням методів стратегічного аналізу зробив оцінку
технічного рівня машин, обладнання та іншої техніки виробничого призначення з метою
розробки і здійснення заходів щодо підвищення техніко-економічних показників виробів, що
виготовляються, і ті, що засвоюються, з метою зняття з виробництва застарілої продукції.
Органічним елементом планування стала комплексна програма науково-технічного прогресу,
розрахована до 2000 року. Були, по суті, засновані методи стратегічного аналізу прогнозування
і системного підходу. До цього необхідно додати, що при формуванні десятого п’ятирічного
плану в нього було включено 200 комплексних цільових програм.

Програмно-цільовий метод стратегічного аналізу передбачає досягнення кінцевих
результатів. Водночас використовували „цільовий” і „ресурсний” підходи, а також підхід „від
бази”, або від досягнутого рівня. Про це свідчать Б. А. Айсберг, Е. П. Голубков і
Л. С. Пекарський: „З відомим ступенем умовності можна казати про три різні підходи до
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процесу розробки народногосподарського плану, які відрізняються в першу чергу вихідним
пунктом планування:

а) планування від досягнутого рівня відповідно до тенденцій, що мають місце в розвитку
суспільного виробництва;

б) планування від ресурсних можливостей;
в) плануванні від кінцевої мети [27, с. 94].
Відомі вчені-економісти А. І. Агангебян, Б. З. Мильнер, Г. Х. Попов так охарактеризовували

процес застосування стратегічного аналізу при формуванні комплексних програм: „Розробка
довгострокових комплексних програм – складний процес, що включає багато операцій
прогнозно-аналітичного і проектного характеру і велику кількість економічних розрахунків,
які базуються відповідно до змісту і структури цих програм” [46, с. 98].

Відбувся процес виділення програмно-цільових методів у статистичний напрям
стратегічного аналізу. Ці методи „отримали значне теоретичне обґрунтування і досягли того
рівня організаційного вдосконалення, яке дозволяє говорити про них не як про часткові
експерименти, а як про перевірену і перспективну організаційну форму стратегічного
управління” [63, с. 15].

Цільові комплексні програми розроблялися трьох типів: народногосподарські комплексні
програми; програми створення територіально-промислових комплексів (ТПК); промислових
вузлів; будівництво великих об’єктів, що мають важливе економічне і соціальне значення для
окремих регіонів і країни в цілому. Прикладом програми першого типу можуть слугувати
програми будівництва Байкало-Амурської магістралі, розвитку Нечорноземної зони Росії.
До другого типу програм можна віднести програми створення Братсько-Ілімського і
Тюменського ТПК. До третього типу відносяться програми будівництва таких гігантів індустрії,
як ВАЗ і КамАЗ.

Тут важливо навести зауваження В. Красовського: „Цільові економічні програми мають
не типовий, а індивідуальний характер, тому для кожної з них важко підібрати аналоги для
порівняння економічних показників. Наприклад, практично не можна знайти аналог для
програм по комплексу БАМа, КМА-Кузбас, або Південно-Таджикському комплексу, хоча
багато підприємств, що включені в ці комплекси, можуть бути порівняні з аналогічними
об’єктами в інших районах країни [30, с. 47].

У реалізації програм важливе значення набуває питання методів і форм управління ними.
Тобто питання стосується вибору методології стратегічного менеджменту. Як тоді відзначалося
на XXV зїзді КПРС, „назріло  питання вдосконалення методів комплексного вирішення великих
загальнодержавних міжгалузевих і територіальних проблем. Тут потрібні єдині, централізовані
програми, які охоплюють усі етапи роботи – від проектування до практичної реалізації.
Важливо, щоб у кожному випадку були конкретні органи, конкретні люди, що несуть всю
повноту відповідальності та координують усі зусилля в межах тієї чи іншої програми” [26, с. 61].

Зупинимося на розгляді ставлення в ті часи західних фахівців до практики застосування
методів стратегічного аналізу в умовах соціалізму. Вони вважали, що теорія марксизму-
ленінізму – це абстракція, вона не може застосовуватися в реальних економічних умовах.
Так, англійський економіст М. Десаї писав, що „аналіз Маркса не має ніякого значення для
аналізу радянської економіки або економіки східноєвропейських країн як керівництва,
незважаючи на заяви лідерів і економістів-плановиків цих країн” [31, с. 7]. Західні економісти
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намагалися доказати, що „джерелом усіх нових ідей у радянській науці є західна економічна
теорія і практика” [32, с. 98].

Проте в деяких висновках західні дослідники соціалізму були праві. Офіційна радянська
доктрина не мала при соціалізмі товарного характеру виробництва. Вони ж доказували навпаки
– має. Наприклад, англійський економіст В. Брус писав: „Соціалістичне виробництво є, за
природою речей, товарним виробництвом, виробництвом мінової вартості” [33, с. 57]. Вони
пропонували внести в соціалістичну систему ринкові відносини, тому що вважали, і були
праві, що ринок є головним регулятором розвитку економіки, а ринкова конкуренція –
основною формою організації господарства. Це думка Дж. Холла [34, с. 23]. Західно-німецькі
економісти Х. Албах, Г. Крюссельберг, Г. Нутцингер, В. Форстер у статті „Підприємство”, що
було опубліковане в Енциклопедії „Марксизм, комунізм і західне суспільство”, характеризували
соціалістичне підприємство як об’єкт адміністративно-командної системи управління і воно
не може самостійно приймати рішення [35, с. 48]. Час показав, що німецькі вчені не
помилялися.

Таким чином, наші дослідження показали, що за 70 років існування держави був
накопичений певний теоретичний і практичний досвід використання стратегічного аналізу в
управлінні адміністративно-командної системи. Його потрібно використовувати з певною
адаптацією до умов ринкових відносин незалежної України при управлінні
народногосподарським комплексом.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: СТАН
ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

У статті проаналізовано наявний стан інноваційної діяльності в Україні, розглянуто
проблеми її розвитку та передумови активізації на теренах України.

In the article the present consisting of innovative activity is analyses of Ukraine. The problems
of development are considered and redumovi of its activation and walks of life of Ukraine.

Ключові слова: інноваційна діяльність, нова економіка, технологічні інновації.

На сьогодні успішне функціонування та розвиток економіки України багато в чому
залежить від швидкого переорієнтування з сировинного типу на економіку інноваційного
характеру, у якій основну роль відіграє активізація інноваційної діяльності. Більше того,
інноваційна діяльність останнім часом є вагомим елементом конкурентоспроможності. Від її
розвитку, обсягів і результатів залежить місце держави в рейтингу країн міжнародної
економічної спільноти.

Питання організації та розвитку інноваційної діяльності досліджувалися у працях багатьох
науковців і державних діячів, зокрема: О. Амоші, О. Бражко, А. Гальчинського, В. Гейця,
Я. Жаліло, Б. Кваснюка, А. Кінаха, О. Мазура, С. Онишко, В. Семиноженка, Л. Федулова та
інших.

Незважаючи на значний внесок зазначених науковців у розкриття теоретичних питань,
пов’язаних зі становленням і розвитком інноваційної діяльності, проблему активізації
інноваційної діяльності відносять багато науковців до недостатньо досліджених.

Метою даної статті є аналіз наявної ситуації щодо інноваційної діяльності в Україні,
виявлення проблем її розвитку та передумов активізації.

Закон України „Про інноваційну діяльність” [1] визначає, що інноваційна діяльність – це
діяльність, що спрямована на вирішення і комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. Також
цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання
інноваційної діяльності в Україні, установлює форми стимулювання державою інноваційних
процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом.
Інноваційну діяльність в Україні регулює ряд законів, постанов, указів, концепцій, серед яких:
закони України „Про наукову та науково-технічну діяльність” [2], „Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні” [3], „Про спеціальній режим інвестиційної та інноваційної
діяльності технологічних парків” [4], „Концепція науково-технологічного та інноваційного
розвитку” [5], Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо державної підтримки

© Шевчук С. В., 2010
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Національної академії наук України” [6] та інші. Але, незважаючи на це, дане правове
забезпечення інноваційної діяльності в Україні можна охарактеризувати як законодавчо-
нормативні акти, які не враховують соціально-економічної ситуації, що склалася на сьогодні.
За словами О. Амоші, інноваційна діяльність в Україні перебуває у стані хронічної кризи:
спостерігається зниження інноваційної активності підприємств, рівня комерціалізації розробок,
традиційно превалює незначне вдосконалення, майже відсутні процеси тиражування
нововведень [7, с. 28]. Із цим твердженням академіка НАН України не можна не погодитися.
Характеристику впровадження інновацій на промислових підприємствах подано в таблиці 1.

Таблиця 1
Упровадження інновацій на промислових підприємствах*

** З 2003 року інноваційних видів продукції.
* Держкомстат України, 1998–2009.

Проаналізувавши дані таблиці, бачимо, що питома вага підприємств, що впроваджували
інновації, в цілому має спадну тенденцію: з 2000 до 2001 р. кількість зменшилася на 0,5 %, а з
2002 до 2005 р. – на 6,4 %, зокрема, якщо у 2000 р. 14,8 % впроваджували інновації, то у 2008 р.
– 10,8 %. Невтішною є динаміка освоєння виробництва нових видів продукції. З 2002 р. даний
показник зменшився майже в десять разів, зменшився показник питомої ваги реалізованої
інноваційної продукції в обсязі промислової за 2008 р. на 0,8 %. Також спостерігається протягом
2008 р. негативна тенденція в інноваційній активності підприємств. У 2008 р. порівняно з
2007 р. активність зменшилася на 1,2 %, а загальна сума витрат зросла на 1144 млн грн (див.
табл. 2).

Також у 2008 р. зросла кількість досліджень і розробок, внутрішніх і зовнішніх НДР,
відповідно – на 247,1 млн грн, 165,2 млн грн та 91,9 млн гривень.

Позитивна тенденція зберігається у фінансуванні технологічних інновацій (див. табл. 3).
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2000 14,8 1403 430 15323 631
2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8
2002 14,6 1142 430 22847 520 7,0
2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6
2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8
2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5
2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7
2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7
2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9
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Таблиця 2
Інноваційна активність

1  З 2007 року – сума внутрішніх та зовнішніх НДР;
2  З 2007 року – придбання інших зовнішніх знань;
3  З 2007 року – показник віднесено до інших витрат;
4  З 2007 року – придбання машин обладнання та програмного забезпечення

 Таблиця 3

Джерела фінансування технологічних інновацій *

* За даними Держкомстату України. 
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% млн грн
2000 18,0 1 760,1 266,2 – – 72,8 163,9 1 074,5 182,7
2001 16,5 1 979,4 171,4 – – 125,0 183,8 1 249,4 249,8
2002 18,0 3 018,3 270,1 – – 149,7 325,2 1 865,6 407,7
2003 15,1 3 059,8 312,9 – – 95,9 527,3 1 873,7 250,0
2004 13,7 4 534,6 445,3 – – 143,5 808,5 2 717,5 419,8
2005 11,9 5 751,6 612,3 – – 243,4 991,7 3 149,6 754,6
2006 11,2 6 160,0 992,9 – – 159,5 954,7 3 489,2 563,7
2007 14,2 10 850,9 986,5 793,6 192,9 328,4 Х 7 471,1 2 064,9
2008 13,0 11 994,2 1 243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7 664,8 2 664,0

У тому числі за рахунок коштівЗагальна сума
витрат власних державного

бюджету
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інвесторів

інші
джерелаРоки

млн грн
2000 1 757,1 1 399,3 7,7 133,1 217,0
2001 1 971,4 1 654,0 55,8 58,5 203,1
2002 3 013,8 2 141,8 45,5 264,1 562,4
2003 3 059,8 2 148,4 93,0 130,0 688,4
2004 4 534,6 3 501,5 63,4 112,4 857,3
2005 5 751,6 5 045,4 28,1 157,9 520,2
2006 6 160,0 5 211,4 114,4 176,2 658,0
2007 10 850,9 7 999,6 144,8 321,8 2 384,7
2008 11 994,2 7 264,0 336,9 115,4 4 277,9
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У 2006 році фінансування становило 6 160,0 млн грн, серед яких власних коштів підприємств
нараховувалося 5 211,4 млн грн, державного бюджету – 114,4 млн грн, іноземних інвесторів –
176,2 млн грн та інших джерел 658 млн грн. У 2007 р. загальна сума витрат становила уже
10 850 млн грн, зокрема власних – 7 999,6 млн грн, державного бюджету – 144,8 млн грн,
іноземних інвесторів – 321,8 млн грн та інших джерел– 2 384,7 млн грн. Тенденція до збільшення
фінансування простежувалася і в 2008 р. зокрема загальна сума витрат становила на 1 143,3
млн грн більше, ніж у 2007 р., проте зменшилася частка власних капіталовкладень порівняно
з 2007 р., на 735,6 млн грн. Також зменшилася частка іноземних інвесторів і становить 115,4 млн
грн, проте зросли кошти від державного бюджету на 192,1 млн грн та інших джерел фінансування
– на 1 892,8 млн гривень.

Незважаючи на щорічне збільшення обсягів фінансування інноваційної діяльності в Україні,
коштів, що виділяються на зазначені цілі, не вистачає. У результаті цього чисельність зайнятих
у науково-технічній сфері за 12 років скоротилася майже втричі. На сьогодні на одного
українського дослідника припадає фінансування в обсязі 2,7 тис. дол. США на рік, у той час як
у Росії – 8 тис. дол., Японії –142 тис. дол., у США – 185 тис. дол. [8, с. 25].

Важливо також відзначити, що нині понад 90 % щорічного приросту продукту
забезпечується наукомісткими технологіями. А у США, Китаї, Японії, Сінгапурі, Німеччині,
Франції цей показник наближається до 100 %. Досвід розвинених країн свідчить, що
прибутковість наукомістких технологій та машин потенційно може перевищувати
прибутковість нових родовищ нафти, газу, руди, золота. Якщо цивілізована торгівля дає 4–6 %
доходу від обороту, прибуткове виробництво – 10–30 %, то вкладання грошей у створення
новітніх технологій примножує прибутки в десятки, сотні разів.

Зважаючи на це, нова соціально-економічна стратегія повинна полягати в тому, щоб
найближчим часом, об’єднавши зусилля вчених і практиків, з урахуванням реальних умов
окреслити шляхи вітчизняної інноваційної політики, яка б сприяла піднесенню економіки й
забезпеченню стабільності в суспільстві [9, с. 22].

За результатами перевірки CIS 6 [10], до якої Україна долучилася, у 5 регіонах вивчено
роботу основного кола підприємств та організацій, за винятком малих підприємств, на
суцільній основі. Результати обстеження показали, що у вибраних регіонах (АР Крим, м. Київ,
Харківська, Донецька та Чернівецька області) рівень інноваційної активності підприємств
коливався в діапазоні 10–30 %.

Також важливим є той факт, що можна прослідкувати прямий зв’язок між розмірами
підприємств і їх рівнем інноваційності. Малі підприємства з персоналом менше 10 осіб не
були задіяні в обстеженнях, але це не означає, що вони не інноваційно активні, є імовірність,
що вони вводять інновації іншим шляхом, ніж великі підприємства. Статистичне дослідження
п’яти регіонів України показало, що рівень інноваційної активності серед великих підприємств
(понад 250 осіб) становить від 23 до 49 %, серед середніх (50 –249 осіб) – 11–29 %, серед малих
підприємств (10–49 осіб) – 7–23 %. Найвищий показник серед великих підприємств м. Києва,
найнижчий – серед малих Чернівецької області.

Необхідно відзначити, що в кожному з п’яти регіонів України частка підприємств, які
впроваджували інноваційні види продукції та інноваційні процеси, дещо вища за частку
підприємств, які впроваджували лише один із видів інновацій. Разом з тим у цих регіонах (за
винятком Чернівецької області) частка підприємств, що впроваджували лише інноваційні
процеси, вища, ніж тих, які впроваджували лише інноваційні продукти.
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Проаналізувавши ці дані, можна зробити висновок, що один із основних напрямів
інноваційної діяльності підприємств п’яти регіонів України полягав насамперед у придбанні
машин, обладнання та програмного забезпечення для виробництва нових або значно
покращених продуктів і послуг, про що повідомили від 78 до 91 % інноваційно активних
підприємств. Досить вагома частка підприємств проводила навчання та підготовку персоналу
до розроблення чи впровадження ним нових або значно вдосконалених продуктів і процесів
(38–65 %). Майже половина підприємств м. Києва, близько 38 % – Харківської і Чернівецької
областей, третина підприємств АР Крим та майже чверть Донецької області виконували
дослідження і розробки власними силами. Більша частина підприємств, ніж у країнах ЄС,
здійснювали ринкове запровадження інноваційних продуктів та послуг, включаючи ринкове
дослідження і проведення рекламної кампанії (від третини – в АР Крим до 55 % – у Чернівецькій
області). Дещо менше підприємств, ніж у країнах Європи, здійснювали процедури та технічну
підготовку до запровадження нових або значно вдосконалених продуктів і процесів, які ще не
були ніде представлені (від 13 % – у Чернівецькій області до 29 % – у м. Києві та Харківській
області). Укладали договори про виконання ДіР або про придбання результатів їх виконання у
інших компаній (включаючи підприємства їх групи підприємств), державних або приватних
науково-дослідних організацій, від 16 % (у Чернівецькій області) до 28 % (у м. Києві) інноваційних
підприємств, що в середньому більше, ніж у країнах ЄС. При цьому придбанням інших
зовнішніх знань (придбання або ліцензування патентів і не патентованих винаходів, ноу-хау та
інших типів знань у інших організацій) було зайнято від 15 % (у Донецькій області) до 20 % (у
м. Києві) інноваційних підприємств [10].

Не в усіх вибраних регіонах України частка інноваційних підприємств, що здійснювали
організаційні та маркетингові інновації вища, ніж неінноваційних. А саме у м. Києві та АР
Крим організаційні та маркетингові інновації здійснювали більше інноваційних підприємств,
ніж неінноваційних. У той час як у Донецькій області меншою, а у Харківській та Чернівецькій
більшою була лише частка інноваційних підприємств, які впроваджували маркетингові інновації.

Необхідно підкреслити, що досить велика частка підприємств обстежених регіонів були
задіяні у цих видах інновацій: від 9 % усіх підприємств Донецької області до 21 % м. Києва
впроваджували маркетингові інновації, від 15 % – Чернівецької до 36 % – м. Києва –
впроваджували організаційні інновації і від 19 до 41 % відповідно – впроваджували обидва
види інновацій [10].

Підсумовуючи сказане, потрібно також зазначити, що, нині наявні також зворотні процеси
інноваційної активності. Причинами такого результату є недосконалість нормативно-правової
бази з регулювання інноваційної діяльності, недоліки у визначенні державних пріоритетів, а
також у їх реалізації. Необхідно відпрацювати критерії, що будуть відповідати за оцінку
інноваційного розвитку, оцінку економічної ефективності здійснення інноваційної діяльності,
оцінку реалізації наукоємних програм розвитку галузей промисловості.

Становлення України на активізацію інноваційного розвитку повинно проводитися тільки
завдяки консолідації зусиль державної влади та бізнесових структур. Ці взаємовідносини
повинні ґрунтуватися на принципах здорового компромісу, підвищенні ефективності
виробничої діяльності підприємств за рахунок різних форм стимулювання з боку держави,
усуненні диспаритету між цінами на внутрішньому та зовнішньому ринках, забезпеченні
економіки інформаційною інфраструктурою сучасного рівня, на підготовці
високопрофесійних кадрів для забезпечення внутрішніх потреб підприємств.
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ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО

УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
У КНР

У статті досліджено досвід інституціональної та структурної реформи економіки
Китаю, успіх якої пов’язаний із розробкою специфічної економічної стратегії та успішною
її реалізацією за допомогою методів програмно-цільового управління народним
господарством.

The article investigated the experience of institutional and structural reform of China’s
economy, whose success was possible due to specific economic development strategies and
successful methods of implementation of the program target of national economy.

Ключові слова: стратегічне планування, державне цільове програмування, програмно-
цільове управління, цільова програма, економічне зростання КНР.

Досвід стрімкого зростання китайської економіки, що застосовується протягом останніх
десятиріч, складно порівняти з досвідом колишньої Української Радянської Соціалістичної
Республіки та нинішньої України. У своїй дореформеній історії ці дві країни мали багато
спільного – і схожий політичний устрій, і однакову планову економіку, суспільство, закрите
від зовнішнього капіталістичного світу, та перспективу побудови „світлого майбутнього”.
Якщо взяти до уваги наявність однакових умов на початку реформ і зовсім різної динаміки
подальшого розвитку Китаю та України, необхідно приділити більше уваги вивченню та
порівнянню конкретних заходів, використаних відповідно в КНР і в Україні, для переходу до
ринку.

Метою статті є дослідження управлінських рішень, що були корисними для зміцнення
народного господарства Китаю, та вивчення можливостей їх запозичення з попередньою
адаптацією для українських умов.

Досвід програмно-цільового управління народним господарством у КНР досліджували
китайські вчені Чен Мейдун, Баочжун, Ху Агань, Чжан Чуансінь [1, 6, 7, 8]. Також це питання
відображено в працях Дж. Стігліца, Б. Н. Кузика, В. І. Кулішина, Ю. В. Яковця,
Я. М. Бергера [2, 3, 4].

Однією з найважливіших властивостей всього реформаційного комплексу Китаю є
наявність розрахованої на довгострокову перспективу генеральної стратегії. Усі радикальні
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перетворення були підпорядковані одній чіткій, зрозумілій суспільству довгостроковій стратегії,
що, як бачимо, сприяло успіхам у розвитку економіки країни.

З часу утворення Китайської Народної Республіки стратегічне планування та
програмування було одним із головних важелів державного управління. Ця країна завжди
мала державну стратегію розвитку та відповідну їй модель економічного зростання, що
затверджувалися правлячою партією. Програмування було покликане спрямовувати розвиток
народного господарства країни в обраному стратегічному напрямі.

Початком впровадження практики цільового програмування в КНР вчені вважають заяву
Мао Цзедуна, висловлену в 1956 р., про необхідність побудувати до початку ХХІ століття
могутню соціалістичну промислову країну, втілюючи в життя „Промисловий план Сунь
Ясена”. Пізніше Чжоу Еньлай розробив більш досконалу „Двоетапну стратегію побудови
сильної соціалістичної держави з сучасним сільським господарством, розвиненою
промисловістю, наукою і технікою” [2].

Протягом багатьох років, аж до початку ХХІ ст., планування в КНР поділялося на три види
(довгострокове, середньострокове та поточне) і здійснювалося на чотирьох рівнях
(згальнодержавне, галузеве, регіональне, на підприємствах). Усі види та рівні були
взаємопов’язаними між собою. Довгострокове планування мало програмний характер. Усі
стратегічні плани оформлялись у вигляді цільових національних програм, в яких були чітко
описані основні цілі, напрями розвитку національного господарства, темпи розвитку,
міжгалузеві пропорції, науково-технічна та соціально-економічна політика. Середньострокове
планування було орієнтоване на більшу деталізацію довгострокових цільових програм,
встановлення конкретних строків досягнення планових показників. Середньострокові цільові
програми розроблялись у вигляді п’ятирічних планів. З часу заснування КНР було затверджено
та реалізовано десять п’ятирічних планів, цільових програм, складених не тільки на
загальнодержавному рівні, а по регіонах і галузях. Річне планування мало більш повний та
конкретизуючий характер, ніж п’ятирічні плани. У річних програмах розвитку відображалися
результати детальної розробка фінансового, валютного, кредитного, ресурсного балансів
країни, складених так, щоб гарантувати курс розвитку народного господарства країни,
спрямований на досягнення стратегічних цілей та завдань. Так, у програмних документах
короткострокового характеру досягалась узгодженість довгострокових цілей та поточних робіт.
Це давало можливість не відхилятися від наміченого на перспективу курсу розвитку,
гарантувати безперервність і стабільність виконання програм та уникати провалів у процесі
управління економічним розвитком. Програмування розвитку народного господарства
охоплювало чотири основні напрями – виробництво, розподіл, обмін і споживання. Тому
обов’язковими показниками, що затверджувалися в цільових програмах, були такі:
національний дохід, промислове та сільськогосподарське виробництво, капітальне будівництво,
наука та техніка, інноваційна діяльність, транспорт і зв’язок, охорона навколишнього
середовища, геологорозвідка, звонішня та внутрішня торгівля, фінанси, валютний бюджет,
розподіл ресурсів і державних резервів, цінова політика, рівень життя населення, освіта та
охорона здоров’я, культура.

До 80-х років у Китаї зберігалася система централізованого планування та цільового
програмування, яка в багатьох аспектах нагадувала радянську. Основною відмінністю
програмування КНР була більша незалежність місцевих органів влади при реалізації планових
завдань, особливо в аграрній сфері.
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На початку 80-х років у внутрішній економічній політиці намітився курс на поступовий
відхід від директивного планування. Підприємствам поступово передавалися права самостійно
планувати господарську діяльність. Завдяки цьому все більша частина продукції стала
вироблятися не на основі затверджених показників, а на основі ринкових критеріїв.

У міру здійснення реформи скоротилася кількість підприємств із централізованою формою
планування та збільшилася частка підприємств, орієнтованих на ринок. До кінця ХХ ст. Китай
здійснив поступовий перехід від системи директивного до системи індикативного планування,
зі збереженням жорсткого державного регулювання лише в сферах енергетики та транспорту.
На думку вчених Б. Н. Кузика, В. І. Кушлина та Ю. В. Яковця, „результатом програмного
планування стала розробка програми економічного розвитку по п’ятирічках та довгострокової
програми розвитку до 2010 р.” [3, с. 480]. Тобто основні заходи з трансформації державного
управління народним господарством Китаю були виконані під час реалізації чотирьох цільових
програм економічного розвитку країни 7-ї, 8-ї, 9-ї та 10-ї п’ятирічок, і проводилися протягом
20 років. Одинадцята п’ятирічка (2006–2010 рр.) майже не має жорстких директивних положень
і є прикладом направляючого планування, на базі середньострокових (на 5 років) і стратегічних
цілей розвитку китайської економіки.

Методологія державного програмно-цільового управління народним господарством у
Китаї після трансформації набула безліч позитивних ознак, і значно підвищила ефективність
розробки сучасних програмних документів. Порядок розробки державних цільових програм
у КНР на сьогодні можна розглянути на прикладі складання двох останніх (10-ї та 11-ї) п’ятирічок.
Згадані загальнодержавні програми соціально-економічного розвитку складалися з п’яти
основних етапів:

1. Складання загальної програми. Держрада КНР виносить проект програми на розгляд
з’їзду Партії. Після затвердження основних положень програми на ВСНП спеціалізовані планові
відомства складають більш детальний проект програми, який обов’язково повинний
відображати основний напрям стратегії розвитку, цілі макрорегулювання, виділяти сфери
пріоритетного розвитку, а також обов’язкове узгодження завдань відомств, що здійснюють
макрорегулювання, та галузевих відомств.

2. Складання плану заходів по основних програмних цілях. Цей етап програмування
виконується відомствами з планування та програмування державного розвитку та місцевими
органами влади. Вони на основі аналізу статистичних даних складають прогноз розвитку
народного господарства країни, спираючись на який визначають основні об’єкти
програмування. Після складання цільової програми за основними об’єктами програмування
документ обговорюється на консультативній нараді, на якій присутні представники відомств
Держради КНР, представники влади провінцій, а також інші зацікавлені сторони. У результаті
цього приймається узгоджене рішення щодо основних об’єктів програмування, яке остаточно
затверджується Держрадою КНР.

3. Складання галузевих програм. Профільні відомства Держради КНР здійснюють розробку
галузевих програм, які обов’язково повинні бути взаємопов’язані між собою. Ці установи
складають прогноз розвитку ситуації в підконтрольній галузі, та, враховуючи вимоги
зацікавлених регіонів і відомств, готують концепцію програми розвитку галузі. Задіяні в
програмі учасники можуть пропонувати поправки до програми і після доопрацювання
поправок, програма затверджується відповідним відомством.
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4. Складання регіональних програм. Розробка регіональних програм економічного
розвитку входить до компетенції місцевих органів влади на рівні провінцій. Місцеві планові
відомства відповідають за складання проекту програми, який обов’язково повинний бути
узгоджений з державною програмою соціально-економічного розвитку. Перед остаточним
затвердженням проект програми проходить процедуру узгодження з програмою будівництва
основних об’єктів на місцях, програмою розміщення основних об’єктів розвитку природних
ресурсів та інших об’єктів, задіяних у програмі соціально-економічного розвитку країни.
Підготовлена програма виноситься на обговорення на засіданні зборів народних представників
і направляється в відповідні відомства. Після врахування всіх зауважень програма
затверджується.

5. Внесення поправок у затверджені програми. Після того як програма затверджена, а
завдання доведені до виконавців, терміни і цілі не можуть бути змінені. Поправки до програм
вносяться, але вони повинні мати регулятивний характер.

Основними принципами складання державних цільових програм у Китаї можна назвати
такі: обов’язкове проведення вибіркових досліджень і реальний аналіз ситуації; реалізація
стратегічної лінії економічного розвитку; постійний контроль темпів приросту промислового
та сільськогосподарського виробництва; наявність комплексного балансу народного
господарства, що формується на підставі аналізу регіональних і галузевих балансів.

Комплексний народногосподарський баланс країни формується Держпланом КНР за
такими основними напрямами:

1. Обргрунтування та встановлення основних пропорцій розвитку народного господарства.
Співвідношення між сільгоспвиробництвом та промисловістю, пріорітетністю простого чи
розширеного відтворення, між виробничим, соціальним і військовим капітальним
будівництвом, між заощадженням і споживанням.

2. Розробка та погодження шести основних балансів – бюджетного, кредитного, валютного,
ресурсного, торгового та робочої сили.

3. Програмування так розвитку видів виробництв, щоб найефективніше використати
переваги від місцевих природних ресурсів і наявних техніко-економічних умов і досягнути
раціонального поділу праці між внутрішніми та приморськими районами країни.

4. Забезпечення стійкого економічного розвитку завдяки чіткому узгодженню програм
п’ятирічок і загальної стратегії розвитку народного господарства країни.

5. Планування на всіх рівнях розвитку народного господарства з обов’язковим урахуванням
місцевих ініціатив.

6. Урахування та використання всіх доступних заходів для підвищення ефективності
державних програм.

Важливою відмінністю сучасного цільового програмування від попереднього є те, що на
сьогодні в умовах глобалізації ресурсами та засобами досягнення цілей є не лише внутрішні,
але й зовнішні фактори. Раніше зовнішні фактори також враховувалися, але можливість їх
використання була суворо лімітована ідеологічними догмами та політичними протистояннями.

Основні завдання системи програмування соціально-економічного розвитку Китаю
окреслені в так званій Великій стратегії Китаю, описаній у працях китайських учених Ху
Аньгань, Чан Сюцзе, Лінь Іфу [1]. Під поняттям „Велика стратегія Китаю” ці вчені розуміють
загальну стратегію розвитку країни, що передбачає використання всіх ресурсів нації і держави,
для досягнення головних національних цілей. Щодо визнання єдності внутрішніх і зовнішніх
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цілей країни позиція сучасних китайських учених відрізняється і від розробленої їх
попередниками, які закликали опиратися при реалізації цілей тільки на власні сили та західних
експертів, які головну роль вбачають у геополітичних і зовнішньополітичних аспектах
китайської стратегії. Теперішня стратегія являє собою змішаний варіант і полягає в тому, що
КНР для досягнення своїх цілей повинна як використовувати сприятливі можливості
міжнародного співробітництва, так і спрямовувати внутрішні резерви на подолання труднощів
і ризиків, пов’язаних з інтеграцією в світову економіку, адже зі зростанням свого економічного
потенціалу Китай обов’язково буде все більше втягуватися в світову конкуренцію за доступ
до світових джерел сировини та ринків збуту.

Основну ціль „Великої стратегії Китаю” один із провідних її дослідників і розробників Ху
Аньгань визначає як „сильна держава, багатий народ”. Відповідно до цієї цілі на найближче
десятиріччя для Китаю визначені основні завдання:

1. Створити одну з найбільш розвинених національних економік і за
конкурентоспроможністю ввійти в першу десятку країн світу.

2. Підвищити рівень добробуту народу та створити „суспільство середнього достатку”.
3. На основі безперервного зміцнення сукупного національного потенціалу перейти від

регіональної держави з глобальним впливом в державу глобальну [1].
Безцінний досвід стрімкого економічного зростання КНР за останні десятиріччя потребує

досконалого вивчення та дослідження можливостей застосування в умовах нинішньої
економічної ситуації в Україні. Без сумніву, неготовність і нездатність розробити власну
конструктивну стратегію, що відповідала б національним особливостям та інтересам,
призводить до непродуктивних економічних реформ, стримує розвиток народного
господарства. Основною особливістю успішного реформування економіки Китаю, що
безумовно була б плідною і для України, є широке використання практики програмування
соціально-економічного розвитку, що забезпечує комплексність та взаємодоповнюваність
здійснюваних реформ. Кожне перетворення в рамках державних програм має чітко визначену
функцію, пов’язану з комплексом проблем, що вирішуються паралельними програмами,
залежить від них та, в свою чергу, створює умови для їх успішної реалізації. Часто практика
здійснення узгоджених перетворень веде до затягування строків їх виконання, проте забезпечує
поступовий і безболісний перехід до нових умов господарювання. Для порівняння достатньо
розглянути програму реформування державних підприємств у КНР. На відміну від України,
де більша частина державних підприємств була приватизована протягом порівняно короткого
часу, в Китаї цей процес здійснювався протягом багатьох років. Спочатку такі підприємства
були поступово переоснащені та реконструйовані, звільнені від соціальних функцій та
надлишкового персоналу. Але таку кількість людей не можна було просто звільнити та викинути
на вулицю, це спричинило б небезпеку соціального вибуху. Тому була розроблена ще одна
складна програма перекваліфікації працівників. Деякий час звільнені від своїх службових
обов’язків співробітники були закріплені за підприємствами й отримували там виплати. Крім
того, під час пошуку нової роботи вони мали можливість безкоштовно оволодіти новою
спеціальністю на спеціально створених курсах. Паралельно з реалізацією програми
реформування підприємств державою засновувались інститути, необхідні для створення і
розвитку недержавного сектору економіки. Поступово усувались адміністративні, соціально-
психологічні, економічні перепони, розроблялася законодавча база для захисту приватної
власності. Коли приватний сектор розвинувся достатньо, щоб забезпечити зайнятість
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робітників, звільнених державними підприємствами, державний сектор став більш ефективним,
прозорим і почав давати прибутки. Прибуткові державні підприємства не приватизували, а
відкрили для акціонування та інвестування, скоротивши так частки державного капіталу в
статутних фондах і передавши основну частину управлінських обов’язків.

Досконало прораховані державні програми дозволили здійснити всі необхідні перетворення
для переходу до ринкової економіки не методом „шокової терапії”, що був застосований у
більшості країн колишнього СРСР, у тому числі в Україні, а поступово, безперервно і
продумано.

Видатні економічні досягнення Китаю за останні десятиріччя, по праву названі „китайським
економічним дивом”, викликають великий інтерес фахівців у всьому світі, стимулюють
прагнення дослідити та пояснити їх, виділити ті позитивні риси, що не менш успішно могли б
бути використані для розвитку народного господарства в інших країнах, що розвиваються.

Як бачимо із зазначеного вище, загалом безумовний успіх Китаю став можливий завдяки
цілеспрямованому використанню внутрішніх і зовнішніх факторів та умов, які сприяли
економічному зростанню, а саме завдяки розробці специфічної економічної стратегії та
успішній її реалізації методами програмно-цільового управління народним господарством.
Комплексність і взаємодоповнюваність, що забезпечило програмування, сприяли
оптимальному використанню наявних ресурсів для успішного здійснення послідовної
інституціональної та структурної реформи економіки Китаю.
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НАСЛІДКИ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО
КАПІТАЛУ: ЗОВНІШНІЙ КОРПОРАТИВНИЙ

БОРГ
У статті розглянуто двоякі наслідки для економіки країни від залучення міжнародного

капіталу; дано визначення зовнішнього корпоративного боргу, досліджено його динаміку
і місце в структурі валового зовнішнього боргу України. На базі досвіду зарубіжних країн
показано ризики, які виникають при неефективному використанні запозиченого іноземного
капіталу і, як результат, зростанні зовнішнього корпоративного боргу, та запропоновано
шляхи їх подолання.

For the first time the article defined the external corporate debt, studied its dynamics and
place in the structure of external debt of Ukraine; it revealed the risks of free increase of the
external corporate debt for the national economy, and proposed the ways of their overcoming
using the foreign countries experience.

Ключові слова: залучення міжнародного капіталу, валовий зовнішній борг, зовнішній
корпоративний борг, іноземні інвестиції, регулятори корпоративного боргу.

Протягом останніх років спостерігається постійний і динамічний  притік іноземного
капіталу в вітчизняну економіку, що свідчить про її розвиток і певну фінансову зрілість. Разом
з тим зростає інший показник – зовнішній борг. Вітчизняні вчені та провідні економісти
стурбовані темпами нарощування заборгованості та неефективністю використання
масштабних іноземних запозичень. Зокрема, голова Ради НБУ П. Порошенко та міністр
економіки А. Кінах свого часу неодноразово акцентували увагу не лише на самому факті
зростання зовнішнього корпоративного боргу, а й на тому, що іноземні позики спрямовуються
не в інвестиційну сферу, а в основному на споживче кредитування та підтримку економік
інших країн [1, 2].

Те, що борги корпорацій створюють приховану небезпеку для економіки всієї країни,
можна побачити на прикладі Ісландії. Ця високорозвинена держава з ринковою економікою,
що була визнана ООН найкращою країною для проживання, з початком фінансової кризи в
2008 році враз опинилася на межі банкрутства. Причиною цього, на думку експертів, стала
неврахована заборгованість корпоративного сектору, зокрема банківського, яку за
міжнародними зобов’язаннями довелося реструктуризувати і погашати за рахунок
бюджету [3].

Проблема зовнішнього корпоративного боргу, його динаміка, загрози, які він несе, та
шляхи їх подолання потребує поглибленого дослідження з метою уникнення подібної ситуації
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в Україні. Адже неконтрольовані дії із залучення іноземного капіталу можуть призвести до
втрати фінансової незалежності і дефолту економіки, як це сталося з Ісландією.

Важливий внесок у дослідження проблеми зовнішньої заборгованості зробили вітчизняні
науковці: Унковська Т. Є., Вахненко Т. П., Гальчинський А. С., Варналій З. С.,
Майстришин В. Я., Белінська Я. В., Жаліло Я. А. та ін. З-поміж іноземних учених необхідно
виділити: російських – О. Потьомкіна та А. Шабаліна, американських – А. Пресбітеро та
К. Ріцерца. Останні, зокрема, проаналізували взаємозв’язок між зовнішньою заборгованістю
і економічним зростанням, між витратами на обслуговування боргу та інвестиціями.
Результати їх емпіричних досліджень на основі даних 152 країн, що розвиваються (в т.ч. країни
СНД), в період 1977–2002 років показують, що висока зовнішня заборгованість призводить до
скорочення внутрішніх доходів, зниження економічного зростання за рахунок обмеження
ліквідності. Так, збільшення показника відношення боргу до експорту на 10 % призводить до
зниження темпів зростання ВВП на душу населення на 0,12 відсоткового пункта [4, c. 22].
Також зазначається, що в досліджених країнах постійні витрати на обслуговування боргу на
порядок знижують якість та ефективність іноземних інвестицій.

Якщо прослідкувати тенденції в сфері залучення міжнародного капіталу вітчизняною
економікою, то можна відзначити, що лише за 6 останніх років валовий зовнішній борг України
зріс в 4,3 раза і на 01.07.2009 року становив 100 576 млн дол США (див. табл. 1), а ВВП –
основний показник розвитку економіки за цей же період зріс лише в 2,7 раза. Необхідно також
відзначити, що прямі іноземні інвестиції в його структурі займають дуже малу частку, хоча в
цій сфері й простежується певна тенденція до зростання: з 414 млн дол США або 1,7 % у 2003
році до 4977 млн дол США або 4,9 % на 01.07.2009 року.
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Рис. 1. Динаміка та структура валового
зовнішнього боргу, ( у млн дол США)
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Водночас із зростанням зовнішньої заборгованості змінилася її структура. Так, якщо на
01.01.2004 року державний і корпоративний борг співвідносилися як 45,6 та 53,0 % у загальній
структурі, то вже на 01.07.2009 року їх питома вага становила 19,2 та 75,9 % відповідно (рис. 1).
Пік зростання припливу іноземного капіталу у вітчизняний корпоративний сектор припадає
на 2008 рік. Однак з початком світової фінансової кризи міжнародні фінансові надходження
майже припинились і навіть відбувся відтік капіталу.

Основним інструментом залучення іноземних коштів були банківські кредити. Це пов’язано
з кон’юнктурою світового ринку – різким падінням процентних ставок у 2003–2005 рр. Причому
падіння ставок було настільки відчутним, що не тільки дозволило багатьом українським
корпораціям брати кредити за кордоном, але й зробило ці кредити істотно більш вигідними,
ніж кредити на внутрішньому ринку. Однак уже з 2008 року відбулося швидке зростання
процентних ставок, що ускладнило рефінансування зовнішнього корпоративного боргу. Також
великий вплив на зниження динаміки корпоративних запозичень у нерезидентів справила
нестача ліквідності в іноземних банках. Як відомо, криза ліквідності на світовому фінансовому
ринку в 2008 році привела до серйозних збоїв в одержанні кредитів і позик за кордоном.

До недавнього часу увага органів макроекономічного регулювання України у сфері
зовнішніх запозичень була зосереджена на питаннях державного зовнішнього боргу, для
моніторингу якого при Міністерстві фінансів України було створено Управління зовнішнього
боргу. Основною функцією цього структурного підрозділу є контроль за зовнішніми
борговими зобов’язаннями по всіх державних і гарантованих державою кредитах [5]. На
сьогодні ситуація в цій сфері майже не викликає занепокоєнь. Водночас негативні тенденції
спостерігаються в сфері заборгованості корпорацій. Згідно з даними НБУ (табл. 1), за 2004 рік
– першу половину 2009 року, заборгованість корпоративного сектора зросла в 6,4 раза або на
63 715 млн дол США. Найбільш динамічно зросли борги фінансових корпорацій: з 1,7 до 35,3
млрд дол США, або в 20 раз (рис. 2).
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В умовах сприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури вітчизняні банки замість
залучення вільних коштів у самій державі брали позики за кордоном та направляли ці кошти
на надання кредитів суб’єктам господарювання і населенню. Останні часто використовували
їх на споживчі цілі, а не на інвестиції у виробництво і модернізацію економіки. Таким чином,
сформувався механізм, в якому національна банківська система, через канал споживчого
кредитування, з високою інтенсивністю перекачувала зовнішні запозичення у фінансування
діяльності зарубіжних виробників товарів кінцевого призначення, які експортувалися до нашої
країни. Тобто національна економіка за рахунок теперішніх і майбутніх доходів платників
податків стала донором економічного зростання зарубіжних кредиторів і зарубіжних
виробників, тоді як можливості ефективного зростання національної економіки залишилися
нереалізованими. Цей феномен є природним наслідком функціонування глобалізованої
ринкової економіки – кожна економічна система отримує стільки вигід від глобалізації,
наскільки вона конкурентоспроможна і ефективно пристосована до глобалізаційних
впливів [6, с. 394].

Дана ситуація потребує регулювання і постійного моніторингу напрямів руху зовнішніх
запозичень. Стратегічною метою залучення корпораціями іноземного капіталу повинна стати
реалізація інноваційно-інвестиційних проектів і проектів розвитку. Лише чітко розроблений
інвестиційний проект, в якому додана вартість, що створюється в результаті інвестування
залучених коштів, перевищує затрати на погашення і обслуговування боргів може бути
підставою для отримання позики.

Загалом же, зовнішній корпоративний борг – явище нове для вітчизняної економіки. Його
можна визначити як заборгованість корпоративного сектора економіки по непогашених
зовнішніх позиках і невиплачених за ними відсотках. Це сукупна заборгованість корпорацій
(фінансових і нефінансових) перед міжнародними фінансовими організаціями, іноземними
банками та інвесторами.

На перший погляд, корпоративний борг є приватним боргом корпорацій. Водночас при
негативній міжнародній фінансовій кон’юнктурі, як показує досвід східно-азіатських країн,
що пережили фінансові кризи в 90-х роках ХХ ст. та Ісландії (криза 2008 року), у найбільш
критичних ситуаціях держава змушена брати на себе фінансування корпоративних боргів. У
періоди криз тягар корпоративної заборгованості по міжнародних зобов’язаннях лягає на
державний бюджет і платників податків, які до його виникнення зовсім непричетні.

Таким чином, залучаючи іноземний капітал, можна спостерігати феномен боргової
експансії корпоративного сектора, що має подвійну дію: з одного боку, здатність залучати
капітали міжнародних ринків свідчить про певний рівень зрілості українського бізнесу, про
зростання інвестиційних можливостей економіки; з іншого – з’являються чіткі сигнали
загострення ризиків і зростання рівня вразливості економіки перед шоками цін світових ринків,
процентних ставок, валютного курсу та змін настроїв інвесторів на світових фінансових
ринках [6, с. 385].

З метою уникнення можливих негативних наслідків від залучення міжнародного капіталу
корпоративним сектором і загрози економічної безпеки необхідно визначити показники
(індикатори) стану боргової безпеки та встановити їх граничні значення. При цьому необхідно
орієнтуватися не на окремі цифри, а на систему індикаторів економічної безпеки в сфері
сукупного національного боргу. За основу такої системи можна взяти існуючі показники
боргової безпеки: відношення загального і державного боргу до ВВП; рівень зовнішньої
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заборгованості на 1 особу; відношення обсягу платежів з обслуговування зовнішнього боргу
до доходів бюджету; відношення зовнішнього боргу до річного експорту товарів, а також
додати нові, що стосуються саме зовнішнього корпоративного боргу (ЗКБ): відношення ЗКБ
до ВВП; відношення ЗКБ до загального річного експорту; відношення ЗКБ до валового
зовнішнього боргу та визначити їх межі.

 Контроль за граничними значеннями індикаторів боргової безпеки повинні здійснювати
відповідні установи-регулятори: Міністерство фінансів, НБУ і Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку України. З метою запобігання загрози економічної безпеки країни,
визваної динамічним зростанням масштабів зовнішнього корпоративного боргу, стимулюють
корпорації до внутрішніх запозичень. Для цього в умовах нинішньої кризи ліквідності,
насамперед потрібно налагодити процес рефінансування НБУ вітчизняних комерційних банків.
В умовах фінансової кризи позички кредитним організаціям, які відчувають у них гостру
потребу, повинні надаватися постійно; завдяки ж тому, що за даних умов фінансові можливості
НБУ є дещо обмеженими, регулятор повинний здійснювати рефінансування виключно в
межах поточних потреб банку. Одним із способів визначення такої потреби може стати
норматив кореспондентського рахунку комерційного банку, який перевищує рівень
обов’язкових резервів останнього. Якщо сума коштів на цьому рахунку на кінець звітного дня
більше нормативу, таке перевищення направляється на погашення кредиту рефінансування
НБУ. Якщо ж коштів стає менше нормативу – НБУ знову направляє засоби для підтримання
ліквідності цієї фінансової установи [7, c. 55]. Такий механізм дозволить створити єдину
методологію рефінансування комерційних банків.

Також необхідно розширювати можливості залучення вільних внутрішніх коштів, що є
потенціалом економіки, за допомогою фінансових інструментів вітчизняного фондового
ринку. Підтримка національної фінансової системи з боку держави сприятиме продуктивному
використанню незадіяних в економічному обороті внутрішніх заощаджень економічних агентів,
зменшить залежність корпоративного сектора від міжнародного капіталу та усуне загрозу
валютних і боргових криз.

Запропонований комплекс заходів дозволить розширити фінансування банків і підприємств
за рахунок внутрішніх джерел. Це дасть можливість знизити боргове навантаження на
економіку країни,  уникнути залежності вітчизняних корпорацій від часто непередбачених дій
іноземних інвесторів та кон’юнктури світового ринку, а також підвищити ефективність
використання фінансових резервів країни.
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КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ „ІНВЕСТИЦІЇ”

Розглянуто сучасні підходи до трактування сутності і природи терміна „інвестиції”
та уточнено його семантику.

Considered the modern approach to interpretation of the essence and nature of investments
and specified term data notion of semantics.

Ключові слова: інвестиції, інвестування, капітал, інвестиційна діяльність.

Стрімкий розвиток ринкових умов господарювання в Україні та невідворотність
глобалізаційних процесів вимагають рішучих дій щодо розробки та впровадження чітких
стратегічних заходів, які б у майбутньому зайняли конкурентне місце України на світовому
ринку та окреслили її національну ідентичність. За основу таких заходів необхідно брати
розвиток існуючих переваг і підтримку стратегічно важливих галузей економіки. Одним із
найважливіших інструментів стимулювання економічного зростання держави є інвестиційна
політика.

Вирішенню проблем інвестування та інвестиційної діяльності постійно приділяють увагу
вчені, серед яких: Бланк І. А. [1], Данілов А. Д. [5], Івашина Г. М. [5], Коваленко Ю. М. [7],
Музиченко А. С. [11], Пересада А. А. [7; 10;], Пехник А. В. [11], Федоренко В. Г. [9],
Череп А. В. [14], Чумаченко О. Г. [5] та інші науковці. Розроблені ними теоретичні та
методологічні аспекти широко відображено в практичній діяльності. Незважаючи на те, що
значних результатів у розв’язанні наукових проблем методології інвестування вже досягнуто,
деякі питання залишаються невивченими або вивченими не в повному обсязі. Водночас
тенденція до диференціації та інтеграції економічних наук, розвиток конкурентного середовища
ставлять нові завдання перед науковцями щодо постійного уточнення змісту інвестування,
його завдань, функціональних можливостей, об’єктів, суб’єктів. Від вирішення даних завдань
залежить подальший розвиток та удосконалення інвестиційного процесу.

Мета дослідження – вивчити і критично проаналізувати сучасні підходи до трактування
сутності категорії „інвестиції” та уточнити семантику даного поняття.

Базовим поняттям, на якому ґрунтуються теоретичні та методологічні основи інвестування,
є така економічна категорія, як інвестиції. Саме тому значна увага сучасних учених приділяється
визначенню сутності даного поняття.

Так, Музиченко А. С. [8, с. 15], Данілов О. Д., Івашина Г. М. та Чумаченко О. Г. [5, с. 6–7]
звертають увагу на те, що у минулому більшість авторів трактували поняття „інвестиції” як
сукупність затрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень у галузі народного
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господарства (виробничі фонди), тобто інвестиції помилково ототожнювали із поняттям
„капітальні вкладення”. До того ж, як зазначає Череп А. В. [14, с. 14], і щодо визначення категорії
„капітальні вкладення” не було спільної думки. Зазвичай під ними розумілися вкладення коштів
у відтворення основних фондів. Але були й такі думки, що це витрати тільки на розширене
відтворення основних фондів або що це витрати не тільки грошових ресурсів, а й праці та
матеріально-технічних ресурсів. Безумовним кроком уперед необхідно вважати публікації в
економічній літературі щодо введення до складу капітальних вкладень витрат на формування
оборотних фондів. Пересада А. А. [10, с. 9–10], узагальнюючи, говорить, що капітальні
вкладення – поняття більш вузьке, вони можуть розглядатися лише як одна з форм інвестицій,
але не як їх аналог.

Аналогічної думки дотримується Гордієнко О. [4], яка зазначає, що економічна категорія
інвестицій дещо інша ніж капітальних вкладень. По-перше, інвестиції – це значно ширша
економічна категорія, ніж довгострокові капітальні вкладення. По-друге, на відміну від
капітальних вкладень інвестиції здійснюються тільки в високоефективні проекти, результатом
яких є прибуток, дохід, дивіденди.

На сьогодні у законодавчому полі України діє Закон України „Про інвестиційну
діяльність” [12], відповідно до якого інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних
цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті
якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

На думку Череп А. В. [14, с. 15–16], визначення інвестицій, яке подано в Законі України
„Про інвестиційну діяльність” [12], хоча і вигідно відрізняється від попередніх, все-таки має
ряд недоліків. По-перше, серед об’єктів вкладення грошові засоби більш правильно буде
виділяти окремо, а не відносити їх до майнових цінностей, тим більше, що вони є основним
інвестиційним ресурсом. Отже, більш коректно буде сказати, що інвестиції – це вкладення
грошових, майнових та інтелектуальних цінностей. По-друге, в цьому визначенні зазначається
не мета здійснення інвестицій, як у будь-якому іншому визначенні, а уточнюється
характеристика об’єктів вкладення; це вкладення в об’єкти тільки такої діяльності, в результаті
якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Тому не зрозуміло, чи
тут автоматично вважається, що метою інвестиційних вкладень є отримання прибутку (доходу)
або досягнення соціального ефекту, чи інвестиції можуть здійснюватися з будь-якою метою,
аби об’єкти вкладення відповідали зазначеним вище характеристикам. По-третє, визначення
досягнення соціального ефекту як мети інвестиційної діяльності суперечить сутності інвестицій
як економічної категорії. Під інвестиціями потрібно розуміти тільки ті вкладення, метою яких
є отримання прибутку. І саме за цією метою слід відрізняти інвестиції від інших вкладень
коштів. Череп А. В. [14, с. 11] також зазначає, що інвестування капіталу може здійснюватися
не лише у грошовій, а й у будь-якій іншій формі: майна; немайнових активів (досвіду роботи,
пакетів програм, інших форм інтелектуальної власності); сукупності технічних, технологічних,
комерційних та інших знань; виробничого досвіду; прав використання землі, води, ресурсів,
споруд, а також інших майнових прав.

Спираючись на зазначені роздуми, Череп А. В. [14, с. 16] сформувала власне визначення
інвестицій, яке вважає більш чітким і зрозумілим, де під ними розуміються всі види грошових,
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в реальні та фінансові активи з метою
отримання прибутку (доходу). Паралельно вона зазначає, що під інвестиціями також іноді
розуміють вкладення з метою збереження реальної сьогоднішньої вартості активів (грошей).
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Але такі вкладення також не є інвестиціями, оскільки вони здійснюються не з метою отримання
прибутку (доходу), а з метою збереження реальної вартості активів (грошей) і, по суті, є
однією з форм заощаджень.

Водночас Пересада А. А. [10, с. 10–11] визначає дещо інші аспекти неправильного
тлумачення поняття „інвестиції” окремими положеннями Закону України „Про інвестиційну
діяльність”. Так, по-перше, інтелектуальні цінності, які вкладаються і використовуються
підприємством у вигляді нематеріальних активів, входять також і до майнових цінностей. По-
друге, матеріальні інвестиції спрямовуються не тільки на створення прибутку (доходу) або
досягнення соціального ефекту, а й на інші форми забезпечення розвитку і підвищення ринкової
вартості підприємства, що відображається у зростанні суми вкладеного капіталу. По-третє,
потребує уточнення об’єкт інвестиційної діяльності, який визначений у Законі України „Про
інвестиційну діяльність”. Якщо метою інвестицій є зростання суми інвестиційного капіталу,
то такий капітал повинний вкладатися лише в об’єкти підприємницької діяльності, бо
спрямування його в об’єкти соціальної, благодійної діяльності, спонсорства до такого зростання
не приведе. Пересада А.А. також звертає увагу на те, що найтиповішою помилкою є те, що під
інвестиціями розуміють будь-яке вкладення коштів, яке може і не привести до зростання
капіталу чи до одержання прибутку. Це, так би мовити, „споживчі інвестиції”, які за
економічним змістом до інвестицій не належать, – кошти на придбання цих товарів
витрачаються безпосередньо на довгострокове споживання (коли придбання не передбачає
мети подальшого продажу).

Спираючись на ці твердження, Пересада А. А. [10, с. 11] сформував визначення інвестицій
як вкладення капіталу в об’єкти підприємницької діяльності з метою забезпечення його
зростання в майбутньому.

Разом з тим Череп А. В. [14, с. 14] і Пересада А. А. [10, с. 10] зазначають, що у сучасній
західній літературі часто під інвестиціями розуміють вкладення виключно в цінні папери,
сприймаючи капітальні вкладення або зберігання грошей у банку як повсякденні обов’язкові
операції, що пояснюється широким розвитком фондового ринку в цих країнах.

Узагальнюючи викладене вище, необхідно зазначити, що, незважаючи на значну увагу,
яку приділяли вчені формулюванню терміна „інвестиції”, дане питання і до сьогодні
залишається відкритим.

Єдиного концептуального визначення терміна „інвестиції”, яке б увійшло до парадигми
економічної науки, не сформовано. Різні науковці пропонують трактування даного поняття,
відмінні один від одного. Це зумовлено тим, що вчені для розкриття сутності інвестицій
розглядають їх з дещо різних сторін, вважаючи першочерговими саме ті аспекти, які вони
відображають у визначенні терміна „інвестиції” (табл. 1).

Проаналізувавши дані з таблиці 1, можна констатувати, що більшість учених розуміє під
інвестиціями акт вкладання [1; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 14].
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Таблиця 1
Аспекти, що розглядаються науковцями у визначенні поняття „інвестиції”

Примітки: 1 – цінності; 2 – об’єкти вкладення; 3 – кінцевий результат; 4 – часовий
проміжок; 5 – ресурси; 6 – спрямованість; 7 – акт вкладення; 8 – мета; 9 – процес; 10 – учасники
процесу; 11 – витрати; 12 – місце в економічній системі.

Проте погляди цих науковців відрізняються стосовно визначення об’єктів, які вкладаються.
Так, Музиченко А. С. [8, с. 16] в одному із запропонованих визначень взагалі не визначає
об’єктів вкладення. Федоренко В. Г. [9, с. 407] та Череп А. В. [14, с. 16] під об’єктами вкладання
розуміють цінності. Проте цими ж науковцями сформульовано і інші визначення поняття
„інвестиції”, де вони під об’єктами вкладання розуміють капітал. Іванова Н. [6, с. 12] та
Пехник А. В. [11, с. 331] вважають, що доцільно під об’єктами вкладення розуміти кошти та
інші активи. Поряд з тим більшість учених, а саме: Бланк І. А. [1, с. 10], Музиченко А. С. [8, с. 16],
Пересада А. А. [10, с. 11], Сапожнікова Ю. [13], Черкасова С. [13], Федоренко В. Г. [9, с. 9] та
Череп А. В. [14, с. 10], під об’єктами вкладення вбачають капітал.

На нашу думку, доцільно при визначенні поняття „інвестиції” не зазначати такий аспект, як
акт вкладання. Адже вкладання капіталу, цінностей чи коштів та інших активів є процесом, що,
в свою чергу, більше підходить для формулювання поняття „інвестування”.

Наступним аспектом, на який звертають увагу Бланк І. А. [1, с. 10], Іванова Н. [6, с. 12],
Музиченко А. С. [8, с. 16], Пересада А. А. [10, с. 11], Пехник А. В. [11,  с. 331],
Федоренко В. Г. [9, с. 9] та Череп А. В. [14, с. 10; 14, с. 16] є мета, на досягнення якої спрямовані
інвестиції. Так, Бланк І. А. [1, с. 10], Пересада А. А. [10, с. 11], Федоренко В. Г. [9, с. 9] та
Череп А. В. [14, с. 10] метою здійснення інвестицій вважають збільшення капіталу;

Аспекти
Автор і джерела інформації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ра

зо
м

Закон України „Про
інвестиційну діяльність” від
18 вересня 1991 року № 1560 –
XII [12]

+ + + + 4

Данілов О. Д., Івашина Г. М.,
Чумаченко О. Г. [5, с. 7]. + + + + + 5

Череп А. В. [14, с. 10] + + 2
Череп А. В. [14, с. 16] + + + 3
Череп А. В. [14, с. 31] + + 2
Пехник А. В. [11, с. 331] + + 2
Пересада А. А. [10, с. 11] + + + + 4
Федоренко В. Г. [9, с. 9] + + 2
Федоренко В. Г. [9, с. 407] + + + + 4
Музиченко А. С. [8, с. 16] + + + + 4
Музиченко А. С. [8, с. 16] + + + 3
Бланк І. А. [1, с. 10] + + + 3
Іванова Н. [6, с. 12] + + + 3
Сапожнікова Ю.,
Черкасова С. [13] + + + 3

Вишивана Б. М. [2] + 1
Разом 4 5 2 5 1 1 13 9 1 1 1 2 44
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Іванова Н. [6, с. 12] – одержання доходу; Музиченко А. С. [8, с. 16] – розвиток виробництва,
соціальної сфери, підприємства, одержання прибутку; Пехник А. В. [11, с. 331] – одержання
прибутку та іншої вигоди; Череп А. В. [14, с. 16] – отримання прибутку (доходу). Підсумовуючи
погляди вчених щодо мети здійснення інвестицій, вважаємо за необхідне зазначити, що
прибуток, дохід, капітал, виробництво та соціальна сфера – це зовсім різні поняття. Виходячи
з цього констатуємо, що в наукових колах відсутня єдність у питанні визначення мети здійснення
інвестицій.

Розглянемо більш детально кожний із запропонованих науковцями варіантів визначення
терміна „інвестиції”.

Неповним є твердження, що метою інвестицій є отримання доходу. Адже, по-перше,
функціонуючі підприємства уже мають певний дохід. Виходячи з цього, доцільніше зазначати
не отримання доходу, а його збільшення; по-друге, із збільшенням доходів можуть
збільшуватися і витрати, що, як альтернативний варіант, можуть спричинити негативний
фінансовий результат; по-третє, дохід не є достатнім показником ефективності діяльності
суб’єкта господарювання, а отже, і інвестицій.

Не комплексним є і визначення мети здійснення інвестицій отримання прибутку (доходу).
По-перше, як зазначалося раніше, більш доцільно формулювати дану мету як збільшення
прибутку (доходу); по-друге, прибуток не може в повному обсязі відобразити ефективність
діяльності, оскільки він не враховує соціальний та екологічний аспект, що в сьогоднішніх
умовах господарювання важливо. Більш ширшим, але також не повним є твердження, що
метою інвестування є одержання прибутку та іншої вигоди.

Розвиток виробництва, соціальної сфери та вартості підприємства є можливими цілями
інвестування, але не є достатніми та не відображають мету здійснення інвестицій у повному
обсязі.

Збільшення капіталу як мету інвестування визначають більшість науковців. Для більш
глибокого розуміння даного твердження звернемося до сутності поняття „капітал”. Вільна
енциклопедія Вікіпедія [19] трактує капітал як чинник виробництва у вигляді вартості, здатної
приносити прибуток або збиток. У такому розумінні терміна „капітал” його збільшення
включає в себе як можливе збільшення доходу, прибутку, обсягів виробництва, так і
покращання соціальної сфери. Виходячи з цього, вважаємо твердження, що метою здійснення
інвестицій є збільшення капіталу, правильним.

Наступним аспектом, на який звертають увагу науковці при формулюванні терміна
„інвестиції” є часовий проміжок. Так, Бланк І. А. [1, с. 10], Данілов О. Д., Івашина Г. М.,
Чумаченко О. Г. [5, с. 7], Музиченко А. С. [8, с. 16] та Пересада А. А. [10, с. 11] зазначають, що
ефект від інвестицій повинний проявлятися в майбутньому. Таке твердження є логічним.
Адже однією із особливостей інвестицій є позитивний ефект у майбутньому.

Не менш важливим аспектом у трактуванні поняття „інвестиції” є визначення об’єктів
вкладення. Так, у Законі України „Про інвестиційну діяльність” [12] під об’єктами вкладення
інвестицій розуміють усі види майнових та інтелектуальних цінностей. Аналогічної думки
дотримується Федоренко В. Г. [9, с. 407]. На думку ж Череп А. В. [14, с. 16], визначені об’єкти
необхідно розширити і сформулювати як „всі види грошових, майнових та інтелектуальних
цінностей”. Іншої думки дотримуються Музиченко А. С. [8, с. 16], Пересада А. А. [10, с. 11],
Сапожнікова Ю. і Черкасова С. [13], які під об’єктами вкладення інвестицій розуміють капітал.
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На нашу думку, термін капітал більш повно та вдало відображає сукупність об’єктів
вкладення інвестицій. Адже запропоновані в Законі України „Про інвестиційну діяльність” [12]
види цінностей не є повним і достатнім відображенням об’єктів вкладення інвестицій.
Свідченням цього є пояснення в статті 1 цього Закону України щодо того, що можна вважати
всіма видами майнових та інтелектуальних цінностей. Останнім пунктом можливих цінностей
там зазначено інші цінності, що є свідченням невичерпного підходу. Під цінністю розуміється
будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради
якого вона діє, втрачає сили, заради якого вона живе. Виходячи з цього, цінністю може бути і
моральність людини, і культура, і щастя, що ніяк не є інвестиціями.

Враховуючи викладене, вважаємо недоцільно у визначенні поняття „інвестиції” вживати
такий термін як „цінності”.

У Законі України „Про інвестиційну діяльність” [12] зазначається не мета здійснення
інвестицій, а кінцевий результат, на досягнення якого вони спрямовані, а саме на створення
прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту. Подібну думку висловлює і
Федоренко В. Г. [9, с. 407]. Вважаємо не достатньою орієнтацію інвестицій на кінцевий
результат господарської діяльності, адже тоді виходить, що одні й ті само вкладення капіталу
можуть бути як інвестиціями, так і ні, залежно від результатів діяльності.

Науковцями при трактуванні поняття „інвестиції” визначаються й інші аспекти:
Данілов О. Д., Івашина Г. М. та Чумаченко О. Г. [5, с. 7] під інвестиціями розуміють економічні
ресурси, які спрямовуються на збільшення реального капіталу товариства, тобто на
розширення або модернізацію виробничого апарату; Череп А. В. [14, с. 31] зазначає, що
інвестиції – це процес взаємодії двох сторін: підприємця та інвестора; Сапожнікова Ю. та
Черкасова С. [13], з погляду економіки, інвестиції розуміють як витрати на створення,
розширення і технічне переозброєння основного і неосновного капіталу; Данілов О. Д.,
Івашина Г. М., Чумаченко О. Г. [5, с. 7] та Вишивана Б. М. [2] розглядають термін „інвестиції”
як елемент економічної системи.

На нашу думку, такі аспекти мають право на існування, але у формулюванні комплексного
терміна „інвестиції” їх зазначати не доцільно.

Провівши критичний аналіз підходів учених до формулювання поняття „інвестиції”,
пропонуємо під цим загальноприйнятим терміном розуміти вкладений капітал із метою його
подальшого збільшення.

Виходячи з цього, під інвестуванням потрібно розуміти процес вкладення капіталу з метою
його подальшого збільшення.

Таким чином, визначення єдиних підходів до розуміння сутнісного навантаження поняття
„інвестиції”, насамперед на законодавчому рівні, дозволяє комплексно і системно, на єдиних
методологічних засадах здійснювати управління інвестиційною діяльність з метою забезпечення
економічного розвитку держави.
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У статті розглянуто питання ефективності та вигідності для комерційного банку
вибору вступу до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

The article discusses efficiency and is advantageous to choose a commercial bank entry into
the Deposit Guarantee Fund.
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В умовах економічної кризи одним із важливих показників є довіра клієнтів до комерційних
банків. Серед клієнтів, як відомо, є не тільки корпорації з великими прибутками, але й прості
громадяни, що розміщують свої кошти на депозиті. І якщо в разі банкрутства банку повернути
кошти юридичній особі буде практично не можливо через їх великі обсяги, то застрахувати
фізичних осіб-вкладників можна. Для цього державою було створено Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб, засади функціонування якого встановлюються законом України [1].

Згідно з цим законом Фонд гарантує кожному вкладнику комерційного банку, що є
учасником Фонду, відшкодувати кошти, включаючи відсотки, в розмірі, що були актуальні на
день недоступності вкладів, але не більше 150 000 гривень. Тому для комерційного банку бути
учасником Фонду є престижно, оскільки його вкладники будуть застраховані.

Розглянемо умови, на яких комерційний банк може стати учасником Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб:

1) комерційний банк повинний сплатити початковий збір у розмірі одного відсотка
зареєстрованого статутного капіталу банку;

2) двічі на рік сплачується регулярний збір до Фонду, що становить 0,25 відсотка загальної
суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що
передує поточному, та 30 червня поточного року. Перерахування цього збору здійснюється
учасниками фонду щоквартально рівними частками до 15 числа місяця, наступного за звітним;

3) спеціальний збір сплачується, коли поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання
у повному обсязі зобов’язань перед вкладниками.
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Враховуючи той факт, що популярність комерційного банку серед вкладників збільшується,
якщо він є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, можна обчислити економічну
ефективність для комерційного банку в цьому випадку.

У зв’язку з цим розглянемо комерційний банк, який пропонує клієнтам розмістити депозит
під  відсотків річних. При цьому до банку приходять вкладники з інтервалами, що описуються
реалізаціями випадкової величини   та розміщують депозит у сумі, що є реалізацією
випадкової величини  . Через випадкові проміжки часу, що описуються реалізаціями
випадкової величини   клієнти приходять до комерційного банку та забирають свої вклади,
що реалізуються випадковою величиною  .

Кожні Т одиниць автоматного часу банк сплачує регулярний збір до Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб у розмірі 0,25 відсотка загальної суми вкладів, включаючи нараховані за
вкладами відсотки.

Завдання полягає в оцінці загальних витрат банку, пов’язаних зі сплатою відсотків по
депозитах клієнтів і сплатою регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
а також у визначенні рівня депозитного портфеля, оскільки цей рівень дозволяє в свою чергу
визначитися з можливостями кредитного портфеля комерційного банку.

За одиницю автоматного часу можна прийняти одну декаду.
Для формального опису імітаційної моделі задамо наступні внутрішні стани імовірнісних

автоматів:
a1(t) – час від моменту автоматного часу t до часу сплати комерційним банком регулярного

збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
a2(t) –величина регулярного збору;
a3(t) – час до приходу клієнта, що розміщує депозит;
a4(t) – випадкова величина – депозит, що розміщує клієнт у комерційному банку;
a5(t) – час до закінчення терміну депозиту;
a6(t) – випадкова величина – депозит, термін якого закінчився;
a7(t) – загальний депозитний портфель вкладів фізичних осіб станом на момент автоматного

часу t;
a8(t) – загальна сума нарахованих відсотків за час моделювання;
a9(t) – загальні витрати банку з урахуванням регулярного збору до Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб.
Основний об’єкт імовірнісно-автоматного моделювання – таблиця умовних функціоналів

переходів, для даної моделі буде мати такий вигляд:
a1(t) > 1 a1(t)=1

А1
a1(t) – 1 Т

А2 0,0025? a7(t)(1 + ??10/365)

a3(t) > 1 a3(t) = 1
А3

a3(t) – 1 

А4 

a5(t) > 1 a5(t) = 1
А5

a5(t) – 1 

А6 

A7 max{0, a7(t) + x3(t)a4(t) – x5(t)a6(t)}

A8 a8(t) + max{0, a7(t) + x3(t)a4(t) – x5(t)a6(t)}    10 / 365

A9
a9(t) + max{0, a7(t) + x3(t)a4(t) – x5(t)a6(t)}    10/365 +

x1(t)a2(t)
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Система функцій виходів автоматної моделі буде наступною:
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наступний момент часу комерційний банк буде сплачувати регулярний внесок до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, та нульове – в іншому випадку;
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наступний момент часу в банку буде розміщено клієнтом депозит, та нульове – в іншому
випадку;
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ta
tx  – цей сигнал приймає одиничне значення у випадку, якщо в

наступний момент часу закінчиться термін депозиту клієнта, та нульове – в іншому випадку.
Вихідні сигнали інших автоматів моделі співпадають з їх внутрішніми станами.
Для визначення взаємозв’язків між автоматами даної моделі побудуємо граф зв’язків:

Рис. 1. Граф міжавтоматних зв’язків
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 мати
такий вигляд:

А7

А9

А8

А5 А6

А3 А4

А1 А2

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9
А1 N        D
А2  R       R
А3   N    D D D
А4    R   R R R
А5     N  D D D
А6      R R R R
А7  R     R R R
А8        R 
А9         R
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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.

Приклад. Розглянемо умовний приклад реалізації моделі. Для цього візьмемо такі початкові
дані:

 = 25 %, Т = 18.
Вектор початкових станів буде представлений так:
а1(0) = 2;
а2(0) = 0;
а3(0) = 3;
а4(0) = 0;
а5(0) = 5;
а6(0) = 0;
а7(0) = 0;
а8(0) = 0;
а9(0) = 0.
Система розподілів незалежних випадкових величин описується такими величинами:
  – випадкова величина, розподілена за законом Пуассона з параметром 4;
  – випадкова величина, розподілена за законом Пуассона з параметром 6;
  та   – випадкова величина, розподілена за нормальним законом з параметрами 10 і 2.
Результат моделювання протягом 30 одиниць автоматного часу (300 днів) поданий у

наступній таблиці:
Час A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

0 2 0,0 3 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0
1 1 0,0 2 10,1 4 9,8 0,0 0,0 0,0
2 18 0,0 1 8,9 3 11,5 0,0 0,0 0,0
3 17 0,0 4 9,8 2 12,8 8,9 0,1 0,1
4 16 0,0 3 9,5 1 9,6 8,9 0,1 0,1
5 15 0,0 2 7,1 5 6,5 0,0 0,1 0,1
6 14 0,0 1 12,5 4 10,6 0,0 0,1 0,1
7 13 0,0 2 10,7 3 11,5 12,5 0,2 0,2
8 12 0,0 1 12,6 2 11,6 12,5 0,3 0,3
9 11 0,0 1 10,7 1 10,0 25,1 0,5 0,5

10 10 0,1 3 9,3 4 12,6 25,7 0,6 0,6
11 9 0,1 2 11,0 3 12,7 25,7 0,8 0,8
12 8 0,1 1 13,3 2 7,8 25,7 1,0 1,0
13 7 0,1 6 10,3 1 10,4 39,1 1,3 1,3
14 6 0,1 5 10,0 7 11,4 28,7 1,5 1,5
15 5 0,1 4 13,7 6 11,0 28,7 1,7 1,7
16 4 0,1 3 9,9 5 13,4 28,7 1,9 1,9
17 3 0,1 2 9,4 4 12,4 28,7 2,0 2,0
18 2 0,1 1 8,8 3 10,8 28,7 2,2 2,2
19 1 0,1 3 10,7 2 7,9 37,5 2,5 2,5
20 18 0,1 2 10,0 1 8,8 37,5 2,8 2,8
21 17 0,1 1 8,0 4 10,0 28,7 3,0 3,0
22 16 0,1 9 10,8 3 9,6 36,7 3,2 3,3
23 15 0,1 8 10,5 2 8,3 36,7 3,5 3,5
24 14 0,1 7 9,0 1 10,9 36,7 3,7 3,8
25 13 0,1 6 9,7 5 6,3 25,8 3,9 4,0
26 12 0,1 5 7,6 4 10,4 25,8 4,1 4,1
27 11 0,1 4 11,4 3 10,9 25,8 4,2 4,3
28 10 0,1 3 12,3 2 12,9 25,8 4,4 4,5
29 9 0,1 2 12,5 1 12,6 25,8 4,6 4,7
30 8 0,1 1 11,3 4 8,0 13,2 4,7 4,8
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Як можна побачити з наведеної таблиці, депозитний портфель комерційного банку в
середньому становив 24,4, при цьому середні витрати були 2,1.

Графік динаміки депозитного портфеля комерційного банку в розрізі вкладів фізичних
осіб

Коментар до моделі.
Автомат А1 зменшує свій внутрішній стан на одиницю у випадку, коли залишилося більше

ніж одна одиниця автоматного часу до сплати регулярного збору до Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб, та приймає значення періоду Т, коли в наступний момент необхідно
буде платити цей збір.

Автомат А2. Значення регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
складається з 0,25 % від поточного значення депозитного портфеля в розрізі вкладів фізичних
осіб і виплачених їм відсотків.

Автомат А3 зменшує свій внутрішній стан на одиницю у випадку, коли залишилося більше
ніж одна одиниця автоматного часу до приходу клієнта, щоб розмістити депозит, та приймає
значення однієї з реалізації випадкової величини ѕ, коли в наступний момент клієнт прийде.

Автомат А4 є реалізацією випадкової величини, що характеризує величину депозиту клієнта.
Автомат А5 зменшує свій внутрішній стан на одиницю у випадку, коли залишилося більше

ніж одна одиниця автоматного часу до закінчення терміну депозиту клієнта, та приймає
значення однієї з реалізації випадкової величини  , коли в наступний момент закінчиться
термін депозиту.

Автомат А6 є реалізацією випадкової величини, що характеризує величину депозиту клієнта,
термін якого закінчився.

Розглянемо автомат А7, який описує загальний депозитний портфель комерційного банку
станом на момент автоматного часу t.
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Якщо до комерційного банку прийшов клієнт з наміром розмістити депозит (x3(t) = 1), то
він розміщує свої кошти на депозиті в банку x3(t)a4(t).

Якщо ж закінчився термін, на який було розміщено депозит, то клієнт забирає свої кошти
x5(t)a6(t).

Автомат А8 описує загальну суму нарахованих відсотків і складається з попереднього
значення суми нарахованих відсотків (a8(t)) та поточного значення виплачених відсотків із
депозитного портфеля вкладів населення, розрахованого за декаду.

Автомат А9 описує загальні витрати банку, які складаються з попереднього значення витрат
a9(t), суми нарахованих відсотків за останню декаду:

max{0, a7(t) + x3(t)a4(t) – x5(t)a6(t)}     10/365 + x1(t)a2(t), а також з суми виплат до
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у випадку, коли настав час такої виплати x1(t)a2(t).

Отже, розглянута модель дозволяє оцінити витрати комерційного банку, пов’язані зі
вступом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також визначити можливий рівень
депозитного портфеля. Модель можна розширювати і надалі, вводячи різноманітні депозитні
програми, вклади у різних валютах, а також поєднати цю модель із моделлю кредитного
портфеля банку для визначення прибутку.
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА
БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Під час фінансового розвитку України в умовах глобалізації відбувається активний
приплив іноземного капіталу, насамперед, у банківську систему. Цей процес є об’єктивним
і має ряд переваг і недоліків для вітчизняної банківської системи та економіки в цілому.
Для поліпшення балансу переваг і ризиків входження іноземного капіталу в банківський
сектор України в статті запропоновано поєднати антикризову політику уряду і НБУ з
метою створення фінансово потужного та конкурентоспроможного банківського сектору
в Україні за допомогою рекапіталізації та організаційних змін у структурі банківської
системи.

During financial development of Ukraine in the conditions of globalization there is an
active foreign investing in the banking system. This process is objective and has a row of
advantages and failings for the domestic banking system and economy. For the improvement
balance of advantages and risks of including of foreign capital in the bank sector of Ukraine in
the article it is suggested to combine the anticrises policy of government and NBU for creation
of financially powerful and competitive bank sector in Ukraine.

Ключові слова: банківська система, іноземний капітал, рекапіталізація.

Приплив іноземного капіталу на ринок банківських послуг країн з трансформаційною
економікою, до яких належить й Україна, є характерною рисою глобалізації фінансових ринків.
Зростаюча присутність іноземних інвесторів впливає на економічну безпеку держави та умови
її розвитку, що актуалізує питання контролю за діяльністю іноземних банків. У зв’язку з цим
аналізу причин і наслідків входження іноземних банків у вітчизняну банківську систему
присвячено велику кількість досліджень вітчизняних учених. Проте після прийняття змін до
Закону України „Про банки і банківську діяльність” у листопаді 2006 р., основним призначенням
яких було впорядкування процесу отримання іноземними банками права відкривати на
території України філіали і здійснення ними банківської діяльності, гострота дискусії дещо
послабилася. Серед останніх публікацій необхідно відзначити розробки Ануфрієвої К. В. [1],
Зарицької І. [2], Заруби Ю. [3,] Лазаренкової Г., Головко О. [4] Лобозинської С. [5], Міщенка В.,
Шульги С. [6], Науменкової С. [7], Чуб О. О. [8].

Водночас в умовах розгортання кризових тенденцій назріла необхідність у дослідженні
присутності іноземних банків з погляду забезпечення стабільності чи підвищення ризиковості
вітчизняної банківської системи. Дотепер цьому питанню у вітчизняній науковій літературі
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було приділено недостатньо уваги. Тому завданням даної статті було визначити позитивні та
негативні наслідки присутності іноземних банків для банківської системи України в кризових
умовах та окреслення подальших напрямів державної політики в цій сфері.

Фінансовий розвиток України в умовах глобалізації супроводжувався активним припливом
іноземного капіталу, насамперед у банківську систему. З 2006 р. в Україні з’явилося більше
десятка іноземних фінансових груп, що інвестували в українські банки понад 10 млрд. дол.
США. У 2006–2008 рр. кількість банків з іноземним капіталом зросла з 35 до 53 (17 банків зі
100 % іноземним капіталом), частка іноземного капіталу в банківській системі – з 27,6 до
40,5 %. Показовою є також географічна структура іноземного капіталу: на сьогодні найбільша
частка іноземних активів контролюється інвесторами з Росії та Австрії, а також французькими,
iталiйськими, угорськими, німецькими, шведськими інвесторами, що свідчить про
зацiкавленiсть у контролі над українським банківським бізнесом фінансових iнститутiв з
Європейського Союзу.

Світовий досвід засвічує, що для дієвого регулювання процесу зростання присутності
іноземних банків необхідно чітко усвідомлювати мотиви їх входження у країну, серед яких:

– прагнення до захоплення нових ринків і отримання високого прибутку;
– можливість використання великого потенціалу розвитку ринку роздрібних банківських

послуг;
– необхідність обслуговування бізнес-структур з материнської країни, створення умов

для експорту їх прибутків;
– використання сприятливішого регуляторного середовища в умовах неповного

впровадження міжнародних стандартів банківського регулювання, порівняно слабкого нагляду
і ліберального ліцензування;

– прагнення до розширення бізнесу, що складно реалізувати в материнській країні через
велику конкуренцію і обмеженість вільних ресурсів.

Аналіз мотивів угод і поглинань у банківському секторі України дозволяє зробити висновок,
що до факторів купівлі українських банків необхідно віднести також високі темпи зростання
ВВП України, перспективи розвитку роздрібного сегмента, недостатньо розвинений
банківський сектор і низький рівень проникнення банківських послуг по регіонах України. На
відміну від українського банківські сектори країн ЦСЄ є насиченими і зрілими та захищені від
конкуренції високою ціною входу на ринок внаслідок високої концентрації банківського капіталу
і регульованості ринку. Загалом тенденція входу іноземних банків в український ринок
гармонує з природним просуванням міжнародних банківських груп на схід у пошуках нових
можливостей для зростання та використання накопиченого досвіду і ефекту масштабу.

Фінансова криза стала тим лакмусом, що дозволив визначити значення іноземних банків
для економіки України. Розширення присутності іноземних банків мало ряд позитивних
наслідків для України, як-от:

– сприяння вирішенню проблеми капіталізації банківської системи з метою отримання
ресурсів від материнської компанії, що водночас сприяло підтриманню платіжного балансу і
припливу іноземної валюти в країну;

– посилення ефективної конкуренції на ринку банківських послуг і розширення спектра
якісних банківських продуктів;

– поліпшення диверсифікації ризиків завдяки застосуванню новітніх технологій їх
страхування;
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– більш активний перехід до міжнародних стандартів нагляду і регулювання банківської
практики;

– підвищення кваліфікації банківських працівників;
– розширення пропозиції кредитних ресурсів: останні два-три роки кредитний портфель

збільшувався щонайменше на 50 %, насамперед завдяки дешевим зарубіжним позикам.
Разом з тим, щоб відшкодувати високі затрати при вході на український ринок, дочірні

структури міжнародних банків зосередилися на розвитку роздрібного сегмента, що дозволяло
забезпечити значний приріст активів і високу процентну маржу. Необхідно акцентувати, що
саме розширення доступу вітчизняної банківської системи до зовнішнього фінансування, як
по каналах зовнішніх запозичень, так і отримання коштів від материнських компаній значною
мірою забезпечувало вирішення такої гострої економічної суперечності, як невідповідність
між обсягом заощаджень і потребою в інвестиціях. В Україні заощадження у 2005–2008 рр.
становили 10; 8; 6; 7 % від ВВП, обсяги інвестицій в основний капітал – 21; 23; 26; 14 % ВВП
відповідно. Така розбіжність в обсягах заощаджень та інвестицій підтверджує той факт, що
національні банки кредитували економіку швидше, ніж українці накопичували заощадження.
За цих умов розширення ресурсної бази могло відбуватися або за рахунок збільшення власного
капіталу, або за рахунок зовнішніх кредитів. Прихід в Україну іноземних банків, що мали
дешеві довгі гроші, забезпечив використання другого джерела.

Іноземні банки активізували розвиток роздрібного кредитування. За 2004–2007 рр. обсяг
портфеля роздрібних кредитів виріс майже в 5 разів, тоді як ВВП лише в 2 рази. Агресивні
технології розвитку роздрібного сегменту банківського кредитування дозволили Україні досягти
рівня зрілості банківського сектора поряд з іншими країнами ЦСЄ: якщо по обсягу
кредитування роздрібних клієнтів 2006 р. Україна займала 7 місце серед країн зазначеного
регіону, то протягом 2006 р.– перемістилася на початок списку.

Тим часом, зазначені переваги зростаючої присутності іноземних банків
супроводжувалися ризиками і структурними дисбалансами, серед яких необхідно відзначити
такі:

– відносна дешевизна і легкість доступу до зовнішніх джерел фінансових ресурсів слугували
вагомим аргументом на користь кредитування в іноземній валюті, що посилювало
доларизацію в Україні: частка роздрібних кредитів в іноземній валюті на початку 2008 р.
перевищила 60 %, а покриття довгострокових роздрібних кредитів в іноземній валюті
довгостроковими депозитами в іноземній валюті скоротилося до 40 %;

– кредитування населення в іноземній валюті для купівлі імпортних товарів привело до
погіршення зовнішнього та внутрішнього товарно-грошового балансу, вимивання коштів з
України, падіння попиту на продукцію вітчизняних виробництв, орієнтованих на внутрішній
ринок;

– прискорене нарощування капіталізації банків за рахунок зовнішніх джерел порушувало
збалансованість зовнішнього балансу: великий профіцит фінансового рахунку платіжного
балансу зумовлював ревальваційний тиск на курс національної валюти, що змушувало НБУ
викуповувати надлишкові обсяги іноземної валюти, провокуючи тим самим монетарно-
інфляційні наслідки;

– українські банки не завжди витримували посилення конкуренції, що виштовхувало їх з
прибуткових сегментів банківських послуг, зумовлювало втрату великих корпоративних
клієнтів. Крім того, широта проникнення іноземних банків відставала від глибини: український
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показник кількості продуктів на одного клієнта становив 1,7, тоді як у країнах ЦСЄ – 2,1, у
країнах Західної Європи – 5,4 продукту;

– агресивна стратегія розвитку іноземних банків привела до утворення надлишкової кількості
відділень – у 2007 р. Україна стала першою серед країн ЦСЄ по кількості відділень банків на 1
млн населення;

– іноземні банки концентрували зусилля на досягненні своїх цілей, що не завжди співпадали
з пріоритетами економічного розвитку України. А в свiтлi кризових тенденцій, коли самі
транснаціональні банки (ТНБ) переходять пiд опосередкований контроль уряду, політика
українських банків з іноземним капіталом відображатиме інтереси не стільки ТНБ, скільки
урядів окремих держав.

Разом з тим іноземні банки не змогли уникнути помилок, які стали основними причинами
розгортання кризових тенденцій у світі, а саме:

– помилки при оцінці ступеня ризику використання зовнішніх позичкових коштів;
– зниження стандартів надання кредитів, послаблення уваги до процедур гарантування

кредитоспроможності позичальників, що привело до строкових і валютних дисбалансів
кредитного портфеля;

– недооцінка ризиків від поширення в обігу фінансових інновацій, що сприяло надмірному
зростанню їх кількості в обігу;

– переоцінка значення й можливостей винесення ризиків за баланси банків;
– правильна оцінка продуктів структурованого фінансування й розкриття інформації про

них;
– розрив у покритті кредитів депозитами в умовах перевищення рівня видатків рівня

заощаджень населення;
– дисбаланс ліквідності: співвідношення довгострокових кредитів і депозитів у 2004–2008

рр. впало з 75 до 50 %. При цьому активи мали початковий термін погашення до 20 років,
ефективний термін погашення – 5–7 років (через поширену практику дострокового погашення
кредитів), а зобов’язання – майже 1 рік початкового терміну погашення;

– надмірної довіри до оцінок рейтингових агенцій.
Підсумкові наслідки зростаючої присутності іноземного капіталу в банківській системі

України є неоднозначними (див. табл. 1):
– іноземні банки більш активно кредитували населення, ніж реальний сектор української

економіки, що пов’язано з різницею процентних ставок і світовими тенденціями ведення
банківського бізнесу. У зв’язку з цим позитивний вплив на економіку України з боку банківської
системи залишався на низькому рівні, а випереджаючі темпи розвитку фінансового сектора
сприяли лише поглибленню розриву між ним і реальним сектором*;

– незважаючи на збільшення активних операцій і зростаючу капіталізацію банківської
системи, не спостерігалося здешевлення кредитів і подовження термінів їх надання, підвищення
показників прибутковості банківської діяльності;

* Логіка, відповідно до якої українські виробництва неконкурентоспроможні, а тому нарощування їх
кредитування тільки приведе до інфляції, є суттєвою перешкодою для майбутнього розвитку цих
секторів і вітчизняної промисловості в цілому. Залучення іноземних кредитів під заставу активів або
продаж/надання цих активів зарубіжним контрагентам тільки закріплюють структурну залежність
вітчизняної економіки.
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– не відбулося очікуваного зниження процентних ставок внаслідок значних темпів інфляції,
високої облікової ставки НБУ та значних ризиків кредитування реального сектора економки
України;

– помилки, допущені західними банками у процесі їх діяльності в Україні, не дозволяють
стверджувати про вищу порівняно з вітчизняними банками ефективність ризик-менеджменту,
якість антикризового управління та управління кредитним портфелем;

– у період кризи іноземні материнські банки послабили свою спроможність підтримувати
українські „дочки”*: глобальні банки щокварталу фiксували мiльярднi збитки; внаслiдок цього
курс акцiй великих банків впав у кiлька разiв; скоротилися вiддiлення та звільнено банкiвських
працівників; у розвинених країнах Європи спостерiгалося посилення протекцiонiзму
нацiональних регуляторних органiв, зокрема тенденцiя до репатрiацiї капiталiв материнськими
банками з країн, що розвиваються, для задоволення нових регуляторних нормативiв.

Таблиця 1
Окремі показники розвитку банківської системи України у 2006–2009** рр.

** станом на 01.09.2009
Джерело : Статистичні дані НБУ, Асоціації українських банків. // Ел. ресурс – Режим доступу:

http://www.aub.com.ua/, http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm

Проте необхідно визнати, що під час розгортання світової кризи фiнансовi проблеми банкiв
з iноземним капiталом не призвели до лiквiдацiї чи продажу їх українських філій. Бiльше того,
iноземнi банки в першi мiсяцi кризи були зацiкавленi в утриманнi i навiть нарощуванні своїх
позицiй у банкiвському секторi України, про що свідчать наступні факти:

1) вчасна рекапіталізація;
2) відсутність банків з іноземним капіталом серед тих банкiв, в яких була введена тимчасова

адміністрація;

Зростання до
попереднього року,

рази/пункти*Показники На
01.01.2006

На
01.01.2007

На
01.01.2008

На
01.01.2009

На
01.10.2009

2007 2008 2009
Прибуток, млрд.
грн 2,2 4,1 6,6 7,3 -21,0 1,91 1,6 1,11

Власний капітал,
млрд. грн 25,5 42,6 69,9 119,26 121,6 1,67 1,63 1,71

Активи, млрд. грн 223,0 353,1 619,0 927,2 893,5 1,58 1,75 1,50
Доходи, млрд. грн 27,5 41,6 68,2 120,6 108,2 1,51 1,64 1,77
Витрати, млрд.
грн 25,4 37,5 61,6 110,9 129,2 1,48 1,64 1,8

Пасиви, млрд. грн 213,9 340,2 599,4 805,8 875,5** 1,59 1,76 1,34
Кредити, млрд.
грн 156,4 269,7 485,5 734,4 724,4 1,72 1,8 1,51

Фактичний розмір
резервів, млрд.
грн

9,4 13,3 20,12 42,5 47,1 1,41 1,51 2,1

Прибутковість
статутного
капіталу, %

13,8 15,90 14,9 9,13 –26,13 2,1* –1,0* –5,77*

Прибутковість
активів, % 1,07 1,25 1,11 0,83 –3,51 0,18* –0,14* –0,28*

* Інститут міжнародних фінансів прогнозує в 2009 р. спад інвестиційних потоків у країни, що
розвиваються, до 165 млрд. дол. США з 929 млрд. у 2007 р.

http://www.aub.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm�����
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3) ретельне виконання вимог резервування НБУ, незважаючи на значні збитки, викликані
зростанням неповернень по кредитах* – найбільші збитки в 1 кв. 2009 р., крім Укрпромбанку,
показали: Укрсіббанк (мінус 851,822 млн грн), „Надра” (557,535 млн грн), Райффайзен Банк
„Аваль” (мінус 368,969 млн грн), ОТП Банк (мінус 211,768 млн грн), Сведбанк (мінус 167,659
млн грн), Альфа-банк (мінус 161,443 млн грн) і Ерсте Банк (мінус 143,651 млн грн);

4) вчасне погашення зовнішніх боргів**, при цьому на ринку вже сформувалася певна
тенденція, коли державні банки і фінансові установи з іноземним капіталом погашають свої
публічні борги вчасно, а банки з українським капіталом намагаються домовитися із
кредиторами про реструктуризацію.

Така поведiнка iноземних iнвесторiв може свiдчити про їх наміри щодо подальшого
розширення присутностi в українському банкiвському секторi, чому сприяє дешевизна
вiтчизняних банкiвських установ, якi нині продаються за суму, нижчу вiд вартостi власного
капiталу. Про намiри iноземних iнвесторiв взяти участь у рекапiталiзацiї проблемних
вiтчизняних банкiв заявляв голова правлiння Сведбанку Сергiй Тігіпко; ЄБРР задекларував
готовнiсть видiлити близько 500 мiльйонiв євро для рефiнансування ряду українських банкiв у
формi викупу акцiй i субординованих кредитiв; росiйський Внєшекономбанк викупив 75 %
акцiй Промiнвестбанку. Як бачимо, зважаючи на кризу, іноземні банки не збираються втрачати
контроль над банкiвським ринком України.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що завдяки розширенню присутності іноземних
банків в Україні інтенсифікується розвиток якісно нового фінансово-економічного
середовища, однак основну роль у ньому відіграють іноземні банки та іноземна валюта.
Іноземні банки переслідують власні цілі, не здійснюючи істотного позитивного впливу на
економічний розвиток України та ефективність функціонування всієї банківської системи в
цілому. З урахуванням тих масштабних внутрішніх і зовнішніх завдань, які нині стоять перед
українською економікою, цього не можна допустити. Разом з тим необхідно усвідомлювати,
що за обмеженості внутрішніх джерел фінансування і вкрай низької довіри населення до
банків, достатній рівень зовнішнього фінансування, насамперед, по внутрішньобанківських
каналах, є необхідною умовою пом’якшення ресурсних обмежень української економіки,
покращання платіжного балансу, відновлення кредитування реального сектора.

Отже, входження іноземного капіталу в український банківський сектор потрібно визнати
об’єктивно необхідним процесом. Разом з тим назріла необхідність переглянути принципи

* Усього обсяг проблемної заборгованості зріс з 2,27 % у січні до 6,2 % у вересні, а за експертними
оцінками – з 10–12 до 15–20 %. ЗА неофіційними оцінками, до проблемних можна віднести майже 50 %
кредитів. Відтак банки активно формували резерви.

** Сума погашених у І кварталі 2009 р. боргів (єврооблігації та синдиковані кредити) становила
близько 800 млн дол. США. НАйбільші виплати в І кв. 2009 р. здійснив Укрсімбанк (345 млн). Аваль
завчасно повернув частину синдикованого кредиту на 250 млн. Приватбанк погасив 200-мільйонний
кредит. Більша частина суми, що залишилася (1,9 млрд дол США), припадала на так звані прямі
кредити між банками, які входять до однієї фінансової групи, і була рефінансована. Загалом близько
70–80 % усіх зобов’язань вітчихняних банків – це кредити, надані іноземними банками своїм українським
діючим структурам. Тому значна їх частина була рефінансована або пролонгована. Цією ж обставиною
можна пояснити і приріст довгострокових зовнішніх зобов’язань в українських банків. Залучали нові
кредити і рефіінансували свої колишні зобов’язання в І кв. 2009 р. переважно банки з іноземним капіталом.
Наприклад, російський Зовнішекономбанк передав Промінвестбанку тільки у формі субординованого
боргу більше 500 млн дол США. Зовнішній борг банків, який необхідно погасити протягом усього 2009
року, становив близько 16 мільярдів доларів, з яких на борги і зобов’язання перед неродинними
структурами припадало не більше 20–25 % від цієї суми.
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його регулювання з боку держави. Раціональна стратегія державного управління полягає в
тому, щоб максимально інтегрувати іноземні банки в українську економіку, орієнтуючи її на
досягнення національних пріоритетів. У зв’язку з цим основним завданням регулювання
діяльності іноземних банків повинна стати оптимізація використання їх ресурсів і перенесення
акцентів з адміністративних важелів стримування експансії іноземного банківського капіталу
на важелі зміцнення конкурентоспроможності українських банків.

Світова практика знає два основні шляхи збереження достатнього для уникнення загрози
залежного розвитку впливу держави на фінансову політику банківської системи. Перший
передбачає введення законодавчих обмежень на збільшення участі іноземних банків у
вітчизняній банківській системі. Другий шлях лежить у площині створення такої організаційної
структури банківської системи, яка дає змогу співіснувати банкам як з іноземним, так і
вітчизняним капіталом за рахунок чіткого розподілу сфер діяльності та сегментів ринку.

За нинішніх обставин вочевидь доцільно обрати другий шлях: поєднати антикризову
політику уряду і НБУ та корекцію напрямів розвитку банківського сектора з метою створення
фінансово потужного та конкурентоспроможного банківського сектора в Україні. Це потребує
кількісних та якісних змін у структурі банківської системи, необхідних для посилення
конкурентоспроможності українських банків. Світовий досвід засвідчує, що в протилежному
випадку, коли антикризові програми спрямовуються тільки на відновлення кредитування
економіки без оздоровлення національної банківської системи, відбувається погіршення
ситуації – слабкі банки, що не вирішили своїх проблем, не можуть сприяти економічному
зростанню.

Важливе значення має тактика оздоровлення банківської системи. За дослідженнями
фахівців МВФ, при обмеженому доступі до зовнішніх джерел ресурсів рекапіталізацію
потрібно проводити поступово, щоб послабити негативні наслідки „відтягування” ресурсів зі
сфери внутрішнього споживання. Водночас необхідно законодавчо обмежити участь держави
у капіталізації банків з іноземним капіталом, материнські структури яких мають можливість
самостійно підтримувати дочірні установи.

Доцільно також враховувати інтереси іноземних банків при розробці окремих законодавчих
норм. Зокрема, запровадження жорстких обмежень щодо валютного кредитування містить у
собі ризики зменшення присутності іноземних банків в Україні, оскільки такі нормативи не
відповідають європейським регуляторним нормам*. Згідно з стандартизованою методологією
європейських центральних банків, європейським банкам заборонено формувати резерви у
валюті, що відрізняється від валюти кредиту, якщо такі резерви перевищують 15 % від капіталу.
Крім того, європейські банківські групи не мають права вкладати в активи в іноземній валюті
більше, ніж 100 % капіталу материнського банку, норматив короткострокової валютної позиції
банків не повинний перевищувати 40 % капіталу. Відтак є ризик того, що за стабілізації
валютного ринку доступ до зовнішніх ресурсів істотно погіршиться.

Отже, за ключові напрями створення фінансово потужного та конкурентоспроможного
банківського сектора доцільно взяти такі: 1) рекапіталізація; 2) організаційні зміни у напрямі
підвищення ролі державних банків, регіональних банків і посилення спеціалізації окремих
банків, 3) стимулювання банків до підвищення ефективності ведення бізнесу. Йдеться про

* Постанови НБУ № 107 і 10, якими було змінено механізм розрахунку валютної позиції. Згідно з
новими правилами банкам заборонено враховувати при розрахунку цього показника резерви під кредитні
операції, сформовані в іноземній валюті. Це зумовило суттєве завищення відкритої валютної позиції.
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зміщення акцентів у системі показників ефективності від розширення частки ринку до якості
доходів та ефективності витрат. Зазначені напрями вимагають вирішення таких завдань:

1) зміцнення вітчизняної банківської системи шляхом застосування антикризових заходів:
– звільнення від проблемних активів і реструктуризація проблемних банків;
– підвищення норми гарантування вкладів за активнішого гарантування державою позичок

для малого і середнього бізнесу;
– підвищення прозорості і жорсткості процедури банкрутства;
– прискорення консолідації банківської системи;
– удосконалення норм пруденційного нагляду за позабалансовою діяльністю банків, їх

інвестиційною та посередницькою діяльністю з цінними паперами;
– чіткіший розподіл сфер діяльності та сегментів ринку банківських послуг шляхом розвитку

в Україні системи спеціалізованих і регіональних банківських установ, посилення ролі
державних банків у структурі банківської системи, насамперед Державного банку розвитку
(за прикладом Польщі);

– розширення ресурсної бази вітчизняної фінансової системи шляхом використання
незадіяних джерел фінансових ресурсів* на цілі капіталізації, кредитування, підтримання
ліквідності банківської системи та своєчасної сплати зовнішніх боргів;

– підвищення ефективності банківської діяльності через підвищення якості доходів,
розширення пропозиції банківських продуктів, оптимізація кількості відділень і співробітників;
впровадження новітніх систем управління банком на основі централізованих і
високоефективних технологічних процесів, впровадження систем управління інформацією
та талантами;

– розвиток усіх сегментів фінансового ринку для розширення можливостей інвестування
в фінансові інструменти банківського сектора коштів бюджетних фондів і пенсійних накопичень,
насамперед:

а) ринку корпоративних облігацій, що з початком тенденції до стабілізації потенційно
здатний стати інструментом перетворення „коротких вкладень” банків у „довгі позики”
компаній;

б) ринку синдикованого кредитування, що здатний стати інструментом акумуляції ресурсів
невеликих вітчизняних банків-кредиторів для фінансування великих позик;

в) ринку міжбанківського кредиту, що дозволяє знизити потреби банків у накопиченні
непрацюючих ліквідних активів і використати вивільнені засоби для розширення пропозиції
кредитних коштів;

г) ринку кредитування операцій по злиттю і поглинанню в банківському секторі, що
потенційно здатний підвищити концентрацію капіталу;

д) строкового валютного ринку, що дозволяє хеджувати валютні ризики і тим самим
збільшувати вкладення банків у гривневі активи;

2) створення умов конкурентного співіснування іноземних і вітчизняних банків, зокрема:

* До фінансових ресурсів, які можуть бути використані як потенційне джерело середньо- і
довгострокових пасивів банківської системи необхідно віднести: кошти в накопичувальній пенсійній
системі; кошти, вилучені населенням з банківської системи; кошти стабілізаційного фонду; надмірні
вкладення в іноземні ативи компаній і банків, що хеджують валютні ризики за недостатнього розвитку
строкового валютного ринку.
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– удосконалення чинного законодавства щодо розробки механізму і окреслення кола
інструментів впливу на діяльність філій іноземних банків щодо стимулювання їх до
кредитування стратегічно важливих галузей через розвиток державно-приватного
партнерства;

– адміністративного обмеження доступу іноземних банків до стратегічно важливих секторів
економіки;

– концентрації додаткової пропозиції ресурсів на сегментах ринку з найістотнішою
присутністю зарубіжних кредиторів (довгострокові і великі за обсягом кредити, фінансування
злиття/поглинань тощо).

Практичне втілення зазначених заходів, на нашу думку, відповідатиме загальноекономічним
і регіональним пріоритетам розвитку України, дозволить спрямувати кошти банківської
системи на підтримку окремих галузей, стимулювання малого та середнього бізнесу.
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ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНУ

У статті розглянуто фіскальну складову державного регулювання залучення іноземного
капіталу в Україну. Зроблено аналіз сучасного стану, розкрито особливості надходження
прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. Виявлено можливості податкового
стимулювання залучення іноземного капіталу в Україну.

In article it is considered a fiscal component of state regulation of attraction of the foreign
capital in economy of Ukraine. The current state and features of inflow of direct foreign investments
into domestic economy is analyses. It is specified in possibilities of tax stimulation of attraction
of the foreign capital to Ukraine.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, державне регулювання, фіскальне
регулювання, податкові пільги.

З усіх форм міжнародного руху капіталів і міждержавного співробітництва в умовах
посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів важливе значення для модернізації
економіки України, її зростання в середньо- і довгостроковій перспективі мають прямі іноземні
інвестиції (ПІІ). Серед сукупності впливів на поведінку інвесторів – інтеграції, глобалізації,
економічної кон’юнктури, політичної ситуації і соціальних умов – оподаткування є одним із
визначальних факторів державного регулювання інвестиційного процесу. Податки можуть
бути як перешкодою, виступати як нейтральний чинник, так і стимулятором надходження
іноземних інвестицій. Саме тому в сучасних умовах гострої нестачі фінансових ресурсів
актуальним є дослідження впливу різнорівневих і різнопланових ефектів податкової системи
на залучення прямих іноземних інвестицій в Україну.

У зарубіжній економічній літературі проблемам залучення іноземних капіталів присвячено
роботи Д. Лоренса, Р. Дернберга, В. Медведєва, У. Шарпа, Л. Шкварі, П. Фішера та інших.
Серед вітчизняних учених, які досліджують механізми залучення ПІІ, включаючи фіскальний
аспект, потрібно виділити роботи Я. Жаліло, Ю. Іванова, А. Кузнєцової, С. Онишко,
А. Соколовської, Л. Шаблистої та багатьох інших.

Разом із тим проблематика залучення капіталів нерезидентів при врахуванні важелів
фіскального регулювання в Україні залишається недостатньо дослідженою.

Мета роботи – визначити місце та значущість фіскального регулювання як складової
державного регулювання залучення капіталів нерезидентів в Україну.

© Прокопенко І. А., 2010
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Створення відкритої конкурентноспроможної моделі економіки значною мірою залежить
від рівня активності іноземних інвесторів на території України, інтенсивності руху капіталів і
трудових ресурсів. Згідно з розрахунками вітчизняних економістів орієнтація тільки на
внутрішні резерви потребує періоду зростання економіки до 20 та більше років [15]. Необхідно
зазначити, що, починаючи з 2003 р., спостерігаємо інтенсивне зростання ПІІ в Україну. Проте
обсяг ПІІ недостатній для економіки України і бажаних масштабів вони не досягли. Так, станом
на 01.01.2010 р. обсяг ПІІ у розрахунку на одну особу становив 872,6 дол США при мінімальній
потребі 1000–1200 дол США [4].  Крім того, за I квартал 2010 р. взагалі різко погіршилася
ситуація із залучення іноземного капіталу в Україну, адже вкладено 717,1 млн дол США прямих
інвестицій, що на 39 % менше ніж у I кварталі 2009 р [9]. Якщо розглянути структуру ПІІ, то
вона зовсім не відповідає цілям реструктуризації та зростанню вітчизняної економіки
(таблиця 1). Як видно з таблиці 1, іноземний інвестор вкладає свої капітали в ті галузі економіки,
які або забезпечують більший прибуток, ніж у країні-нерезидента, або в ті, які забезпечують
високу швидкість оборотності капіталу і зменшують підприємницький ризик. Так, інвестиційно
привабливими для іноземних інвесторів є: харчова промисловість, виробництво коксу і
продуктів нафтопереробки, добувна промисловість, металургія та обробка металу, внутрішня
торгівля, транспорт і зв’язок, фінансова сфера, операції з нерухомістю, на які припадає 2/3
усіх іноземних інвестицій.

Таблиця 1
Структура ПІІ за видами економічної діяльності (у % до загального обсягу)

Джерело : розрахунки автора на основі : Статистика / Держкомстат України //
[Електронний ресурс]. – Режим доступ  : www.ukrstat.gov.ua

Частка галузей, які забезпечують інноваційний розвиток держави (хімічна і нафтохімічна
промисловість, машинобудування, виробництво та розподіл електроенергії, газу і води,
будівництво) і продовольчу безпеку (сільське господарство), становить лише 1/5 іноземних
інвестицій, що свідчить про залучення іноземного капіталу переважно на цілі екстенсивного
розвитку економіки.
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2004 100,00 17,65 14,84 7,37 8,97 7,88 4,80 5,08 33,41 –
2005 100,00 16,63 13,45 8,23 8,10 7,54 5,65 5,09 35,31 –
2006 100,00 10,82 7,14 6,43 4,24 4,54 3,58 7,53 23,58 32,16
2007 100,00 10,69 6,02 11,42 4,28 4,25 3,25 6,60 27,17 26,32
2008 100,00 10,40 5,30 16,50 3,40 4,30 2,80 5,40 29,70 22,10
2009 100,00 10,40 4,70 20,10 2,90 4,00 2,70 3,80 29,10 22,30
2010 100,00 10,60 4,60 22,40 2,70 3,80 3,00 3,50 28,70 20,10
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Тому існує нагальна потреба у підсиленні мотивації іноземного інвестора вкладати
інвестиції в ті галузі економіки, які будуть сприяти її розвитку та реструктуризації.

З огляду на такі обставини, в боротьбі за перерозподіл інвестиційних потоків в умовах
інтеграції національної економіки у світове господарство вирішальну роль відіграє державне
регулювання. Одним із основних методів державного регулювання притоку ПІІ в Україну є
використання фіскальних (податкових) інструментів.

Під фіскальним регулюванням інвестиційної діяльності нерезидентів розуміємо правові
та економічні методи впливу державних органів на діяльність іноземних інвесторів засобами
оподаткування та податкової політики.

У практиці зарубіжних держав широко використовуються різні стимулюючі заходи, які
структуруються на: податкові (відстрочка сплати податків за інвестування капіталу, прискорена
амортизація, „податкові канікули”, звільнення від митних платежів імпорту обладнання,
сировини, напівфабрикатів; зменшення податкових ставок); фінансові (субсидії, позики,
пільгові кредити).

На фінансові пільги більше орієнтуються промислово розвинені країни, а в практиці держав,
що розвиваються, і країн з молодою та незрілою ринковою економікою, до яких відноситься
і Україна, – податкові засоби стимулювання. Мета таких заходів полягає в тому, що ці країни
хочуть сприяти реструктуризації, економічному зростанню, використовуючи зовнішні
фінансові ресурси. Останнє підтверджує особливі форми стимулювання іноземних
капіталовкладень у галузі високих технологій, розвиток яких сприятливо позначиться на
економіці країни-реципієнта [3].

Необхідно зазначити, що для іноземного інвестора рішення про вкладення капіталу
залежить від цілого ряду факторів. Серед них: наявність природних ресурсів, політична й
економічна стабільність, транспарентність правової й адміністративної систем, адекватність
інститутів підтримки: банківської, транспортної та інших сфер інфраструктури, свобода
переведення прибутку, рівень кваліфікації і вартість робочої сили та власне податкове
стимулювання. Податкові стимули, а саме: встановлення більш низьких ставок оподаткування;
використання податкових кредитів і податкових заліків; укладання міжнародних угод про
усунення подвійного оподаткування; формування спеціальних режимів інвестиційної
діяльності (вільних економічних зон, територій пріоритетного розвитку, офшорних юрисдикцій,
спільних підприємств та інше) можуть по-різному (іноді суперечливо) впливати на обсяги та
напрям іноземних інвестицій та по-різному оцінюватися з позицій інтересів національної
економіки [1].

На думку багатьох економістів, ефективність надання податкових стимулів для залучення
іноземних інвестицій є суперечливим питанням тому, що фактична вигода від їх надання
може не цікавити інвестора. За переконанням А. Кузнєцової, фіскальне регулювання
реалізується на практиці через систему пільг і виступає невід’ємною складовою державної
економічної політики [8]. А. Пересада зазначав, що „спроби залучати інвесторів внаслідок
особливих пільг, звільнень від оподаткування та впровадження вільних від оподаткування зон
– політична помилка. Такі заходи дуже витратні, оскільки позбавляють країну податкових
надходжень. Крім того, вони стимулюють корупцію та тіньову економіку” [10, с. 217]. У свою
чергу, А. Соколовська також вважає, що „часткові пільги – адресні податкові преференції для
важливих інвестиційних проектів неефективні, так як базуються на суб’єктивних рішеннях
відносно важливості тих чи інших проектів, наслідком чого буде безпідставне розширення
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таких проектів, а саме використання пільги з метою ухилення від податку” [13]. Більш
виваженою, на її думку, є пропозиція щодо зменшення ставки податку на прибуток в Україні
до 20 % (20,6 % у середньому в країнах ЄС) в комплексі з відновленням механізму прискореної
амортизації для основних активів при впровадженні новітніх, у тому числі енергозберігаючих,
екологічно безпечних технологій. Проте і цей механізм не виключає суб’єктивного фактора.

Безумовно, поки що нема досить об’єктивної оцінки інвестиційних проектів, оскільки між
інвестиціями та конкретними результатами немає прямої пропорційності. Вони залежать від
багатьох факторів: політики уряду, рівня лобіювання інтересів окремих промислово-
фінансових груп (ПФГ) тощо. Крім того, існує певний часовий лаг між надходженням інвестицій
та отриманням від них прибутків [11]. На думку А. Крисоватого, „за економічного спаду
нерідко доцільне застосування стимулюючої податкової політики” [7, с. 85]. Інші економісти
вважають, що податкові пільги за певних умов можуть бути дієвим інструментом підтримки
національної конкурентоспроможності, але за умови, що вони будуть мати жорстке цільове
призначення, бути обмеженими в часі, а їх надання необхідно супроводжувати комплексним
моніторингом. Без цього виникає можливість для зловживань [5]. Ми підтримуємо такий
погляд і вважаємо, що надання податкових пільг з метою стимулювання залучення іноземних
інвестицій в Україну потребує ретельного дослідження та врегулювання.

Заслуговує на увагу позиція С. Захарівна стосовно того, що країни-реципієнти мають
багато інструментів, за допомогою яких вони впливають на процеси залучення та реалізації
капіталів нерезидентів, що підтверджується зарубіжною практикою державного регулювання
інвестиційних процесів, яка свідчить про те, що нерезидент повільно реагує на застосування
окремих важелів державної економічної політики (зокрема, податкового навантаження,
амортизаційних норм, стандартів якості продукції тощо), але уважно ставиться до системи
податкових пільг у приймаючій країні та гарантій захисту інвестицій” [6]. Проведений
російськими економістами Є. Вилковою та М. Романовським аналіз надання та використання
податкових пільг у розвинених країнах (ЄС, США) і країнах з перехідною економікою показує,
що залежно від стратегічних цілей та завдань, стану економіки та політичної ситуації багато
країн застосовують досить гнучку систему використання пільг для залучення
інвестицій [2, с. 152]. Це стосується не стільки зменшення розміру ставок податків (у першу
чергу щодо оподаткування прибутку іноземних юридичних осіб), які коливаються в досить
вузькому інтервалі (за винятком деяких країн, наприклад, Швеція, Фінляндія), скільки наданням
різних пільг з податку на прибуток інноваційного спрямування для стимулювання господарської
діяльності і зростання економіки в цілому.

На практиці не всі види податкових пільг адекватні з погляду їх економічної ефективності.
Найбільш вагомими для підвищення конкурентоспроможності, реструктуризації і зростання
економіки є пільги, що надаються з податку на прибуток і мають інвестиційний характер, а
саме: прискорена амортизація, зниження базової ставки податку, інвестиційна податкова
знижка, інвестиційний податковий кредит, створення неоподатковуваних резервних фондів,
податкові канікули. Основною перевагою таких пільг є їх надання не всім суб’єктам
підприємницької діяльності, а лише тим із них, які здійснюють капітальні інвестиції, вкладають
кошти в енергозберігаючі, екологічно безпечні і новітні технології, НДДКР тощо. Інвестиційним
податковим кредитом не можуть скористатися збиткові підприємства.

В українському законодавстві відбулися позитивні зміни щодо зниження податкового тиску
на підприємців. Так, з 2004 року зменшено ставку податку на прибуток підприємств із 30 % до
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25 %. Це створило потенційну можливість для розширення і модернізації виробництва за
рахунок того, що більша частина прибутку залишається в розпорядженні підприємств. Щодо
стимулятивної ролі прискореної амортизації у економістів немає однозначної думки, оскільки
це пов’язано з критичним станом зношеності основних фондів українських підприємств.
Якщо в 1990 р. амортизація була головним власним ресурсом технічного розвитку і становила
10,9 % усіх затрат, то в 2010 р. – у 2 рази менше. Тому, як вважає більшість спеціалістів,
амортизація втратила свою основну функцію – відновлення основних фондів як у вартісній,
так і в натуральній формі, а діапазон способів нецільового використання вітчизняними
підприємствами досить широкий (від покриття поточних витрат до фінансування інвестицій у
запаси).

Ми погоджуємось з такою думкою та вважаємо, що для більш ефективного вирішення
завдання щодо стимулювання зростання інвестиційної активності підприємств доцільно
доповнити податок на прибуток інвестиційними пільгами прямої дії. Протиставлена
податковим пільгам політика загального зниження ставки податку на прибуток при всій її
значимості все-таки є менш ефективним важелем регулювання інвестиційної діяльності.
Введення в податкове законодавство пільг необхідно здійснювати по наростаючій для посилення
стимулятивного ефекту. Можливість ухилення від оподаткування прибутку за допомогою
пільг повинна бути зведена до мінімуму внаслідок їх якісної регламентації та дієвого контролю
з боку податкових органів. Як зазначає А. Соколовська, „позитивний досвід розвинених країн
у стимулюванні інвестиційної діяльності підприємств за допомогою надання їм інвестиційних
пільг з податку на прибуток підтверджує їх дієвість та дає підстави вважати, що за певних умов
їх доцільно застосовувати в Україні” [12, с. 241]. На думку В. Гейця, ,,відсутність комплексного
наукового аналізу та обґрунтованих підходів до послідовного реформування, зволікання з
унесенням змін до податкового законодавства зумовили загострення суперечностей між
фіскальними функціями податкової системи і потребами стимулювання економічної
активності суб’єктів господарювання’’ [14]. В умовах структурної нерівномірності і
незбалансованості інвестицій необхідно використовувати саме вибіркові регулюючі механізми
оподаткування.

На нашу думку, для забезпечення регулятивного впливу держави на економіку засобами
фіскального регулювання повинні бути відновлені пільги на постійній основі, насамперед по
податку на прибуток. Вони повинні бути нейтральні стосовно сфер вкладення капіталу, видів
економічної діяльності, категорій платників податків. Пільги повинні бути спрямовані тільки
на стимулювання відтворювального процесу – від капітальних вкладень у фундаментальні
дослідження до інвестицій у діюче виробництво.

Залучення ПІІ в економіку України, особливо в умовах кризових явищ в економіці та
гострої нестачі фінансових ресурсів для стабілізації вітчизняної економіки, є одним із
стратегічних завдань. Для прискорення структурних зрушень і розвитку економіки існує
нагальна потреба суттєво підсилити економічну мотивацію інвестування. Одним із таких
способів є використання фіскальних інструментів. У свою чергу, обмеженість фінансових
ресурсів держави не дозволяє застосовувати податкові преференції до будь-яких інвестицій,
крім пріоритетних галузей розвитку економіки. Інструменти податкового стимулювання
повинні бути зосереджені на тих інвестиціях, які мають інноваційну спрямованість. Це, у
свою чергу, потребує встановлення кількісних (за обсягами капіталовкладень) та якісних
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характеристик інноваційних проектів, встановлення терміну використання податкових пільг і
прозорого порядку їх надання.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ
Інформаційні технології є важливим інструментом у процесі прийняття управлінських

рішень, пов’язаних із діяльністю установ. У роботі розглянуто основні напрями
використання інформаційних технологій моніторингу та аналізу фінансових показників.
Проведено аналіз програмних продуктів, що використовуються для обробки даних.
Наведено переваги та доведено необхідність у використанні інформаційних технологій
для ефективного використання фінансових ресурсів.

Information technologies were an important instrument in the process of acceptance of
administrative decisions of the establishments related to activity. Basic directions of the use of
information technologies of monitoring and analysis of financial indexes were in-process
considered. The analysis of software products which are utilized for processing of data was
conducted. Advantages and necessity of the use of information technologies were resulted for
the effective use of financial resources.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, інформаційні технології, фінансові ресурси.

Для забезпечення конкурентоспроможності України на світових ринках важливо швидко
та якісно аналізувати й обробляти велику кількість інформації, що виникає в процесі
функціонування підприємств. Для ефективного управління діяльністю установ та
прогнозування результатів у майбутньому необхідне комплексне використання сучасних
інформаційних технологій.

Сучасний бізнес відрізняється високим рівнем конкуренції та постійно змінюваними
умовами господарювання. Відповідно підвищується рівень складності завдань, які доводиться
вирішувати. Таким чином, більш високі вимоги висуваються до тих методів і механізмів, які
забезпечують роботу фінансової служби, органічно вбудовують її в єдиний бізнес-процес
підприємства. Для моделювання бізнес-процесів діяльності компанії, сертифікації згідно з
міжнародними стандартами ISO 9000 та можливим реінжинірингом використовують All Fusion
Suite [1].

Умовно роботу фінансового відділу можна поділити на два сегменти: робота на
операційному рівні (складання та контроль бюджету підприємства за видами діяльності,
взаєморозрахунки – складання і контроль виконання графіків виникнення та оплати
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дебіторської та кредиторської заборгованості, залучення та розміщення грошових коштів,
складання та консолідація фінансової звітності підприємств, оптимізація фінансових потоків,
податкове планування тощо) та робота з аналітичними даними (аналіз і прогнозування
фінансового стану підприємства).

Для підтримки розробки планових (нормативних) даних із бізнес-процесів, збереження
цих показників у сховище даних, фіксація результатів бізнес-процесів і надання користувачам
бізнес-процесів аналітичної інформації (наприклад, порівняння планових і фактичних
показників і т.д.) найбільш ефективним є використання ERP-систем (Enterprise Resource
Planning) [2].

Для розгляду поведінки компанії під впливом різних факторів (фіскальних, зовнішніх,
внутрішніх, валютних) використовують засоби імітаційного моделювання, що дозволяє
врахувати всі можливі ризики в майбутньому. Складність побудови таких моделей залежить,
у першу чергу, від кількості факторів і, як наслідок, моделювання єдиної системи, яка б
відповідала реаліям ринку.

Основна ідея таких систем полягає в тому, що елементи програмного забезпечення,
призначені для підтримки різних функцій підприємства, повинні безперервно взаємодіяти
між собою. По суті, ERP-система намагається „відтворити” бізнес-процеси в програмному
забезпеченні та супроводжувати кожну дію того або іншого співробітника.

Зазвичай, виконання основних функцій по оперативній роботі можуть ефективно
забезпечити ERP-системи. Як правило, ERP-системи будуються за модульним принципом і
залежно від випадку та бажання замовника охоплюють усі основні процеси діяльності компанії.
До функцій ERP-систем входять: управління фінансами, бухгалтерський і податковий облік,
управління етапами постачань (SCM), кадровий облік і заробітна плата (HRM), система
управління складами (WMS), система оперативного управління виробництвом (MES) тощо.

Впровадження модуля управління фінансами дає можливість проводити: підтримку різних
моделей обліку, всесторонній фінансовий аналіз, бюджетування і фінансове планування,
контроль і моніторинг виконання бюджетів, контроль дебіторської і кредиторської
заборгованості, аналіз простроченої заборгованості, генерацію фінансової звітності,
підготовку бухгалтерської та податкової звітності, підготовку аналітичних довідок і фінансових
звітів у термінах предметної галузі. Оскільки фінансова діяльність є складовою всієї системи
діяльності компанії, тому доцільне впровадження інших модулів [2].

Основним недоліком даного виду програм є висока вартість впровадження цих систем у
виробництво. Вартість може коливатися залежно від кількості модулів і розмірів підприємства
від 10 до 100 тис. амер. доларів. Як наслідок, це призводить до низьких темпів їх впровадження.

У такому випадку доцільно використовувати інформаційні системи для збору інформації,
а обробку фінансових та економічних показників здійснювати за допомогою інших програм.
Умовно такі програми можна поділити на універсальні (табличні процесори) та спеціалізовані.

Нині одним із найбільш поширених представників табличних процесорів, які
використовуються для аналізу фінансового стану підприємств (обчислення фінансових
показників, обробка економічних даних, прогнозування, імітаційне моделювання), незважаючи
на жорстку конкуренцію серед розробників електронних таблиць, беззаперечним лідером у
цьому класі, є Microsoft Excel. Суттєвою перевагою цієї програми є широкі можливості
математичного, статистичного та графічного аналізу даних; ефективне моделювання проблем
типу „що буде, якщо”; прямий доступ до зовнішніх баз даних; розвинений інтерфейс з іншими
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популярними пакетами; можливість розробки програм для користувачів мовою високого
рівня (Visual Basis for Application – VBA); наявність інструментарію для роботи в Internet
тощо. Інтегровані фінансові функції дозволяють здійснювати аналіз інвестицій, оцінити
ефективність проведення амортизаційної політики та проводити аналіз цінних паперів.

Засоби із „пакета аналізу” дозволяють розширити можливості розв’язувати різні
управлінські задачі: мінімізації, максимізації, розв’язку із конкретними умовами. Використання
VBA дозволяє створювати форми, функції користувача, макроси, модулі, розробляти власні
додатки, що значною мірою дозволяє автоматизувати роботу [3].

Одним із найбільших недоліків Microsoft Excel є універсальність, що, в свою чергу, вимагає
кваліфікованого підходу розв’язування тих чи інших завдань. Відповідно використання його
як „щоденного” засобу для аналізу можливе лише за умови створення проектних шаблонів,
які б задовольняли безпосереднього користувача і були адаптовані до відповідних нормативних
вимог.

Таким шляхом пішла значна частина користувачів, розробивши „заготовки”, робота з
якими можлива, і не з висококваліфікованими працівниками. Зокрема „Фінансовий аналіз
(Україна)” та „Финансовый анализ в MS Excel” дозволяють автоматизувати роботу у програмі
Microsoft Excel. Підставляючи вхідні дані у таблиці, можемо миттєво переглянути основні
фінансові показники і переглянути результуючі діаграми. Звичайно такий продукт потребує
адаптації до умов конкретної компанії. Більш функціональним є спеціалізоване програмне
забезпечення із інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом („ФинЭкАнализ 2009" та „Audit Expert”).

Для аналізу діяльності фінансового стану установ доцільно використовувати спеціальне
програмне забезпечення. Однією із найбільш функціональних програмних засобів є Audit
Expert із пакета аналізу Expert System [4].

До основних можливостей системи можна віднести:
– експрес-аналіз фінансового стану підприємства (Audit Expert формує звітність, яку

можна порівняти за різні періоди, що дозволяє провести на її основі вертикальний,
горизонтальний і трендовий фінансовий аналіз);

– коефіцієнтний аналіз (Audit Expert забезпечує автоматичне формування та аналіз
відносних показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність і фінансовий
стан компанії: рентабельність, ліквідність, ділова активність і фінансова стійкість);

– аналіз операційних і фінансових ризиків (Audit Expert дозволяє провести факторний
аналіз рентабельності власного капіталу, визначити ризик зниження ліквідності і втрати
платоспроможності, оцінити ймовірність банкрутства і запас фінансової стійкості компанії);

– регламентований фінансовий аналіз (Audit Expert надає можливість провести фінансовий
аналіз, відповідно до методик, показників, структури і форми звітів, регламентованих різними
нормативними документами);

– аналіз можливих фінансових стратегій (Audit Expert забезпечує аналіз можливих варіантів
подальшого розвитку фінансово-господарського стану компанії за допомогою визначеної
методики);

– оцінка кредитоспроможності позичальника. Скорингові методики фінансового аналізу
(Audit Expert дозволяє оцінити фінансовий стан з позиції банку-кредитора. Для вирішення
зворотного завдання призначені вбудовані скорингові методики оцінки позичальника);

– консолідація фінансової звітності;



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(50) 2010 63

– реалізація власних методик фінансового аналізу (Audit Expert включає конструктор
методик і дозволяє реалізувати додаткові фінансово-економічні показники, формули їх
розрахунку, звітні форми на основі вихідних і аналітичних даних тощо).

Важливою особливістю даної програми є наявність сценаріїв для аналізу і перетворення
звітності для України.

Уже при створенні проекту програма пропонує вибрати  державу (Росія, Білорусь,
Молдова, Україна) та вид організації. Серед запропонованих типів установ для аналізу:
комерційне підприємство, банк (аналіз позичальника), аудиторська компанія та державне
підприємство. На другому етапі є можливість вибрати напрям діяльності установи
(машинобудування, харчова промисловість, металургія, транспорт тощо) для врахування
особливостей діяльності установи. Надалі пропонується визначити необхідні методики, які
будуть використовуватися.

Для держаного підприємства пропонується набір стандартних методик аналізу:
– аналіз ліквідності;
– аналіз беззбитковості;
– аналіз рентабельності власного капіталу (методика фірми Дюпон);
– комплексний аналіз;
– оцінка вартості чистих активів;
– оцінка структури балансу;
– багатофакторний аналіз за методикою фірми Дюпон;
– ознаки фіктивного або навмисного банкрутства тощо.
Навіть якщо уся документація представлена у паперовому вигляді за допомогою майстра

імпорту програми Audit Expert, можна швидко імпортувати дані, що дозволить значно
зменшити затрати на введення даних. А використання мережевої версії дозволить
використовувати спільну методологію для аналізу кожного із робочих місць.

На вибір програмного продукту, необхідного для моніторингу, аналізу та прогнозування,
впливає безліч факторів: вид діяльності, наявність фінансових ресурсів, потреби та специфіка
обробки даних, інтегрованість, масштабність виробництва, тип установи, умови звітності
тощо. Незаперечним є лише факт ефективності інформаційних технологій.

Використання всього спектра програмних засобів на всіх етапах діяльності установ стає
необхідною умовою ефективного його розвитку, полегшує, уніфікує та удосконалює процес
державного фінансового контролю на підприємствах не залежно від форми власності в
конкурентному середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Елиферов В. Г. Бизнес-процессы : регламентация и управление / В. Г. Елиферов,

В. В. Репин. – М. :ИНФРА-М, 2008. – 319 с.
2. Пацай Б. Д. Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами

підприємств / Б. Д. Пацай // Фінанси України. – 2008. – Т. 153. – № 8. – С. 82–89.
3. Дубина А. Excel для экономистов и менеджеров. Экономические расчеты и

оптимизационное моделирование в среде Excel / Дубина А., Орлова С., Шубина И., Хромов А.
– СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

4. Audit Expert. Система для анализа финансового состояния предприятия. Руководство
пользователя. – М. : ПРО-ИНВЕСТ-ИТ, 2002. – 234 с.

Подано до редакції 2 жовтня 2009 р.



64                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

УДК 336.713
Я. М. Жуковська,
Національний університет
ДПС України

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано фінансовий стан комерційних банків, висвітлено головні
проблеми банківського сектору на сьогодні, проаналізовано останні дослідження та
публікації з цієї теми. Об’єктом дослідження виступають комерційні банки, які відіграють
значну роль у розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника, а
також формуванні бюджетів усіх рівнів.

The article analyzed the financial condition of commercial banks, highlighted the main
problems of the banking sector today, and reviewed recent research and publications on the
topic. The object of the study are the commercial banks, which play a significant role in Ukraine’s
economic development and support of domestic producers, as well as forming the budgets of all
levels.

Ключові слова: банк, прибуток банку, активні та пасивні операції банків, зобов’язання,
депозитні операції, банківський кредит, ризиковість депозитних операцій.

Комерційні банки належать до особливої категорії ділових підприємств, що одержали
назву фінансових посередників. Вони заохочують капітали, заощадження населення та інші
грошові кошти, що звільняються в процесі господарської діяльності, і надають їх у тимчасове
користування іншим економічним суб’єктам, які потребують додаткового капіталу. Банки
створюють нові вимоги і зобов’язання, що стають товаром на грошовому ринку. Так,
приймаючи вклади клієнтів, комерційний банк створює нове зобов’язання-депозит, а видаючи
позику – нову вимогу до позичальника. Цей процес утворення нових зобов’язань становить
сутність фінансового посередництва.

Законом України „Про банки і банківську діяльність” визначено, що банк – юридична
особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати
у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та
розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття
і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб [1].

Комерційні банки є багатофункціональними закладами, що оперують у різних секторах
ринку позичкового капіталу. Вони надають клієнтам повний спектр послуг, включаючи
кредити, прийом депозитів, розрахунків тощо. Цим вони відрізняються від спеціалізованих
закладів, що обмежені певними функціями.

Проблемам банківської діяльності, грошового обігу та кредиту присвячені роботи багатьох
вітчизняних учених, зокрема І. Гіленка, О. Дзюблюка, О. Кириченка, В. Кочетова, І. Лютого,
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В. Новицького та багатьох інших. Однак у вітчизняній літературі залишаються недостатньо
дослідженими окремі аспекти банківської діяльності.

Формування сучасної банківської системи України відбувалося в основному у 1989–
1994 рр. Вона має дворівневу структуру: перший рівень- Національний банк України, другий
– система комерційних банків [2].

Основною метою комерційних банків, які стали створювати в Україні в 1989 році, було
оперативне отримання їх засновниками і клієнтами широкого спектра банківських послуг
(включаючи отримання кредитів), вирішення засновниками за допомогою власного банку
своїх групових або індивідуальних проблем, отримання максимального прибутку для своїх
акціонерів або пайовиків, а також для власного розвитку.

Спочатку комерційні банки створювалися переважно як галузеві. Деякі банки виникли як
дочірні державних спеціалізованих банків [7].

Головною метою комерційного банку є отримання прибутку, який використовується для
створення фондів банку та виплати дивідендів. Прибуток банку – це різниця між його валовими
доходами та валовими витратами. Величина доходу залежить насамперед від обсягу кредитних
вкладень та інвестицій банку, розміру відсоткової ставки за наданими кредитами та величини
і структури активів банку [6].

У комерційному банку, як правило, використовують кілька типів кредитних продуктів:
овердрафти, кредитні лінії, строкові кредити,  міжбанківські тощо. На сьогодні робота більшості
комерційних банків супроводжується невиправданим ризиком. Як результат цього, кожний
третій комерційний банк порушує встановлені економічні нормативи. Деякі з банків втратили
свою платоспроможність і ліквідність, і, по суті, стали банкротами. Більшість порушень
допускалася на кредитному і валютному ринках, при веденні бухгалтерського обліку та
складанні звітності.

Сукупність коштів, які є в розпорядженні банків і використовуються ними для проведення
активних операцій, є банківськими ресурсами, які залежно від джерел формування поділяються
на власні кошти (капітал), залучені (депозитні) і позичені (не депозитні) ресурси. Більша частина
банківських ресурсів формується за рахунок залучених і позичених коштів, а не власних. В
економічній літературі залучені та позичені кошти поєднано у зобов’язання. Найбільшу
частину в банківських зобов’язаннях становлять залучені (депозитні) кошти, які є основним
джерелом формування ресурсів банку, що спрямовуються на проведення активних операцій.
До залучених ресурсів банку належать залишки коштів на поточних рахунках клієнтів, депозитні
вклади юридичних і фізичних осіб, рахунки і депозити інших банків, цінні папери власного
боргу.

На сьогодні кошти населення та юридичних осіб, залучені у депозити вітчизняних банків,
є найважливішою складовою депозитних фінансових ресурсів, необхідних для надання кредитів;
фінансування інвестиційних проектів, підтримки національного товаровиробника. Таким
чином, процес ефективного формування та оптимального використання залучених коштів
необхідно розглядати як базовий об’єкт регулювання банківської діяльності. Українська
банківська система відрізняється значною мірою ризику, особливо в сучасних умовах.
Ризиковість банківської діяльності значно впливає на обсяги залучення вітчизняними банками
тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання, фізичних осіб та інших банків, що обмежує
можливості українських банків формувати свої банківські депозитні ресурси, необхідні для
надання кредитів.
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Банки залучають вільні грошові кошти юридичних і фізичних осіб, проводячи депозитні
операції, у процесі яких використовуються різні види банківських рахунків. Операції банків та
інших кредитних установ із залучення грошових коштів юридичних і фізичних осіб на вклади
є депозитними операціями банків [4].

Суб’єктами депозитних операцій виступають банки як позичальники та підприємства
(фірми, організації), банки та інші кредитні установи, фізичні особи – власники коштів як
кредитори, що зумовлює кредитний характер депозитних операцій банків. Характерними
особливостями кредитних відносин є надання тимчасово вільних коштів на умовах строковості,
повернення та платності, що передбачає обов’язковість дотримання даних умов  у процесі
здійснення депозитних операцій банків. Суб’єктами депозитних операцій банків – власниками
коштів, кредиторами, можуть виступати банки внаслідок розміщення своїх тимчасово вільних
ресурсів на депозитних рахунках інших кредитних установ, зокрема й центрального банку, що
передбачає використання банками власних і залучених коштів для одержання прибутку та
визначається як активні депозитні операції банків. Отже, депозитні операції банківських установ
можна класифікувати на пасивні та активні депозитні операції банків.

Об’єктом депозитних операцій у будь-якому випадку є внески, які на певний строк
залучаються на депозитні рахунки в банк; це кошти, передані на умовах, визначених
двосторонньою угодою, які створюють депозитну базу банку. Ресурсна база сучасного банку
характеризується широкою різноманітністю видів депозитів, що ускладнює регулювання
процесу формування банківських ресурсів та зумовлює необхідність чітко розподілити
депозити за різними класифікаційними ознаками, тобто побудувати структуровану їх
класифікацію.

В економічній літературі викладено різні думки щодо класифікації депозитів банку. Аналіз
багатьох наукових праць дозволяє зробити висновок, що більшість вітчизняних учених
класифікують депозити за видом, статусом і категоріями вкладника, терміном депозиту,
формою використання рахунку тощо. Класифікація депозитів як об’єкта дослідження викликає
особливу увагу з погляду ризиковості депозитних операцій банків. Визначальною ознакою в
класифікації депозитів є характер і рівень ризику депозитних операцій, який залежить від
строку залучення ресурсів, вартості залучених депозитів, валюти, у якій номіновано депозити,
економічного змісту та характеру депозитів, форми визначення власника депозитів, форми
грошового обігу, способу юридичного оформлення зобов’язань за депозитами, категорії
вкладників тощо.

Специфіка банківської діяльності передбачає розпорядження в основному залученими
коштами фізичних та юридичних осіб, що потребує чітко визначити ризики депозитних
операцій банків, виявити фактори, що їх зумовлюють, з метою розробки ефективного
механізму їх регулювання.

Найбільш вагомим і важливим ризиком, який загрожує як банку, так і його вкладникам, є
ризик депозитних операцій банків, економічною основою якого є ризик утрати кредитором
наданих позичальнику коштів. Необхідно зазначити, що серед учених не має однозначного
тлумачення поняття „депозитний ризик” [2, 3, 4].

Їх критичний розгляд і власні дослідження дають підстави визначити ризик депозитних
операцій банків як ймовірність неповернення депоненту всієї чи частини суми депозитних
ресурсів у результаті банкрутства банку або переведення ресурсів клієнта до іншого банку
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чи дострокового вилучення депозиту внаслідок погіршення платоспроможності банку чи
суб’єктивних мотивів власника депозиту.

На виникнення ризикової ситуації при здійсненні депозитних банківських операцій впливає
широке розмаїття факторів депозитного ризику банку, які можна класифікувати за характером
їх впливу на прямі та опосередковані (непрямі). Прямі фактори безпосередньо впливають на
рівень довіри клієнтів до банків, на їх рішення щодо збереження коштів у банківській установі
і, відповідно, на рівень ризиків депозитних операцій. Непрямі фактори підривають надійність
банків та обмежують можливості виконання банками своїх зобов’язань перед клієнтами та
підвищують рівень ризиків  депозитних операцій банків, що в результаті може спричинити
неповернення клієнту депозитних ресурсів, дострокове вилучення клієнтами своїх коштів чи
переведення їх до інших банків.

Друга сфера діяльності банків – посередництво в кредиті. Комерційні банки, як уже
зазначалося, виконують роль посередників між суб’єктами господарювання, що накопичують
грошові кошти та мають потребу в них. Вони надають власникам вільних капіталів зручну
форму зберігання грошей у вигляді різних депозитів, що забезпечує збереження грошових
коштів і задовольняє потребу клієнта в ліквідності. Для багатьох клієнтів така форма зберігання
грошей більш вигідна, ніж вкладення в облігації або акції. Банківський кредит – також досить
зручна і у багатьох випадках незамінна форма фінансових послуг, яка дозволяє враховувати
потреби конкретного позичальника і пристосовувати до них умови отримання позики (на
відміну від ринку цінних паперів, де терміни й інші умови позики стандартизовані).

В умовах економічної нестабільності діяльність комерційних банків виявилася пов’язаною
з проблемою неповернення кредитів, до чого призвело різке зниження спроможності, тобто
неможливість своєчасно та в повному обсязі поверненути одержані позички. Ця проблема,
в свою чергу, пов’язана з різким спадом виробництва в реальному секторі економіки, але
суттєвий вплив на неї мала і недостатньо виважена політика багатьох комерційних банків, що
виникли в умовах високої інфляції і головне джерело своїх прибутків вбачають у високих
відсотках за кредити.

Останнім часом, коли основи банківської системи в результаті фінансово-економічної
кризи в Україні похитнулися, банки хочуть перекласти проблеми неповернутих кредитів на
плечі колекторських компаній, яких в Україні близько 100. На сьогодні у жодному із законів
України їх діяльність не регламентована, але і прямо не заборонена.

На сьогодні в економіці немає рентабельних проектів, які могли б давати прибутки на
вкладені кошти. Але ряд банків у „погоні” за великими прибутками вкладали кошти саме в
нерентабельні і інфляційні проекти. Велику роль зіграло також порушення банками
законодавства і нормативних актів НБУ, внаслідок чого такі банки виявилися в складному
передбанкрутному становищі.

Станом на 01.07.2009 р. ліцензію Національного банку України на здійснення банківських
операцій мали 187 банків, у тому числі: 164 банки (87,7 % від загальної кількості банків, що
мають ліцензію) – акціонерні товариства (з них: 126 банків (67,4 %) – відкриті акціонерні
товариства, 25 банків (13,4 %) – закриті акціонерні товариства, 12 банків (6,4 %) – публічні, 1
банк (0,5 %) – приватний), 23 банки (12,3 %) – товариства з обмеженою відповідальністю. У
стані ліквідації перебуває 9 банків, з них 6 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 3 – за 
рішеннями господарських (арбітражних) судів. Філійна мережа банків України складається з
1 189 діючих філій [8].
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За станом на 01.07.2009 р. власний капітал банків становив 116,8 млрд грн або 13,4 % пасивів
банків. Власний капітал банків має таку структуру. Сплачений зареєстрований статутний
капітал становить 78,8 % від капіталу; дивіденди, спрямовані на збільшення статутного капіталу
– 0,5 %; емісійні різниці – 5,1 %; загальні резерви, резервний фонд та інші фонди банків –
14,7 %; результати минулих років – 0,6 %; результати звітного року, що очікують затвердження
– 0,1 %; результати поточного року – ( – 8,8 %); результат переоцінки основних засобів,
нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані
компанії – 9,0 %.

Зобов’язання банків за станом на 01.07.2009 р. становили 751,8 млрд грн. Кошти фізичних
осіб становлять 196,7 млрд грн, або 26,2 % загального обсягу зобов’язань, кошти суб’єктів
господарювання – 117,6 млрд грн, або 15,6 % [8].

Банки мають таку структуру коштів населення стосовно строковості. Строкові кошти
становлять 151,2 млрд грн, або 76,9 % від загальної суми коштів населення,  а кошти на вимогу
– 45,4 млрд грн, або 23,1 %.

За станом на 01.07.2009 р. активи банків становили 868,6 млрд грн, загальні активи – 944,6
млрд грн. Більшу частину загальних активів становлять кредитні операції – 79,4 %.

Доходи банків становили 72,0 млрд грн, у т.ч. процентні доходи становили 61,8 млрд грн
(або 85,9 % від загальних доходів), комісійні доходи – 7,5 млрд грн (10,5 %).

Витрати банків становили 82,2 млрд грн, у т.ч. процентні витрати – 34,3 млрд грн (або
41,7 % від загальних витрат), відрахування в резерви – 29,1 млрд грн (35,4 %), комісійні витрати
– 1,3 млрд грн (1,6 %) [8].

За І півріччя 2009 р. збиток системи комерційних банків у цілому становив 14,3 млрд грн,
що пов’язано зі зростанням банківських витрат, зокрема, відрахувань у резерви під активні
операції банків, які на 01.07.2009 р. досягли 33 млрд грн.

Доходи банків за І півріччя 2009 року порівняно з відповідним періодом минулого року
зросли на 48,1 % і становили 72,0 млрд грн.

Витрати за І півріччя 2009 року порівняно з І півріччям 2008 року зросли на 94,7 % і
становили 82,2 млрд грн [8].

Нині життя ставить перед банківською системою завдання здійснення якісних внутрішньо-
системних змін, їх треба вирішити, для того щоб галузь була готова до економічного зростання
та інвестиційного процесу. Без надійного і сильного банківського сектора не може бути
успішною економічна політика будь-якого уряду.

Формування резервів для покриття ризиків за позиками є важливим елементом серед
заходів, спрямованих на підвищення надійності і стабільності банківської системи.

Факти банкрутства деяких банків і розміри проблемних кредитів потребують негайного
вирішення питання щодо створення резервів на покриття безнадійних боргів, адже банкрутство
одного банку спричинює проблеми для всієї економіки.

На сьогодні джерелом прибутків залишається валютний ринок. Після кількохмісячного
затишшя він знову почав „рухатися”, і деякі банки можуть заробити на коливаннях курсу
гривні до іноземних валют.

Економічне становище у 2009 році змінилося на гірше. Звуження ресурсної бази особливо
далося взнаки.
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Комерційні банки, виступаючи складовою банківської системи, відчувають на собі весь
спектр дії як загальноекономічної ситуації в країні, так і державних заходів грошово-кредитного
регулювання.

У нашій країні також широко застосовують різні методи регулювання ліквідності і
платоспроможності комерційних банків. Вони полягають у встановленні НБУ різних норм і
обмежень діяльності комерційних банків, а також в існуючій системі оподаткування діяльності
банків.

На загальний рівень банківської ліквідності значний вплив справляє стан в економіці в
цілому. Зокрема, такі негативні явища, як спад виробництва, бюджетний дефіцит, інфляція,
структурні диспропорції в економіці, платіжна криза призводять до погіршення ліквідності
багатьох банків.

Зрозуміло, що вирішення зазначених проблем виходить за межі компетенції банківських
установ, а тому істотно обмежує їх можливості щодо регулювання власної ліквідності. Необхідні
заходи з метою покращання ситуації насамперед повинні охоплювати регулювання
економічних процесів на макрорівні, що є прерогативою держави, а не окремих комерційних
банків.
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МІНІМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ У СФЕРІ

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
У статті висвітлено проблеми, що виникають під час адміністрування податків у

сфері електронної комерції. Розглянуто окремі способи мінімізації податкових зобов’язань
у цій сфері, а також використання офшорних юрисдикцій з метою зниження бази
оподаткування.

The article describes problems that arise during the administration of taxes in area of e-
commerce. Review some ways of minimizing tax liabilities in this area and using of offshore
jurisdiction in order to reduce base of taxation.

Ключові слова: оподаткування, електронна комерція, податковий контроль, офшорна
юрисдикція.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується стрімким запровадженням у
повсякденну діяльність суб’єктів господарювання засобів інформаційно-комунікаційних
технологій (далі – ІКТ) та Інтернету. Це, в свою чергу, сприяє перенесенню традиційної комерції
в мережу Інтернет, появі електронної комерції, а також дозволяє суб’єктам господарювання
активно використовувати ці технології для ведення підприємницької діяльності.

За незначний проміжок часу електронна комерція стала одним із сегментів світової
економіки, який найбільш динамічно розвивається. Не залишаються осторонь і українські
Інтернет-компанії. Адже електронна комерція є перспективним видом діяльності, який не
потребує значних затрат, порівняно з традиційними видами господарської діяльності. Крім
того, існує можливість ведення бізнесу в країнах із найбільш сприятливим податковим
кліматом.

© Коваленко Ю. М., Борейко Н. М., 2010



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  3(50) 2010 71

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів електронної комерції присвячені праці
багатьох зарубіжних учених, а саме: Ж. В. Писаренко, А. В. Волокітіна, А. П. Маношкіна,
А. В. Солдатенкова, С. А. Савченко, Ю. А. Петрова, С. В. Лопаткіна, Л. Д. Реймана,
В. А. Копилова та інших. Вивченню економічної сутності електронної комерції, розвитку та
формуванню ринку Інтернет-послуг, а також їх законодавчого регулювання приділяють увагу
в своїх наукових працях вітчизняні дослідники: В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька, С. П. Ріппа,
В. М. Брижко, А. М. Грехов, Г. В. Юрчук, А. В. Чучковська, О. Ю. Чубукова, Г. А. Полєтаєва
та багато інших. Вивченню проблем мінімізації податкових зобов’язань, зокрема й у сфері
електронної комерції та аналізу проблем непрямого оподаткування операцій електронної
комерції, присвячені праці В. І. Коротуна, А. М. Новицького, В. М. Желіховського та інших.

Незважаючи на значну кількість напрацювань у сфері електронної комерції, на сьогодні
залишаються не достатньо дослідженими податкові аспекти функціонування та розвитку
електронної комерції. Ситуація ускладнюється тим, що вітчизняна система податкового
законодавства перебуває у стадії реформування. Змінюється концепція і принципи
оподаткування, що призводить до численних змін у нормативно-правових актах, а також до
суперечностей податкового законодавства. Зазначене дає можливість платникам податків
ухилятися від оподаткування або використовувати у своїй діяльності різні схеми для мінімізації
податків.

Тому метою нашої статті є дослідження електронної комерції з позиції застосування її
можливостей для мінімізації податкових зобов’язань.

У наукових джерелах більшість авторів [1, с. 55; 2, с. 12] під електронною комерцією
розуміють економічну діяльність, яка є повним замкненим циклом операцій, що включає
замовлення товару (роботи, послуги), проведення платежів, доставку товарів (робіт, послуг)
з використанням ІКТ та забезпечує передачу прав власності чи прав користування одним
суб’єктом господарювання іншому.

Суб’єкти господарювання ще на етапі формування бізнес-плану підприємства здійснюють
приблизний аналіз витрат і доходів, а також вивчають способи зменшення податкових
зобов’язань з метою отримання більших прибутків. Способи зменшення податкових
зобов’язань можуть бути як законними, так і незаконними. Тому в науковій літературі
прийнято розрізняти такі поняття, як ухилення від оподаткування, оптимізація та мінімізація
сплати податків. Зокрема, мінімізація податкових зобов’язань тлумачиться як уникнення сплати
податків законно з використанням податкових лазівок; ухилення від оподаткування – як умисне
приховування податкової бази або надання до податкових органів недостовірної інформації [4],
а оптимізація – вибір платником податків найкращого (оптимального) варіанта з множини
можливих способів зменшення власних податкових зобов’язань, але за умови, що такі дії
повністю відповідають чинному законодавству [5].

Здійснення повного циклу господарських операцій в мережі Інтернет дає безліч
можливостей для мінімізації податкових зобов’язань, ухилення від оподаткування,
безпідставного відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ) тощо.

Податковим органам провідних держав світу й державній податковій службі України
зокрема відомо про значну кількість способів мінімізації сплати податків та докладається
максимум зусиль для їх руйнування. Так, підрозділами податкового контролю юридичних
осіб ДПС України активно застосовується ризикоорієнтована система відбору платників
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податків для проведення перевірок, що сприяє зменшенню кількості перевірок та покращанню
якості контрольно-перевірочної роботи.

За даними ДПА України [3], при здійснені контрольно-перевірочної роботи органами
ДПС у 2009 році було виявлено понад 9 тис. схем мінімізації податкових зобов’язань, які були
здійснені в межах чинного законодавства. Втрати державного бюджету внаслідок таких дій
оцінено у 29,8 млрд грн. Однак є випадки незаконної мінімізації, тобто умисного ухилення від
сплати податків, збитки від дій яких значно більші. Так, працівниками ДПС України у 2009 році
виявлено надзвичайно резонансну схему виведення капіталу за межі держави та мінімізації
податкових зобов’язань з виплати доходів нерезидентам у вигляді оплати робіт, послуг, платежів,
роялті на суму 1,5 млрд дол США.

Виявлення схем мінімізації сплати податків забезпечується завдяки внесенню до плану
перевірок виключно ризикових платників податків. Це сприяє підвищенню ефективності
контрольно-перевірочної роботи та зменшенню кількості планових перевірок суб’єктів
господарювання (у 2008 році було проведено 25,9 тис. перевірок, у 2009 році – 23,3 тис.) [3].

Суб’єкти електронної комерції досить часто застосовують законні та незаконні способи
мінімізації сплати податків і вибудовують схеми з метою зниження бази оподаткування.
Загальновідомо, що будь-який суб’єкт господарювання, в межах чинного законодавства,
намагається зменшити свої податкові зобов’язання. Особливо такі дії актуальні в період
фінансово-економічної кризи, коли робляться всі спроби зберегти свій бізнес та
конкурентоспроможність продукції, що призводить до порушення чинного податкового
законодавства і застосування різних схем ухилення від оподаткування.

Активне впровадження технологій електронної комерції, які постійно вдосконалюються,
сприяє зниженню витрат суб’єктів господарювання та мінімізації транзакційних витрат,
оскільки за здійснення підприємницької діяльності виникає можливість дистанційного
(віддаленого) збору й обробки інформації, пошуку потенційних контрагентів, проведення
переговорів, укладення різних угод і договорів про купівлю-продаж товарів (робіт, послуг),
розрахунок за які відбувається переважно в електронному вигляді. Це сприяє виникненню
ускладнень у процесі контролю товарно-грошових потоків через різні податкові юрисдикції
замовників та отримувачів замовлених цифрових товарів (робіт, послуг). Створюються
сприятливі умови, які часто використовуються недобросовісними платниками податків для
здійснення протиправної діяльності, зокрема, ухилення від оподаткування чи незаконної
мінімізації сплати податків.

У більшості провідних країн світу розвиток електронного бізнесу та його складової –
електронної комерції, відбувається під пильним наглядом та за підтримки держави. В Україні
цей розвиток відбувається дещо стихійно, оскільки на законодавчому рівні існує багато
неврегульованих питань, зокрема й стосовно оподаткування. Ігнорування державою
зазначених проблем може спонукати суб’єктів господарювання до використання ІКТ та
технологій електронної комерції для зловживань з метою отримання незаконних прибутків,
що становитиме серйозну небезпеку. Неконтрольована діяльність у мережі Інтернет може
створити реальну загрозу інтересам суб’єктів господарювання і держави в цілому [6]. Одним
із шляхів вирішення даного питання є створення ефективної законодавчої бази з регулювання
цієї сфери діяльності.

Ухилення від оподаткування за здійснення операцій у сфері електронної комерції
характеризується, зокрема, застосуванням таких схем, як:
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– перенесення бази оподаткування на суб’єктів господарювання, які знаходяться на іншій
системі оподаткування. Таку схему застосовують, наприклад, при роздрібній торгівлі, коли
реалізація продукції відбувається через приватних підприємців, а облік доходів, витрат і руху
продукції не ведеться, оскільки такі суб’єкти зазвичай не застосовують реєстратори
розрахункових операцій;

– збільшення витрат за рахунок послуг нематеріального характеру, методика визначення
вартості яких відсутня (просування та реалізація цифрових товарів, програмного забезпечення,
юридичних та інформаційно-консультаційних послуг тощо);

– проведення розрахунків із застосуванням передплати за товари в межах однієї
промислової-фінансової групи;

– застосування низької торговельної націнки або реалізація товарів (продукції) за цінами,
нижчими від ціни придбання (як правило, використовується при експорті, внаслідок чого
реальні прибутки можуть осідати в офшорних зонах);

– застосування різних податкових юрисдикцій та виведення бізнесу в офшорні зони або
держави з нижчими податковими ставками. Ця схема є досить популярною на сьогодні через
надання зареєстрованим там компаніям значних податкових пільг. У даний час усе більше
компаній, особливо тих, що формуються у сфері електронного бізнесу, віддають перевагу
веденню фінансових операцій у юрисдикціях із найбільш прийнятним оподаткуванням.

Загальновідомо, що сам термін „офшор” означає своєрідний фінансовий центр, який
залучає іноземний капітал внаслідок надання спеціальних податкових та інших пільг іноземним
компаніям і вважається одним з найвідоміших методів податкового планування [7]. Основною
умовою для реєстрації офшорної компанії є ведення фінансової діяльності за межами країни
реєстрації. Таким чином, компанія переміщує свою діяльність на територію з вигіднішими
податковими умовами. Офшорними зонами, які активно змагаються за звання центрів
електронної комерції та інтенсивно розвивають телекомунікаційну інфраструктуру, є Кіпр,
Мальта, Мадейра, Гонконг, Ірландія, Кайманові острови та інші офшорні фінансові центри.

Офшорні юрисдикції пропонують розмістити на своїй території не лише веб-сервер, але й
офіс і персонал Інтернет-магазину. Зокрема, як зазначають аналітики компанії
Roche&Duffay [10], при торгівлі товарами, які мають фізичний вимір, в офшорних зонах можна
розмістити склади з продукцією та зареєструвати компанію, від імені якої буде здійснюватися
весь бізнес. Наприклад, при продажу в США зручно розмістити склади, скажімо, на островах
Карибського моря, а при торгівлі з Європою чи Україною – наприклад, на Кіпрі. Вказані
операції дозволяють акумулювати отриманий прибуток у безподатковому чи
низькоподатковому режимі. Як бачимо, офшорні юрисдикції пропонують суб’єктам, які хочуть
займатися електронною комерцією, весь перелік необхідних послуг, тим самим стимулюючи
здійснення цієї діяльності на своїй території. Це є своєрідною податковою конкуренцією між
країнами.

Можливості суб’єктів господарювання, які займаються електронною комерцією стосовно
мінімізації та ухилення від сплати податків, є надзвичайно великими та можуть завдавати
значної шкоди державному бюджету.

За даними рейтингу „Paying Taxes 2010", проведеного Світовим банком (World bank),
Міжнародною фінансовою корпорацією (International Finance Corporation, IFC) та
аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers, у світі, з позиції оподаткування, найбільш
зручними є Мальдіви, оскільки там підприємці сплачують лише один податок, який становить
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9,1 %, а на його адміністрування затрачається близько однієї години часу на рік. До першої
десятки рейтингу потрапили також Катар, Гонконг, Об’єднані Арабські Емірати, Сінгапур,
Ірландія, Саудівська Аравія, Оман та Нова Зеландія [8].

За цим рейтингом Україна віднесена до країн з найскладнішою системою адміністрування
податків і зборів та займає 181 місце за ступенем обтяження платників податків. Для порівняння,
суб’єкти господарювання в Україні щорічно здійснюють 147 податкових платежів, тоді як у
Норвегії їх лише 4. Крім того, на адміністрування податків у нашій країні витрачається 736
годин на рік, тоді як, наприклад, у Новій Зеландії – лише 70 годин [9]. Це негативно впливає на
здійснення податкового контролю та знижує інвестиційну привабливість економіки України.
Інформацію про витрати на адміністрування податків середньостатистичною компанією
протягом року наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Інформація про обтяженість платників податків і податкових органів при

адмініструванні податків*

*Примітка: складено за [11].

Зазначене вище дає підстави вважати, що ведення бізнесу в мережі Інтернет і надмірне
податкове навантаження в більшості держав світу й в Україні, зокрема, спонукає суб’єктів
господарювання у сфері електронної комерції застосовувати схеми мінімізації податкових
зобов’язань, а також здійснювати свою господарську діяльність у країнах зі сприятливим
податковим кліматом. Це негативно впливає на наповнення державного бюджету.

На державному рівні необхідно врегулювати проблеми, що вникають при оподаткуванні
суб’єктів господарювання, які займаються електронною комерцією. Проте необхідно
враховувати, що розвиток електронної комерції почався порівняно недавно (з кінця 90-х років
ХХ століття), тому з метою стимулювання її розквіту процедура оподаткування повинна бути
побудована найбільш оптимально. Надмірний податковий тиск негативно впливатиме на
невеликі компанії з низькими прибутками, сприятиме тінізації та переведенню бізнесу в
офшорні юрисдикції.

В Україні на сьогодні на державному рівні поки що не проводиться збір статистичних
даних у сфері електронної комерції. На нашу думку, це могли б здійснювати підрозділи
Держкомстату, які поряд з аналізом зовнішньої торгівлі товарами та оптово-роздрібної торгівлі
здійснювали б аналіз даних щодо господарської діяльності в мережі Інтернет, зокрема: 1) щодо
кількості компаній, які займаються підприємницькою діяльністю в сфері електронної комерції;

Індикатор Україна
Європа та

Центральна
Азія

ОЕСР /
Середнє

Виплати (кількість) 147 46,3 12,8
Час (години) 736 336,3 194,1
Податок на прибуток
(% прибутку) 12,3 10,9 16,8

Податок та виплати на заробітну
плату (% прибутку) 43,1 23,1 24,4

Інші податки (% прибутку) 1,9 9,4 3,3
Загальна податкова ставка
(% прибутку) 57,2 43,4 44,5
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2) аналіз доходів і витрат; 3) вплив надходжень від цієї діяльності на ВВП тощо. Для цього
необхідно вдосконалити існуючі форми звітності та активно запроваджувати позитивний
міжнародний досвід високорозвинених країн. Це сприятиме покращанню реалізації державної
політики, формуванню інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і
закономірностей соціально-економічного розвитку держави. Така інформація була б
надзвичайно корисною ДПА України та іншим державним органам для відображення цілісної
картини діяльності суб’єктів господарювання у сфері електронної комерції. У даний час в
основному інформаційну базу становлять відомості різних вітчизняних і зарубіжних
аналітичних компаній, які мають свої методики та критерії оцінки, тому отримані дані іноді
відрізняються один одного.

Оскільки суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері електронної
комерції, є платниками податків (податку на прибуток, ПДВ тощо), постає необхідність у
формуванні органами ДПС України спеціальної бази даних, яка б вміщувала інформацію про
таких платників, їх доходи, розміри сплачених податків, порушення ними податкового
законодавства тощо. Необхідною передумовою є законодавче врегулювання порядку
реєстрації таких суб’єктів підприємницької діяльності. Це значно спростило б діяльність
податкових органів стосовно податкового контролю таких суб’єктів господарювання та сприяло
б зменшенню випадків мінімізації податкових зобов’язань. Зазначена інформація була б
корисною для контрагентів, які перед тим, як починати співпрацю з компанією, мали б
можливість перевірити її статус у відповідній податковій базі. На сьогодні в органах ДПС така
база існує для перевірки контрагентів (платників ПДВ), але в ній окремо не відображаються
дані про діяльність суб’єктів господарювання у сфері електронної комерції.

Крім того, зважаючи на далеко не вичерпний перелік способів мінімізації податкових
зобов’язань суб’єктами електронної комерції, вважаємо доцільно розробити та затвердити
на державному рівні методики оцінки вартості послуг нематеріального характеру, а також і
вдосконалення порядку застосування „звичайних цін” на внутрішньому ринку. Крім того,
потребує покращання якості контрольно-перевірочної роботи стосовно документування
результатів перевірок і збільшення податкових періодів, а також спрощення форм подання
податкової звітності.

Для стимулювання ефективного розвитку підприємств, що займаються електронною
комерцією, а також своєчасної та в повному обсязі сплати податків до державного бюджету
необхідно застосовувати диференційований підхід до оподаткування суб’єктів господарювання
у сфері електронної комерції: враховувати величину підприємства, обсяги прибутку та
чисельність персоналу. Ці заходи сприятимуть ефективному розвитку електронної комерції в
Україні.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ

У статті досліджено сутність поняття „податкове навантаження”, проведено аналіз
податкового навантаження на валовий внутрішній продукт за окремими країнами, надано
пропозиції щодо зниження податкового навантаження.

In this paper the essence of the concept of “tax burden”, the analysis of the tax burden on
GDP for individual countries, given the proposal to reduce the tax burden.

Ключові слова: податки, податкове навантаження, податкова політика, податкова
система.

Загальновідомо, що надмірне податкове навантаження є негативним фактором державної
податкової політики, який відповідно впливає на розвиток економічних відносин у країні,
стримує ділову активність суб’єктів господарювання, уповільнює зростання валового
внутрішнього продукту та є однією з причин виникнення такого кризового явища у суспільстві,
як соціальна напруженість.

Податкова політика відіграє особливу роль у реалізації соціальної функції держави, прямо
чи опосередковано впливаючи на соціально-економічні процеси. Добре продумана і виважена
податкова політика створює стимули для залучення більшої кількості громадян у
підприємницьку діяльність, формує базу для інтенсивного розвитку виробництва і так
забезпечує передумови для зростання податкових надходжень.

В останні роки в Україні все частіше ставиться питання щодо зниження податкового
навантаження, оскільки на сучасному етапі розвитку економіки держава, з одного боку, прагне
максимізувати надходження у бюджет, а з іншого – повинна створювати сприятливі умови
для розвитку виробництва. Тому держава повинна визначити оптимальний рівень
навантаження на економіку й, зокрема, на суб’єктів господарювання. Адже загальновідомо,
що „добре оподаткування – фундамент суспільного бюджету – це одна з головних ознак
демократії і вагома складова соціального капіталу” [11, с. 58].

Питання податкового навантаження та його впливу на економічну активність і доходи
платників були предметом спеціальних досліджень на початку минулого століття. Їм
присвячено ряд монографій і статей таких вчених, як К. Брауер, П. Гензель, П. Мікеладзе,
Е. Селігман, А. Соколов, К. Шмельов та ін.

Подальший розвиток цих досліджень у контексті визначення сутності та величини
надлишкового податкового навантаження було здійснено  в межах теорії оптимального
оподаткування вченими А. Гарбергером, П. Самуельсоном, Дж. Стігліцом та ін.

© Канцур І. Г., 2010
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Теоретичні основи  сучасних наукових підходів до визначення  та оцінки важкості 
податкового навантаження в Україні, причин та наслідків його нерівномірного  розподілу 
між суб’єктами господарювання, тенденцій та шляхів зміни закладені в роботах вітчизняних 
економістів В. Андрущенка, В. Вишневського, І. Луніної, П. Мельника, А. Соколовської,
В. Федосова, Л. Шаблистої та ін.

Мета даної статті – визначення впливу податкового навантаження на соціально-економічний
розвиток держави та виявлення основних способів його зниження.

Проблема податкового навантаження останнім часом є однією з найбільш дискусійних. У
науковій літературі важко знайти однозначне визначення цього поняття. Під податковим
навантаженням розуміють податковий тягар, податковий тиск, податковий прес, рівень
податків, рівень оподаткування. У більшості наявних публікацій визначення податкового
навантаження розмиті за ємністю та змістом, хоча, по суті, вони є синонімами, і розбіжність
полягає лише в обраних підходах.

У цілому можна виділити два підходи до розуміння податкового навантаження:
1) податкове навантаження як кількісна характеристика. Прихильники цього підходу

розглядають податкове навантаження як відносний показник, що характеризує частку податків
і зборів, які платник податків зобов’язаний сплатити у бюджет [5, с. 155];

2) податкове навантаження як якісна характеристика. Тут автори дають більш глибоке
значення цієї економічної категорії та оцінюють вплив оподаткування в цілому на економіку,
а також на її галузі й окремі економічні суб’єкти [10, c. 5].

Професор А. Соколовська визначає податкове навантаження як ефекти впливу податків
на економіку в цілому та на окремих їх платників, пов’язані з економічними обмеженнями,
що виникають у результаті сплати податків і відволікання коштів від інших можливих напрямів
їх використання [10, c. 5].

В „Оксфордському тлумачному словнику” „податкове навантаження” розглядається як
сума податку, сплаченого фізичною особою або організацією [12].

У „Фінансовому словнику” „податкове навантаження визначається як „питома вага всіх
податкових платежів за певний час (фінансовий рік) і величина валового доходу платника
податку” [1].

На нашу думку, податкове навантаження – це кількісні та якісні характеристики впливу
системи оподаткування на соціально–економічні процеси у державі, це результат взаємодії
податкової системи та людини.

Податки і податкова система країни забезпечують близько 80 % державних фінансів
України [2]. Специфіка побудови податкової системи впливає на загальний стан країни,
включаючи рівень тінізації економіки і, як наслідок, рівень злочинності, корумпованості в
країні.

Зростання податкового навантаження вище деякої межі викликає зниження розмірів
державних фінансів, що перебувають під управлінням держави, з одночасним зростання
тінізації економіки [2]. З іншого боку, зайве зниження податкового навантаження не дозволяє
державі повноцінно виконувати свої функції.

Отже, саме через ці причини, важливо підтримувати деякий оптимальний рівень
оподаткування в країні, причому значення цього оптимуму для різних країн може істотно
відрізнятися. На жаль, в Україні питання оптимізації оподаткування значною мірою не
вирішено, тому дослідження в цьому напрямі є досить актуальним.
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Проблема надмірного податкового навантаження досить гостро стоїть сьогодні перед
Україною. За різними даними, рівень податкового навантаження в Україні становить „70 %–
80 % отриманого доходу без урахування податкових навантажень на заробітну плату і
собівартість продукції” [4, с. 46–52], у той час як у розвинених країнах світу розмір цього
показника коливається від 30 % (у Сполучених Штатах Америки та Туреччині) до 52 % (у
Швеції) [6, с. 84–87].

Актуальність адекватної  оцінки  важкості  податкового навантаження в Україні та
визначення  напряму його зміни спричинена, з одного боку, об’єктивною суперечністю між
потребами збільшення рівня перерозподілу ВВП через податкову систему держави та її бюджет,
продиктованими сучасними вимогами до розвитку освіти, науки, охорони здоров’я, що
визначаються  глобальними процесами, а також необхідністю у реалізації широкомасштабних 
соціальних програм, які відповідають моделі соціально орієнтованої ринкової економіки, і
можливостями забезпечити такий перерозподіл, обмеженим низьким рівнем соціально-
економічного розвитку країни, необхідністю першочергово вирішити проблеми забезпечення
сталого  економічного зростання, активізації підприємницької діяльності. З іншого боку, її
актуальність зумовлена необхідністю змінити певні стереотипи суспільної свідомості, згідно
з якими підвищення загального рівня податкового тягаря ототожнюється з підвищенням
податкових ставок, що розглядається  як ледь чи не єдина причина низької ділової активності
суб’єктів господарювання, „тінізації” економіки, відтоку національних капіталів за кордон.
Відповідно зниження податкових ставок оцінюється як таке, безпосереднім наслідком якого
повинно стати подолання зазначених негараздів.

На сьогодні рівень податкового навантаження на фізичних осіб в Україні є невиправдано
високим і потребує його перегляду у напрямі зменшення, шляхом зниження діючих в Україні
податкових ставок. Податкове навантаження на середнього українця як споживача
необґрунтовано вищий, ніж на виробника, і в динаміці цей податковий тиск постійно
збільшується, про що свідчать дані про структуру доходів зведеного бюджету за окремими
країнами (табл. 1, за даними [7, 8, 9]).

Таблиця 1
Структура доходів Зведеного бюджету України, Російської Федерації та Республіки

Білорусь, 2000–2007 рр.
з них у % до доходів:Бюджетна стаття

Країна доходів

Доходи,
всього податок на

прибуток
підприємств

податок
на додану
вартість

акцизний
збір

2000 р. 49 117,9 15,7 19,2 4,6Україна,
млрд. грн

2007 р. 219 936,5 15,6 27,0 4,8

2000 р. 1 132,1 2,4 32,8 11,6Російська
Федерація,
млрд. руб 2007 р. 13 250,7 16,4 17,1 2,4

2000 р. 3 181,0 13,8 25,7 8,0Республіка
Білорусь,

млрд. білор.
руб

2007 р. 48 049,0 8,0 18,0 6,3
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Аналіз податкового навантаження на ВВП за окремими країнами показав, що в Україні, на
відміну від інших країн, цей показник за рахунок податку на додану вартість за 2000–2007 рр.
підвищився найбільше – майже в 1,5 раза, а за рахунок акцизного збору – на 15 %, тобто
інтенсивність зростання податкового навантаження на ВВП в Україні найвища порівняно з
іншими країнами (табл. 2, за даними [7, 8, 9]).

Таблиця 2
Податкове навантаження на валовий внутрішній продукт України, Російської Федерації

та Республіки Білорусь, 2000–2007 рр.

З даних таблиці 2 можна зробити висновок, що на відміну від Російської Федерації та
Республіки Білорусь, в Україні податкове навантаження на валовий внутрішній продукт за
рахунок податку на додану вартість і за рахунок акцизного збору в динаміці більш інтенсивно
зростає за рахунок споживачів, ніж за рахунок виробників. Надмірний податковий тягар для
споживачів в Україні та погіршення матеріального добробуту населення внаслідок
оподаткування є дуже важливими аргументами на користь необхідності в удосконаленні
податкової політики.

Реформування податкової системи, на нашу думку, повинно бути спрямовано на:
– зниження податкових ставок;
– спрощення системи оподаткування, механізмів сплати податків, ведення податкового

обліку;
– покращання якості адміністрування податкових платежів.
Як свідчить досвід податкових реформ у розвинених країнах, зменшення рівня

оподаткування шляхом зниження податкових ставок зазвичай не супроводжується швидким

з них:Бюджетна стаття

Країна доходів

Доходи,
всього податок на

прибуток
підприємств

податок
на додану
вартість

акцизний
збір

2000 р. 28,9 4,5 5,6 1,3Україна,
% до ВВП

2007 р. 30,8 4,8 8,3 1,5

Темп зростання
(зниження)

1,066 1,067 1,482 1,154

2000 р. 16,3 2,6 5,4 1,9Російська
Федерація,
% до ВВП 2007 р. 40,2 6,6 6,8 1,0

Темп зростання
(зниження)

2,466 2,538 1,259 0,526

2000 р. 34,8 4,8 9,0 8,0Республіка
Білорусь,
% до ВВП 2007 р. 49,5 4,0 8,9 3,1

Темп зростання
(зниження)

1,422 0,833 0,989 0,388
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зростанням податкових надходжень до бюджету через уповільнену реакцію економічних
суб’єктів на зазначене зниження податкових ставок. Таким чином, як свідчить практика,
зниження податкових ставок у перші роки супроводжується зменшенням податкових
надходжень до бюджету. І якщо вдається суттєво скоротити обсяг державних видатків, то
показники бюджетного дефіциту зростатимуть. Саме тому, на нашу думку,  зменшення
податкового навантаження повинно відбуватися поступово, шляхом зниження ставок не відразу
щодо більшості податків, що забезпечують велику частку дохідної частини державного
бюджету, а поетапно на кожний з податків окремо, що дозволить уникнути як скорочення
державних витрат, яке, як правило, реалізується внаслідок відмови держави від фінансування
різних соціальних програм, так і підвищення показників бюджетного дефіциту.

Крім того, поступове зниження податкового навантаження на фізичних осіб призведе до
формування цілого ряду позитивних зрушень в економічній і податковій сферах. У першу
чергу зазначене зменшення сприятиме збільшенню заощаджень домогосподарств,
підвищенню платоспроможного попиту населення, що, в свою чергу, сприятиме розвиткові
виробництва та збільшенню реальних доходів платників податків і, як наслідок, – зростанню
податкової бази. Також до позитивних зрушень, викликаних зменшенням податкового
навантаження, можна віднести детінізацію економіки, легалізацію доходів платників податків
внаслідок зникнення стимулів для ухилення від сплати податків.

Складність оподаткування, за результатами досліджень експертів Світового банку, негативно
позначається на таких параметрах, як щільність бізнес-структур у розрахунку на душу
населення, загальна якість інфраструктури для бізнесу та навіть якість системи освіти. Доцільно
зазначити, що за складовою „сплата податків” у рейтингу „Ведення бізнесу у 2008 р.” наша
країна посідає передостаннє місце зі 178 країн, нижчу позицію займає Білорусь. Водночас
країни, які мають кращі умови зі сплати податків і різних внесків, мають вищий рівень добробуту
громадян, нижчий рівень безробіття, особливо серед жінок. Причина проста – обтяжлива
податкова система диспропорційно завдає шкоди малому бізнесу, надто в секторі послуг, де
працює більшість жінок [13, с. 39–40].

Як показує досвід зарубіжних країн, актуальним напрямом у проведенні податкових реформ
є запровадження звітування через Інтернет. Подання податкової звітності в он-лайновому
режимі створює значні економічні і соціальні вигоди для суспільства. Поряд із зменшенням
витрат бізнес-сектора, при такому варіанті значно зменшується кількість особистих контактів
зі службовцями податкових служб, що, в свою чергу, призводить до зменшення рівня
корумпованості в податкових органах.

Для покращання ситуації з адмініструванням податків доцільно здійснити такі кроки:
спростити ведення податкового обліку, максимально наблизити його до бухгалтерського
обліку; зменшити кількість платежів і відповідно податкових періодів для подання податкової
звітності; спростити та зменшити обсяг податкових декларацій. Введення в дію таких заходів
сприятиме зниженню податкового навантаження та зменшенню кількості порушень
податкового законодавства.

Отже, податкове навантаження – це кількісні та якісні характеристики впливу системи
оподаткування на соціально-економічні процеси у державі.

Сьогодні рівень податкового навантаження в Україні невиправдано високий, – це є
важливим аргументом необхідності вдосконалення податкової політики.
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Вважаємо за доцільне, спрямувати політику у сфері податків на „податкове розвантаження”
економіки, яке можна забезпечити, поступово знижуючи податкові ставки та розширюючи
бази їх оподаткування; спрощуючи системи оподаткування; поліпшуючи податкове
адміністрування та забезпечуючи його прозорість. Такі кроки сприяли б насамперед
зниженню податкового навантаження, прискоренню економічного розвитку, без якого
неможливе реальне розширення податкової бази, поступовій детінізації економічного
простору та зміцненню можливостей соціально-економічного розвитку держави.
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КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ
ПІЛЬГ

У статті проаналізовано вплив організаційно-управлінського аспекту оподаткування
на пільговий механізм оподаткування в Україні. Встановлено, що посилення організаційно-
управлінського аспекту оподаткування призводить до покращання контролю пільгового
механізму оподаткування. Обґрунтовано необхідність в удосконаленні податкового
законодавства з метою підвищення ефективності контролю податкових пільг.

In article influence of organizational-administrative aspect of the taxation on the preferential
mechanism of the taxation in Ukraine is analysed. It is defined that strengthening of
organizational-administrative aspect of the taxation leads to improvement of the control of the
preferential mechanism of the taxation. Necessity of improvement of tax laws for the purpose of
increase of efficiency of the control of tax privileges is given reason.

Ключові слова: адміністрування податків, організаційно-управлінський аспект
оподаткування, пільговий механізм оподаткування, податкові пільги.

Практика надання податкових пільг без належного контролю з боку держави за їх
використанням призводить до появи бажання у платника податку використати отримані вигоди
не за призначенням, тим самим порушуючи конкурентні умови, законодавство. Особливої
актуальності дана проблема набуває у зв’язку намаганням України адаптувати вітчизняне
податкове законодавство відповідно до вимог євроінтеграції.

Проблеми використання податкових пільг досить широко висвітлюються в працях
Вишневського В. П., Мельника П. В., Литвиненка Я. В., Соколовської А. М. Однак проведений
аналіз показав, що вказані автори досліджують класифікацію податкових пільг, їх вплив на
податкові надходження бюджету та/або інвестиційну активність суб’єктів господарювання.
Питання адміністрування податків висвітлюють у своїх працях Андрущенко В. Л.,
Мельник В. М., Солдатенко О. В. та інші, однак їх дослідження здебільшого зводяться до
визначення теоретичних засад адміністрування податків і напрямів удосконалення
адміністрування окремих податків.

Віддаючи належне здобуткам учених-економістів, що здійснюють свої дослідження у сфері
пільгового оподаткування та адміністрування податків, потрібно зауважити, що існують
проблеми, які не отримали остаточного вирішення. Це стосується насамперед підвищення
ефективності використання податкових пільг через розроблення системи якісного управління
та контролю за пільговим механізмом оподаткування. Тому вивчення вказаної проблеми і
стало метою написання цієї статті.

© Таращенко В. А., 2010
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Еволюція податкової науки та практики свідчить, що податки перестали бути лише знаряддям
фіску. Нині податки та оподаткування містять у собі можливості впливу держави на ринковий
механізм. Податкове регулювання як один з інструментів державного регулювання економіки
дозволяє впливати на процес суспільного відтворення, зокрема стимулювання розвитку
окремих галузей економіки, процесу накопичення капіталу, регулювання платоспроможного
попиту населення, стимулювання зайнятості тощо, сприяючи тим самим макроекономічній
стабілізації суспільства. Однією з особливостей податкового регулювання є свідомий вплив
держави на економіку, безперервний у своєму розвитку та відносно постійний у часі. У
своєму арсеналі механізм податкового регулювання має широкий перелік інструментів впливу,
серед яких особливе місце займають податкові пільги. Попри те, що окремі науковці та практики
стверджують про необгрунтованість і згубність практики використання податкових пільг і
вимагають їх скасування, історія розвитку податкових фінансів показує, що до сьогодні без
податкових пільг не обходилася жодна держава. Адже „правильне використання податкових
пільг та знижок може забезпечити не лише збереження отриманих фінансових надходжень, а
й можливості фінансувати розширення прогресивних напрямів діяльності, нові інвестиції за
рахунок повернення податкових платежів” [1, с. 83].

Однак проведені нами раніше дослідження свідчать про недосконалість державного впливу
на економіку, коли, з одного боку, існують значні втрати бюджету від надання податкових
пільг, з іншого – неефективність використання наявних інструментів податкового регулювання
розвитку соціально-економічних процесів, зокрема податкових пільг [2, с. 99]. Вважаємо, що,
незважаючи на зусилля економістів побудувати дієвий механізм пільгового оподаткування,
останній не буде ефективно працювати, якщо держава не зможе забезпечити його належного
контролю.

Так, у праці „Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу”
В. М. Мельник обґрунтовує, крім інших, думку про те, що на фіскальні та стимулюючі ефекти
оподаткування досить жорстко накладаються обмеження, викликані адмініструванням
податків, або, як він їх називає, – організаційно-управлінськими аспектами
оподаткування [3, с. 125]. Продовжуючи розпочате, науковець наголошує: „…модернізація
сучасної системи оподаткування (зокрема, в Україні) має передбачати комплекс заходів, серед
яких поряд з питаннями вдосконалення законодавства та оптимізації окремих елементів податків
особливе місце посідають рішення організаційно-управлінського характеру. Саме посилена
увага до проблем техніки справляння здатна забезпечити успіх податкових реформ у частині
синхронізації дії всіх трьох аспектів податків (фіскального, стимулюючого (обмежуючого) та
адміністративно-управлінського)” [3, с. 227]. У зв’язку з цим перед нами постають такі питання:
як саме організаційно-управлінський аспект оподаткування (читай, адміністрування податків)
впливає на результати використання пільгового механізму оподаткування і до яких
організаційно-управлінських змін  у пільговому механізмі оподаткування може призвести
прийняття Податкового кодексу.

Проте, перед тим як приступити до аналізу цифр і фактів, доцільно з’ясувати, що саме
розуміється під дефініцією терміна „адміністрування податків”. Проведений аналіз
В. М. Мельником у названій вище праці показав, що дефініція даного терміна в науковій
літературі та законодавстві відсутня. І тому науковець запропонував своє авторське бачення
даного поняття: „адміністрування податків – це управлінська діяльність органів державної
виконавчої влади, яка пов’язана з організацією процесу оподаткування, засновується на
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державних законодавчих і нормативних актах та використовує соціально зумовлені і сприйняті
правила” [3, с. 127]. Взявши цю дефініцію терміна як основну, проаналізуємо результати
використання пільгового механізму оподаткування під кутом адміністративно-управлінського
аспекту.

Оскільки технологія адміністрування податків (у тому числі податкової пільги як одного з
елементів податку) передбачає такі напрями управлінської діяльності, як облікова робота
(облік платників податків та облік надходження податків); масово-роз’яснювальна та
консультативна робота; прогнозно-аналітична робота; контрольно-перевірочна
робота [3, с. 137], то важливо було б знати, як саме по зазначених напрямах здійснюють свою
діяльність органи державної податкової служби.

Згідно з даними (табл. 1), оприлюдненими Державною податковою адміністрацією
України [4], можемо зробити висновок про зростання ефективності адміністрування податків,
контрольованих ДПА. Про це свідчать наступні дані:

Таблиця 1
Основні показники діяльності органів ДПС України за 2004–2008 р.р.

Примітка: розраховано за даними ДПА [4]

– податкові надходження до Зведеного бюджету України зросли з 52 303 232 тис. грн у
2004 р. до 148 414 476 тис.грн у 2008 р., або в 2,838 раза;

– кількість виїзних перевірок підрозділами контрольно-перевірочної роботи зменшилася:
по юридичних особах – з 234 162 до 215 436, або на 8 %, по фізичних особах-суб’єктах
господарювання – з 100 902 до 47 963, або на 52,5 %;

– донарахування за результатами виїзних перевірок підрозділами  контрольно-перевірочної
роботи в 2008 році по юридичних особах становили 2 831 300 тис. грн, що на 1 298 992 тис. грн,
або на 84,8 %, більше, ніж у 2004 році, по фізичних особах-суб’єктах господарювання – 328
151 тис. грн, що на 229 349 тис. грн, або на 232,1 %, більше, ніж у 2004 році;

– кількість консультацій, наданих податковими інспекторами платникам податків по
телефону, зросла в 2008 році порівняно з 2004 роком на 21,5 % та становила 891 245;

Показник 2004 р.

Базовий
темп

зростання,
%

2005 р.

Базовий
темп

зростання,
%

2006 р.

Базовий
темп

зростання,
%

2007 р.

Базовий
темп

зростання,
%

2008 р.

Базовий
темп

зростання,
%

Податкові надходження,
млн грн. 52 303,2 100,0 76 878,2 147,0 96 168,6 183,9 120 510,8 230,4 148 414,5 283,8

Кількість виїзних
перевірок:

юридичні особи 234 162 100,0 193 092 82,5 183 323 78,3 210 803 90,0 215 436 92,0
фізичні особи –

суб’єкти
господарювання

100 902 100,0 70 129 69,5 53 675 53,2 48 040 47,6 47 963 47,5

Донараховано за
виїзними перевірками,
тис. грн:

юридичні особи 1 532 308 100,0 2 163 329 141,2 2 394 769 156,3 2 032 234 132,6 2 831 300 184,8
фізичні особи –

суб’єкти
господарювання

98 802 100,0 94 038 95,2 161 163 163,1 228 220 231,0 328 151 332,1

Кількість консультацій,
наданих по телефону 733 684 100,0 763 005 104,0 798 401 108,8 816 414 111,3 891 245 121,5

Кількість порушених
кримінальних справ, шт. 6 188 100,0 4 309 69,6 3 179 51,4 3 606 58,3 3 099 50,1

Кількість засуджених за
податкові шахрайства,
чол.

1 241 100,0 579 46,7 756 60,9 777 62,6 602 48,5
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– з 2004 р. по 2008 р. відбулося зменшення в 2 рази  як кількості порушених кримінальних
справ у боротьбі з податковим шахрайством, так і кількості засуджених за податкові шахрайства
по кримінальних справах, прийнятих до провадження слідчими та органами дізнання податкової
міліції.

Необхідно зазначити, що наведені дані характеризують технологію адміністрування податків
загалом, не даючи нам конкретної інформації щодо впливу організаційно-управлінського
аспекту оподаткування на ефективність використання пільгового механізму оподаткування.
Однак, на нашу думку, результати проведеного аналізу можна деякою мірою застосувати і
щодо адміністрування податкових пільг, які, нагадаємо, є одним з елементів податку. Належне
адміністрування податків формує у платника податку високий рівень податкової культури
або ж, принаймні, викликає деякий острах перед загрозою виникнення адміністративної чи
кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства.

Більш повну інформацію про вплив організаційно-управлінського аспекту на пільговий
механізм оподаткування, на нашу думку, можна отримати, проаналізувавши показники
діяльності органів державної податкової служби України у поєднанні з інформацією про
наслідки використання податкових пільг у розрізі окремих податків.

Проведені раніше дослідження показали, що у загальному обсязі податкових пільг понад
97 % займають пільги за трьома бюджетоутворюючими податками: податок на додану вартість,
податок на прибуток та акцизний збір [2, с. 96].

За даними ДПА (табл. 2), у 2004 році було зареєстровано 435 305 платників податку на
прибуток. У 2005–2006 рр. кількість останніх поступово зменшилася до 386 318 платників
(вочевидь, що однією з причин такого зменшення кількості платників податку на прибуток
було скасування  численних податкових пільг, значну частку яких становили саме пільги по
податку на прибуток), а за період 2007–2008 рр. – період загального економічного зростання
в Україні – їх кількість зросла до 421 800 платників, що становить лише 96,9 % від величини
показника 2004 року.

Попри зменшення кількості платників, кількість поданих декларацій по податку на прибуток
зросла з 1 808 778 штук у 2004 році до 2 321 700 штук у 2008 році, або на 28,4 %.

За показником надходжень по податку на прибуток до Зведеного бюджету за період 2004–
2008 рр, маємо зростання в 2,96 раза, що позитивно характеризує використання механізму
оподаткування прибутку підприємств щодо його фіскальної здатності. Найбільший темп
зростання надходжень по податку на прибуток маємо в 2005 році (становив 145,2 %), на що
вплинуло скасування податкових пільг для спеціальних (вільних) економічних зон. В інші роки
досліджуваного періоду темп зростання надходжень від податку на прибуток коливався від
111,5 % (у 2006 р.) до 139,1 % (у 2008 р.). Негативним моментом є зростання кількості
прострочених або неповних платежів та втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування.
Сума наданих податкових пільг по податку на прибуток зросла з 3 699 882 тис. грн у 2004 році
до 15 755 754 тис. грн у 2008 році, або в 4,26 (!) раза.
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Таблиця 2
Показники адміністрування податків і результати використання податкових пільг у

розрізі окремих платежів за 2004–2008 рр.

Примітка : побудовано за даними [4] та оперативними даними Департаменту обліку та
звітності ДПА України.

Втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування податком на прибуток у 2008 році
становили 1 674 918 тис. грн, що в 1,56 раза більше від величини 2004 року. Порівнюючи темп
зростання бюджетних втрат від використання пільгового механізму оподаткування з темпом
росту наданих пільг і податкових надходжень по податку на прибуток, можна висловити
припущення, що втрати бюджету попри зростання в абсолютному вираженні мають відносне
скорочення.

Таким чином, можна сказати, що адміністрування податку на прибуток в цілому та пільг
по ньому зокрема покращується, хоча все ще є далеким від досконалості, а посилення контролю
за використанням податкових пільг призвело до зростання податкових надходжень та відносного
скорочення бюджетних втрат.

Більш ефективно, на нашу думку, здійснюється контроль податкових пільг з акцизного
збору. У 2005 році було реалізовано заходи по контролю за виробництвом та обігом лікеро-
горілчаної продукції, попередженню фактів псевдоекспорту, відбулося запровадження
акцизних марок для маркування алкогольних напоїв за видами винопродукції та залежно від
міцності лікеро-горілчаних виробів, системи акцизних складів на підприємствах по
виготовленню спирту та лікеро-горілчаної продукції, організації роботи по виявленню
використання та розповсюдження фальшивих марок, попередження фактів виготовлення та
обігу не облікованої алкогольної продукції, переопломбування місць можливого доступу до
спирту на спиртозаводах [5, с. 8]. Внаслідок таких дій кількість платників акцизного збору
зменшилася з 996 осіб у 2004 році до 545 осіб у 2008 році, або на 45,3 %, що відбулося  з
одночасним зменшенням кількості поданих декларацій на 21,89 % (кількість останніх у 2008
році становила 5 849 штук).

Показник 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
Податок на прибуток:

кількість платників, осіб 435 305 434 587 386 318 404 820 421 800
кількість поданих податкових декларацій, шт. 1 808 778 1 911 114 2 013 290 2 159 843 2 321 700
кількість прострочених або неповних платежів, шт. – – 81 794 131 031 105 763
надійшло податкових платежів, млн грн 16 161,7 23 464,0 26 172,0 34 407,2 47 856,8
сума наданих податкових пільг, млн грн 3 699,9 4 906,9 6 684,8 9 564,9 15 755,8
втрати бюджету, млн грн 1 075,5 424,4 740,4 1 056,3 1 674,9

Податок на додану вартість:
кількість платників, осіб 503 120 448 120 364 893 358 219 335 934
кількість поданих податкових декларацій, шт. 3 286 335 4 090 042 4 263 395 4 126 635 3 868 465
кількість прострочених або неповних платежів, шт. – – 335 033 317 999 207 843
надійшло податкових платежів, млн грн 16 733,5 33 803,8 50 396,7 59 382,8 90 501,3
сума наданих податкових пільг, млн грн 56 198,1 62 020,4 59 652,5 85 062,5 107 726,7
втрати бюджету, млн грн 10 800,7 11 513,4 12 537,4 15 969,5 20 593,9

Акцизний збір:
кількість платників, осіб 996 779 607 560 545
кількість поданих податкових декларацій, шт. 7488 5675 5 699 6 203 5 849
кількість прострочених або неповних платежів, шт. – – 814 800 725
надійшло податкових платежів, млн грн 6 091,6 7 346,6 7 557,3 9 072,2 10 230,1
сума наданих податкових пільг, млн грн 4 833,8 6 311,7 6 741,5 7 100,2 7 361,9
втрати бюджету, млн грн 424,4 136,8 0,5 1,1 0,7
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Посилення контролю оподаткування підакцизних товарів та надання податкових пільг
призвело до зменшення кількості прострочених або неповних платежів з 814 у 2006 році до 725
у 2008 році. Протягом досліджуваного періоду постійно зростала сума наданих пільг по
оподаткуванню акцизним збором товарів вітчизняних товаровиробників: якщо в 2004 році
було надано податкових пільг на суму 4 833 815 тис. грн, то в 2008 році – на 7 361 870 тис. грн.
Позитивним в адмініструванні акцизного збору стало скорочення втрат бюджету внаслідок
використання податкових пільг: якщо в 2005 році втрати бюджету сягали 136 802 тис. грн., то в
2006 році вони становили 490 тис. грн., у 2007 році – 1 087 тис. грн, у 2008 році – 732 тис. грн,
що стосовно базового 2004 року становило відповідно 32,3 %, 0,1 %, 0,3 % та 0,2 %. Як результат,
покращання адміністрування акцизного збору та пільг по ньому, висока еластичність
підакцизних товарів щодо цін і доходів споживачів, високі темпи економічного зростання
України в 2004–2008 рр. призвели до зростання  податкових надходженнь  Зведеного бюджету
України від оподаткування акцизним збором у 2008 році до 10 230 145 тис. грн, що на 4 138 594
тис. грн, або на 67,9 %, більше від показника 2004 року.

Кількість платників податку на додану вартість протягом 2004–2008 рр зменшилася з 503
120 до 335 934. Однією з основних причин зменшення кількості платників ПДВ є анулювання
свідоцтв платника, кількість яких перевищувала число новостворених платників. Анулювання
свідоцтв відбувалося у зв’язку з ненаданням декларацій протягом року (46 %) та наданням
декларацій про відсутність поставок (21 %) [6, с. 110]. Позитивним моментом в адмініструванні
податку на додану вартість стало зменшення кількості прострочених або неповних платежів з
335 033 у 2006 році до 207 843 у 2008 році. У зв’язку з цим не можна не згадати запровадження
з 2006 року Державною податковою адміністрацією України системи приймання та
комп’ютерної обробки податкової звітності та реєстрів податкових накладних, чим було
забезпечено формування та збільшення кількості способів подання платниками податків
податкової звітності, чим було скорочено документообіг в органах державної податкової служби
та у платників податків, відпрацьовано податкові ризики, зменшено терміни проведення
перевірок щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ і забезпечення
своєчасного їх відшкодування платнику податків, зменшено прострочення цих сум [7, с. 324].
Податкові надходження до бюджету по податку на додану вартість безперервно зростали та в
2008 році становили 90 501 322 тис. грн, що в 5,4 раза більше від суми надходжень по даному
податку в 2004 році. Темп зростання наданих податкових пільг за період 2004–2008 рр. становив
191,7 %, тоді як темп зростання бюджетних втрат внаслідок пільгового оподаткування податком
на додану вартість становив 190,7 %. Отже, можна зробити висновок про покращання
адміністрування податку на додану вартість і пільг по ньому: при зменшенні кількості платників
податку надходження до бюджету зростають, при чому темп зростання надходжень суттєво
перевищує темп зростання податкових пільг та бюджетних втрат. Додатковим аргументом до
цього висновку є результати аналізу співвідношення „втрати бюджету/податкові надходження”,
проведеного по ПДВ (рис. 1).
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Рис 1. Відношення бюджетних втрат до податкових надходжень Зведеного бюджету
України по ПДВ в 2004–2008 рр., %

Скасування в 2005 році частини пільг та посилення контролю  за використанням залишених
пільг по ПДВ призвело до зменшення цього співвідношення з 64,5 % до 34,1 %. Поступово
значення останнього знову зменшилося та  коливалося в межах 22,8–26,9 %.

Таким чином, незважаючи на те, що загальна сума податкових пільг зростає, ефективність
їх використання все ж таки підвищується, і певну роль при цьому відіграють саме організаційно-
управлінські аспекти оподаткування. Однак у рамках інтеграції України до ЄС на
законодавчому рівні залишаються питання, які не знайшли свого визначення. Так, відсутня
дефініція терміна „податкова пільга”, що не сприяє вирішенню інших питань, у тому числі
питання контролю пільгового оподаткування. У 2007 році урядом України було розроблено
та прийнято Концепцію реформування податкової системи України, якою передбачалося
визначення на законодавчому рівні змісту терміна „податкова пільга” та запровадження
порядку, за яким кошти, що залишаються у суб’єктів господарювання у зв’язку з одержанням
податкових пільг, визнаються бюджетними коштами, які надаватимуться на певний строк і за
умови їх використання на визначені державою потреби, або на поворотній основі [8].
Аналогічна по сутності законодавча норма в частині пільгового оподаткування передбачена
і в проекті Податкового кодексу України [9]. На нашу думку, у разі прийняття Кодексу постане
гіпотетичне питання: хто саме контролюватиме податкові видатки? Згідно з чинним
законодавством [10] та проектом Податкового кодексу [9] контролюючими органами
(органами стягнення) у частині, які віднесені до їх компетенції, є митні та податкові органи.
Однак Концепцією передбачено запровадження обліку податкових пільг у спеціальному фонді
державного бюджету (що, власне, і визначає їх як „податкові видатки”) [8], контроль якого
згідно з чинним законодавством здійснюється Державною контрольно-ревізійною службою
та Рахунковою палатою України.

З одного боку, такий подвійний (чи навіть потрійний) контроль може звести до мінімуму
зловживання у використанні податкових пільг, а отже, підвищить ефективність пільгового
механізму оподаткування як в інтересах фіску, так і в інтересах розвитку соціально-економічних
процесів, тоді як, з іншого боку, надзвичайно зростає затратність адміністрування податків у
частині пільгового оподаткування.

Отже, результати проведеного дослідження показують, що посилення організаційно-
управлінського аспекту оподаткування призводить до покращання контролю пільгового
механізму оподаткування.
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Однак передчасне прийняття Податкового кодексу без приведення інших законодавчих і
нормативних актів у відповідність з ним може призвести до руйнації існуючого та виникнення
труднощів у функціонуванні майбутнього механізму пільгового оподаткування. У зв’язку з
цим постає потреба у більш детальному розмежуванні в чинному законодавстві завдань і
повноважень контролюючих органів у частині пільгового оподаткування, розробки та
прийняття окремого закону про податкові пільги, в якому необхідно передбачити дефініцію
терміна „податкова пільга”, принципи побудови пільгового механізму оподаткування, види
та облік податкових пільг, порядок надання та використання податкових пільг, обов’язки та
права платників податків-отримувачів пільг, їх відповідальність, порядок повернення пільг,
використаних не за цільовим призначенням тощо.

Удосконалення контролю пільгового механізму оподаткування дозволить скоротити втрати
бюджету та більш ефективно використовувати регуляторний потенціал, закладений у
податкових пільгах, що полегшить виконання державою покладених на неї соціально-
економічних зобов’язань. Проте викладене вище може бути доповнене іншими дослідженнями,
адже покращання організаційно-управлінської складової діяльності контролюючих органів
при здійсненні контролю пільгового механізму оподаткування залежить від якості їх роботи
на всіх етапах контрольного процесу та здатності оперативно та адекватно реагувати на
отримані результати.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО
ВИЗНАЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
У статті подано результати досліджень українських науковців з питань визначення

фіскальної ефективності податкової системи. Узагальнено підходи щодо визначення цього
поняття. Запропоновано власне бачення фіскальної ефективності. Обґрунтовано принципи
політики забезпечення високої фіскальної ефективності.

Тhis article shows the results of studies of Ukrainian scientists on the future fiscal effectiveness
of tax policy. Also generalized approaches to determine effectiveness. Offered our own vision of
fiscal efficiency. Shown reasonable principles of fiscal policy to ensure its high efficiency.

Ключові слова: фіскальна ефективність, податкова система, принципи податкової
системи.

Видатки держави фінансуються завдяки доходам, а дохідна частина бюджетів сучасних
держав формується здебільшого за рахунок податкових надходжень. Тобто від здатності
податкової системи забезпечувати вчасні та в повному обсязі надходження грошових ресурсів
до бюджету значною мірою залежить можливість держави фінансувати необхідні витрати.
Без перебільшення можна сказати, що нормальне функціонування податкової системи
виступає одним із основних чинників підтримки життєздатності держави.

Зрозуміло, що під час реалізації економічної політики кожна держава намагатиметься
побудувати такі системи (фінансову, інвестиційну, інноваційну, податкову тощо), які
забезпечать максимальну макроефективність. Відповідно при формуванні та реалізації
державної податкової політки необхідно звертати увагу на фіскальну ефективність податкової
системи та окремих податків. Належна фіскальна ефективність податкової системи виступає
сьогодні умовою національної конкурентоспроможності. Цим визначається актуальність
дослідження.

Означеній проблематиці науковці присвячують дедалі більше уваги. Над актуальними
теоретичними, методологічними та науково-практичними питаннями визначення фіскальної
ефективності плідно працюють провідні українські вчені (В. Андрущенко, В. Мельник,
П. Мельник, А. Соколовська та інші). Водночас кількість наукових праць з питань фіскальної
ефективності залишається обмеженою. У літературі немає узгодженої (домінуючої) думки
щодо визначення фіскальної ефективності, її чинників, кількісної оцінки.

Мета статті – викласти результати авторських узагальнень з питань визначення фіскальної
ефективності податкової системи та її чинників.
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Перед тим як будемо аналізувати доробок українських вчених з питань визначення поняття
фіскальної ефективності, наведемо визначення ефективності, що міститься у першому томі
„Економічної енциклопедії” [1]. „Ефективність, – пишуть автори видання, – здатність приносити
ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту,
результату до витрат, що забезпечили цей результат. Ефективність економічна – досягнення
найбільших результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці …. У західній
економічній науці … розглядають як складну і багатоаспектну категорію, що складається з: 1)
відношення між витратами ресурсів і обсягом товарів і послуг, які виробляють із цих ресурсів;
2) максимального обсягу виробництва товарів і послуг з використанням мінімальної вартості
ресурсів; 3) виробництва товарів певної вартості за найменших витрат ресурсів; 4) отримання
максимуму з доступних для людини обмежених ресурсів; 5) відношення цінності результату
до цінності витрат та ін. [1, с. 508].

Щоправда, із запропонованими підходами щодо визначення економічної ефективності
можна посперечатися, оскільки досягнення найбільшого (максимального) результату при
найменших (мінімальних) витратах – це, швидше, один із критеріїв оптимальності, але аж ніяк
не ефективність. Певна ефективність властива будь-якому результативному процесу, оскільки
в цьому випадку досягається певний ефект у вигляді результату, нехай навіть цей результат не
є максимально можливим. Наприклад, якщо підприємство в процесі виробничої діяльності
отримало „не максимальний” результат при „не мінімальних” витратах – це зовсім не означає,
що воно не має ефективності або працює неефективно. Крім того, взагалі невідомо, що таке
„найбільший (максимальний) результат” або „найменші (мінімальні) витрати” і як вони можуть
бути визначені.

Разом з тим необхідно взяти до уваги загальний підхід авторів „Економічної енциклопедії”
до визначення ефективності як відношення результату до витрат. Вважаємо, наведене є
важливим методологічним підґрунтям при визначенні поняття фіскальної ефективності.

Зазначимо, що серед науковців немає єдиної думки щодо визначення поняття „фіскальна
ефективність”.

А. Скрипник та Т. Паянок у науковій праці „Фіскальна ефективність та можливі шляхи
реформування ПДВ в Україні” пропонують таке визначення: „фіскальна ефективність …
податку – це можливість стабільного забезпечення очікуваного рівня надходжень,
притаманний країнам, які перебувають у подібних соціально-економічних умовах. У
кількісному вимірі фіскальна ефективність (у широкому розумінні) – це здатність …
підвищувати податкове навантаження (частина податків у ВВП у даній країні). У вузькому
розумінні ефективність вимірюється як частка надходжень … податку у ВВП” [2, с. 31].
Дослідники пропонують визначати фіскальну ефективність податку на основі коефіцієнта
ефективності Е, який розраховується як відношення частки податку у ВВП (виражену у
відсотках) до номінальної податкової ставки (вираженої у десятковому дробі) [2, с. 31].
Економічний зміст запропонованої формули полягає у тому, що коефіцієнт ефективності Е
може показати, скільки на 1 відсоток номінальної податкової ставки припадає надходжень
податку (стосовцно ВВП). Значення „1” досягається у тому випадку, якщо податок всіма
платниками сплачується повністю, а пільги та ухилення від оподаткування відсутні.

В. Мельник у праці „Вплив адміністрування податків на ефективність функціонування
податкової системи” [3]. зазначає: „Фіскальна ефективність податків як їхня спроможність
наповнювати бюджет піддається впливу багатьох чинників. У ході наукових досліджень останніх
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часів прийнято було звертати більше уваги на здатність забезпечувати доходи бюджету,
закладену самим внутрішнім механізмом розрахунку того чи іншого податку. До цього
додавалися ряд зовнішніх чинників, що впливали на зміну бази оподаткування”. Таким чином,
можна зробити висновок, що під фіскальною ефективністю податків дослідник розуміє
спроможність (здатність) податків наповнювати (формувати) бюджет у запланованих обсягах.

І. Таранов і В. Валігура зробили спробу оцінити фіскальну ефективність податку на основі
мультиплікативної моделі сталої еластичності (модель Кобба – Дугласа) [4]. Як екзогенні змінні
при аналізі фіскальної ефективності ПДВ, дослідники запропонували застосовувати обсяг
ВВП, обсяги експорту та імпорту.

На нашу думку, оцінити фіскальну ефективність можна через ступінь реалізації податковою
системою (або окремим податком) свого фіскального потенціалу. Поняття фіскального
потенціалу ґрунтовно розроблено А. Соколовською у фундаментальній монографії
„Податкова система держави: теорія і практика становлення” [5]. Дослідниця вказує на сутність
і особливості фіскального потенціалу податкової системи, реалізація якого є проявом
практичного виконання податками фіскальної функції. Для оцінки фіскальної ролі податкової
системи запропоновано використовувати показники: фактичний рівень фіскального
навантаження на економіку та його потенційний рівень [5]. Очевидно, що чим вищий ступінь
реалізації фіскального потенціалу, тим вища фіскальна ефективність.

І. П. Вакулич у праці „Податкове адміністрування та ефективність податкової системи” [6]
не навів власного бачення поняття „ефективність оподаткування”, але зробив таке
узагальнення: „…надзвичайно важливою умовою ефективності податкової політики є її
стабільність і передбачуваність, що, з одного боку, викликає в усіх суб’єктів господарювання
стабільний інтерес до перспективної фінансової політики, а з другого – забезпечує високий
рівень роботи податкової служби на основі розроблюваних нормативно-правових актів із
питань оподаткування та освоєння механізмів стягнення того чи іншого податку” [6, с. 55].

М. М. Свердан у праці „Ефективність оподаткування в умовах ринкової економіки” [7] не
навів власного бачення поняття „ефективність оподаткування”, але аналіз тексту дозволяє
зробити висновок, що під цим поняттям дослідник розуміє такий стан, при якому усі податки
ефективно виконують покладені на них функції. Водночас М. Свердан вважає, що податки
виконують окрему стимулюючу функцію, і навіть називає її головною [7], з чим не
погоджуються більшість авторитетних українських дослідників.

Т. А. Коляда та І. Є. Чуркіна у науковій праці „Особливості фіскальної ефективності
оподаткування доходів фізичних осіб в умовах інтеграції” [8] не дали визначення поняття
фіскальної ефективності, але на підставі аналізу Закону України „Про систему оподаткування”
від 25 червня 1991 р. зазначили, що „принцип фіскальної ефективності передбачає такі елементи:
достатність доходів, мінімізацію видатків на збирання доходів і запобігання ухиленню від сплати
податків до бюджету, еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірний розподіл
податків між адміністративно-територіальними одиницями” [8].

На нашу думку, дискусійним питанням є розуміння фіскальної ефективності податкової
системи як її здатності забезпечувати своєчасні та в повному обсязі надходження. На нашу
думку, вказана властивість (забезпечувати податкові надходження) є, швидше, функціональним
призначенням податкової системи, але не її ефективністю. Ефективність, як правило, розуміють
як віддачу, економічний зиск, кількісне вираження ефекту на одиницю витрачених ресурсів,
здатність створювати та підтримувати економічні ефекти тощо. Здатність забезпечувати те,
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що є функціональним призначенням, – це швидше, результативність, але не ефективність.
Скажімо, якщо мотор виробив енергію, або працівник виконав певну роботу, або підприємство
випустило певну продукцію, то це швидше результативність, але не ефективність.

Таким чином, можна виділити кілька методологічних підходів щодо розуміння фіскальної
ефективності податкової системи або окремого податку. Вона (ефективність) у різних роботах
розуміється як здатність: забезпечувати своєчасні надходження до бюджету в належних
обсягах; створювати певні макроекономічні ефекти; забезпечення певної фіскальної
результативності (йдеться про надходження до бюджету) при певних витратах; на належному
рівні реалізовувати фіскальний потенціал.

На основі вивчення та узагальнення результатів досліджень науковців спробуємо
запропонувати власне визначення фіскальної ефективності. На нашу думку, фіскальна
ефективність податкової системи – це її здатність (властивість) створювати економічні ефекти,
пов’язані із забезпеченням належного фіскального результату (тобто податкових надходжень)
при допустимих витратах (йдеться про витрати на податкове адміністрування). Згідно з
запропонованим підходом, фіскальна ефективність кількісно може бути визначена як
відношення абсолютного обсягу надходжень податку до витрат на його адміністрування.
Показник дозволяє визначити суму коштів, витрачених державою на уможливлення
надходжень одиниці фінансових ресурсів у результаті оподаткування.

Зауважимо, що перші спроби розрахунків згідно з таким підходом були зроблені ще на
початку ХХ століття. Зокрема, В. Мельник посилається на розрахунки проф. Л. В. Ходського,
який вказував, що витрати на справляння податків у розрахунку на душу населення в провідних
країнах Європи в кінці ХІХ – на початку ХХ століття варіювалися від 0,31 до 0,90 російських
металевих рублів, а відношення витрат на справляння податків до загальної суми податкових
доходів держав у тих само країнах становило від 3,54 % до 10,32 %. У Російській імперії витрати
на справляння податків у розрахунку на душу населення були найнижчими, але показник їх
відношення до акумульованих сум при цьому був досить значним (6,24 %). Останнє дозволяє
робити висновки про відносно дорогу підсистему адміністрування податків у тогочасній
Росії. Її утримання суттєво зменшувало чисті податкові доходи, а значить, негативно впливало
на ефективність діючої в ті часи податкової системи [3].

В. Андрущенко наводить цікаві дані щодо ефективності основних прямих податків у США.
Зокрема, спираючись на результати розрахунків американських експертів, дослідник зазначає,
що видатки податкової служби на забезпечення справляння прибуткового податку з фізичних
осіб становлять 58 центів на 100 дол. податкових надходжень, тобто приблизно 0,6 % [9, с. 31].

Нині в Україні оприлюднюються дані щодо загального обсягу податкових надходжень,
надходжень за окремими податками (в тому числі в розрізі регіонів і видів економічної
діяльності), а також загальні дані про обсяг адміністративних витрат на стягнення податків (без
виокремлення витрат у розрізі окремих податків). Отже, можна визначити лише фіскальну
ефективність податкової системи в цілому. Фіскальна ефективність окремих податків може
бути визначена лише на основі оцінки, з використанням непрямих методів аналізу.

Визначити ступінь фіскальної ефективності податкової системи та окремих податків можна
також за допомогою методу порівняльного аналізу (коли порівнюються показники окремих
податків у межах податкової системи країни або порівнюються національні і міжнародні
показники окремих податків).
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Причому потрібно розуміти, що фіскальна результативність податкової системи не може
бути найбільшою (максимальною), оскільки податки виконують не лише фіскальну функцію,
а й регуляторну, реалізація якої призводить до зниження податкового тягаря для конкретних
платників і зменшує загальний обсяг податкових надходжень. Крім того, адміністративні
витрати не можуть бути мінімальними, оскільки платники податків схильні ухилятися від
оподаткування, внаслідок чого держава може нести додаткові витрати на фінансування
інформаційно-роз’яснювальної роботи, аналітично-моніторингових і контрольних та інших
правозастосовних процедур.

В. Мельник виділив такі чинники фіскальної ефективності: зовнішні – загальний стан
економіки країни; структурні зрушення в економіці; спрямованість соціальної та економічної
політики уряду; стан і структуру державного управління; стабільність внутрішньої політичної
ситуації; популярність влади та оцінка її рішень підданими; взаємовідносини із сусідніми
державами; культура та звичаї народу; природнокліматичні зміни та надзвичайні ситуації;
внутрішні: логічність податкового законодавства; узгодженість законодавчих і нормативних
актів; стабільність податкового законодавства; оптимальність структури органів, які
адмініструють податки; обґрунтованість методики адміністрування податків та її адекватність
економічним реаліям; урегульованість питань взаємовідносин з платниками [3]. Можна
помітити, що більшість запропонованих дослідниками чинників фіскальної ефективності
пов’язано з механізмом податкового адміністрування.

На нашу думку, висока фіскальна ефективність податкової системи забезпечується лише
в разі, коли система побудована з урахуванням теоретично обґрунтованих та емпірично
перевірених принципів. Першим у світовій науковій думці навів принципи податкової системи
А. Сміт (1723–1790) у відомій праці „Дослідження про природу та причини багатства народів”
(1776) [10]:

– громадяни кожної держави повинні брати участь у підтримці своєї держави по
можливості та відповідно до доходів, які вони отримують під охороною держави;

– податок, що сплачується громадянами, повинний бути точно визначеним. Час його
сплати й розмір повинний бути відомий платнику й усім, хто захоче знати;

– будь-який податок повинний стягуватися у зручний час і спосіб для платника;
– будь-який податок повинний бути побудований так, щоб затрати на його вилучення

були мінімальними.
Науковці зазвичай пишуть, що другий, третій і четвертий принципи у переліку,

запропонованому А. Смітом, фактично є принципами податкового адміністрування. Але
про них можна сказати й інакше. Оскільки ці принципи ведуть до мінімізації адміністративних
витрат на стягнення податків, то вони є також принципами високої фіскальної ефективності
податкової системи.

Серед найважливіших напрацювань щодо побудови принципів ефективної податкової
системи необхідно відзначити концепцію німецького економіста А. Вагнера [11]. Серед
запропонованих ним принципів більшість безпосередньо стосується забезпечення високої
фіскальної ефективності (визначеність, зручність сплати податку, максимальне зменшення
витрат на стягнення податків та ін).

Українські дослідники також достатньою мірою долучилися до формування принципів
податкової політики. У цьому контексті потрібно відзначити праці М. Кучерявенка [12],
Ю. Конрада, І. Луніної [13], В. Загорського та І. Благуна [14], О. Данілова і Н. Фліссак [15],
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О. Воронкової [16]. Виділимо ті принципи, які здатні забезпечити податковій системі високу
фіскальну ефективність. Зокрема, М. Кучерявенко серед принципів податкової системи вказує,
що витрати на їх стягнення податків повинні прямувати до мінімізації; порядок стягнення
податків повинний виходити із мінімального втручання в справи платника податків; податки
– характеризуватися чіткою бюджетною спрямованістю, тобто поява нових податків повинна
бути пов’язана з покриттям відповідних витрат, а не з ліквідацією бюджетного дефіциту; об’єкт
оподаткування повинний виходити із розумного оптимуму і стягувати майже третину
доходу [12]. Ю. Конрад і І. Луніна запропонували систему принципів оподаткування,
об’єднаних у чотири групи – фіскально-бюджетні, політико-економічні, соціально-етичні та
організаційні (правові й технічні) принципи (зокрема, вказані такі: наочність, визначеність,
зручність, практичність, простота,  контрольованість, численність, єдність) [13]. В. С. Загорський
та І. Г. Благун назвали, зокрема, такі принципи сучасної податкової системи: стабільність
податкового законодавства (її можна розглядати як засіб мінімізації витрат на облік); чітке
правове регламентування взаємовідносин платників податків і держави; зручність способу,
дати, механізму справляння податків для їх платників; принцип недискримінації (рівність усіх
платників податків перед законом); мінімізація витрат, пов’язаних із нарахуванням і сплатою
податків; доступність і відкритість податкової інформації; дотримання податкової таємниці [14].
О. Д. Данілов і Н. П. Фліссак визначили, зокрема, такі принципи побудови податкової системи:
рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації; стабільність; економічне
обґрунтування; рівномірність сплати; компетенція; єдиний підхід до розробки податкового
законодавства; доступність та зрозумілість норм податкового законодавства; адміністративна
спрощеність; економічна ефективність; гнучкість [15]. О. Воронкова, виходячи із
фундаментальної загальної теорії та сучасної конкретної практики оподаткування, виділила
такі принципи побудови податкової системи: 1) фіскальні (достатність, рухомість, точний
перелік усіх видів податків); 2) економічні (стимулюючий характер, економічна ефективність
і нейтральність); 3) соціальні (загальність, соціальна справедливість, рівномірність);
4) організаційні (наочність, визначеність, економічність, зручність, практичність і
контрольованість) [16].

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можемо зробити такі висновки:
– у науковій літературі представлено різні методологічні підходи щодо розуміння

фіскальної ефективності податкової системи або окремого податку (здатність забезпечувати
своєчасні надходження до бюджету в належних обсягах; здатність створювати певні
макроекономічні ефекти; здатність забезпечення певної фіскальної результативності при
певних витратах; здатність на належному рівні реалізовувати фіскальний потенціал);

– фіскальну ефективність податкової системи не можна визначати лише як її здатність
забезпечувати своєчасні та в повному обсязі надходження, оскільки вказана властивість є
функціональним призначенням податкової системи, але не її ефективністю;

– фіскальна ефективність податкової системи – це її здатність (властивість) створювати
економічні ефекти, пов’язані із забезпеченням належного фіскального результату (тобто
податкових надходжень) при допустимих витратах (йдеться про витрати на податкове
адміністрування);

– фіскальна ефективність кількісно може бути визначена як відношення абсолютного
обсягу надходжень податку до витрат на його адміністрування. Показник дозволяє визначити
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суму коштів, витрачених державою на уможливлення надходжень одиниці фінансових ресурсів
у результаті оподаткування;

– за даними наявної в Україні статистичної та фіскальної звітності можна визначити лише
фіскальну ефективність податкової системи в цілому. Фіскальна ефективність окремих податків
може бути визначена лише на основі оцінки, з використанням непрямих методів аналізу;

– висока фіскальна ефективність податкової системи забезпечується лише в разі, коли
система побудована з урахуванням теоретично обґрунтованих та емпірично перевірених
принципів. Дотримання більшості принципів оподаткування, запропонованих класиками
економічної науки та розвинених провідними українськими вченими-економістами,
дозволяють забезпечити високу ефективність податкової системи та окремих податків.

У подальшому необхідно виробити методологічні підходи щодо визначення фіскальної
ефективності окремих податків, і на цій основі проведені порівняльні дослідження про
фіскальну ефективність окремих податків в Україні та інших країнах.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ
РОБОТИ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті досліджено організаційні та методичні аспекти процесу планування роботи

контрольно-перевірочних підрозділів державної податкової служби України, визначено
проблемні питання організації та напрями їх вирішення. Проаналізовано відповідність
методики складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок результатам
наукових досліджень у даній сфері.

In article are researched the organizing aspects of the exit checking plan process of the State
Tax Service of the Ukraine. Are determined problem questions in organization and described
ways of their decision. Are analyzed the correspondence of the methods of the scheduling the
plan-graphic of the exit tax checking and the results of scientific studies in given to sphere.

Ключові слова: податки, податковий аудит, органи державної податкової служби,
планування перевірок, податковий контроль.

Сьогодні триває процес реформування контрольно-перевірочних підрозділів за Програмою
модернізації державної податкової служби України. Метою реформування є встановлення
неупереджених, партнерських відносин із дисциплінованими платниками, які вчасно та в
повному обсязі сплачують податки. Зрозуміло, що умовою налагодження взаємовідносин із
платником, підвищення рівня добровільної сплати ним податків та інших необхідних платежів
до бюджету є впевненість платника у його захищеності від неправомірних дій з боку
контролюючих органів, зокрема податкової служби. Тому є нагальна необхідність мінімізувати
втручання у господарську діяльність таких платників і зосередитись на введенні в дію принципу
неминучості покарання порушників податкового законодавства шляхом оперативного
викриття та здійснення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, які ухиляються від
сплати податків.

Таким чином, одним із найголовніших сучасних завдань при здійсненні контрольно-
перевірочної роботи постає якісний відбір платника податків до перевірки.

Критерії відбору платників податків до перевірки стали предметом досліджень таких
провідних українських учених, як Брич Л. П., Лисенко В. В., Василенко С. Ю.,
Матусовський Г. А., Рябченко А. П., Крисоватий А. І. Ними розглянуті теоретичні й
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методологічні основи виникнення податкових ризиків та їх вплив на економічні процеси. В
роботах Піхоцького В. Ф., Яцишина Ю. В., Буряка П. Ю., Карпінського Б. А., Залуцької Н. С.,
Білінського В. З. розглянуті методи відбору та принципи організації роботи податкових органів
з планування виїзних перевірок. Загальним проблемам планування контрольних заходів
податковими органами також присвячені наукові публікації Беліченко А. Ф., Міночкіна О. М.,
Чорного М., Жигаленко О., Мініна І. Г.

Метою даної публікації є огляд набутих досягнень у плануванні  роботи контрольно-
перевірочних підрозділів державної податкової служби України, висвітлення проблемних
питань, що залишаються невирішеними на сучасному етапі реформування, та викладення
пропозицій щодо вдосконалення процесу планування.

Плановою виїзною перевіркою є податкова перевірка платника податків, яка передбачена
у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за місцем перебування
такого платника податків. Відбір суб’єкта господарювання для проведення планової перевірки
здійснюється Державною податковою адміністрацією України (ДПА України), обласними
податковими адміністраціями та районними податковими інспекціями.

Попередньо, на рівні ДПА України, проводиться відбір суб’єктів господарювання, які
належать до складу найбільших національних фінансово-промислових груп, входять до складу
великих транснаціональних корпорацій, належать до природних державних монополій, а також
суб’єкти господарювання, пов’язані з ними через здійснення підприємницької діяльності.
Переліки відібраних до перевірки підприємств направляються до регіональних податкових
адміністрацій для аналізу та визначення переліку платників для включення до плану-графіка.

Підрозділи відбору платників до податкового аудиту обласних і районних податкових органів
визначають найбільших контрагентів відібраних суб’єктів господарювання та доповнюють
ними отримані переліки. Уточнені переліки направляються регіональними податковими
адміністраціями до ДПА України для включення до проекту плану-графіка.

Окрема група платників податків відбирається автоматизованою системою ДПА України
за 17 критеріями, які визначаються внаслідок аналізу показників, що містяться в інформаційному
масиві даних про платників податків. Перелік таких критеріїв визначений Методичними
рекомендаціями щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок
суб’єктів господарювання, затвердженими наказом ДПА України від 28.03.2008 р. № 201 [1].

Наукове обґрунтування отримали два методи відбору платників податків для перевірки:
спеціального та випадкового.

Перший реалізується при аналізі показників, що містяться в інформаційному масиві даних
про платників податків, з урахуванням основних показників діяльності підприємства та
пропозицій, які формуються на основі результатів камеральних перевірок.

Другий – передбачає здійснення відбору об’єктів для проведення документальних перевірок
незалежно від результатів попередньої оцінки інформації про платника податків. За допомогою
даного методу доцільно проводити відбір невеликої частки об’єктів перевірки. На думку одних
науковців, ця частка повинна становити 5–10 відсотків відібраних платників податків [2, с. 106],
на думку інших – від 1 до 5 відсотків [3].

Застосування обох методів паралельно повинно забезпечувати відбір платників, перевірка
яких з максимальною ймовірністю забезпечить надходження до бюджету і державних цільових
фондів значних сум донарахованих податків та інших обов’язкових платежів, а також необхідну
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репрезентативність відбору платників податків усіх категорій з метою оцінки загального рівня
стану податкової дисципліни на території, що контролюється.

Так, у Сполучених Штатах Америки даний підхід Службою внутрішніх доходів Федерального
міністерства фінансів застосовується ще з 1964 року [4, с. 152]. Саме тоді були впроваджені
перші елементи централізованої в масштабах усієї держави автоматизованої системи обробки
фіскальної інформації.

Обладнаний комп’ютерами контрольно-ревізійний відділ Служби внутрішніх доходів
проводить суцільну рахункову перевірку всіх декларацій на арифметичну правильність
обчислень й повноту поданої інформації за текстом і в цифрах. Паралельно йде відбір
декларацій для повної перевірки за принципом абсолютної випадковості. Так, забезпечуються
суцільний та випадковий контрольний підходи.

Методичними рекомендаціями щодо складання плану-графіка проведення планових
виїзних перевірок ДПА України не передбачено можливості застосування методу випадкового
відбору платників податків для перевірки.

У результаті отримуємо вкрай нерівномірне охоплення перевірками суб’єктів
господарювання: деякі платники внаслідок об’єктивно існуючих особливостей здійснення
підприємницької діяльності перевіряються кожний рік, деякі не перевіряються взагалі.

Крім того, порядок відбору платників податків до перевірок, встановлений ДПА України,
не сприяє відходу від застарілих засад організації контрольно-перевірочної роботи, за якими
при відборі платників застосовувалися суб’єктивні критерії на рівні районних податкових
інспекцій.

У процесі складання плану-графіка виїзних перевірок суб’єктів господарювання бере
участь невиправдано велика кількість працівників на місцях. Так, до складу органів державної
податкової служби в Україні входить 470 районних державних податкових інспекцій, кожна з
яких має власний підрозділ планування виїзних перевірок суб’єктів господарювання [5]. Отже,
в процесі планування перевірок задіяні кілька тисяч працівників лише районних інспекцій.

Постає необхідність у більшій автоматизації процесу відбору, причому здійснюватися він
повинний на рівні ДПА України. Для цього необхідно розвивати систему інформаційного
забезпечення діяльності податкових органів і  запровадити в загальнодержавному масштабі
програму повної комп’ютеризації та автоматизації процесів адміністрування податків, яка,
між іншим, передбачена Стратегічним планом розвитку державної податкової служби України
на період до 2013 року, затвердженим Наказом ДПА України від 07.04.2003 р. № 160,
розробленим відповідно до Програми модернізації державної податкової служби України.

Значний прогрес на шляху впровадження автоматизованого аудиту вже досягнуто завдяки
застосуванню механізму подання податкової звітності в електронному форматі,
запровадженню автоматизованої системи звіряння інвойсів постачальників і розшифровок
податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі
контрагентів.

Високі оцінки від місії Світового банку, яка працювала в ДПА України у травні 2009 року,
отримала запроваджена автоматизована система управління фінансово-промисловими
групами (ФПГ). Засоби системи дозволяють накопичувати фінансову та економічну
інформацію щодо 90 ФПГ, які включають 3 770 великих підприємств [6].

Під час складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб’єктів
господарювання здійснюється планування фонду робочого часу аудиторів.
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Мінімальна кількість перевірок, яка може бути здійснена протягом наступного кварталу,
визначається виходячи з законодавчо встановленого терміну проведення перевірки для певної
категорії платників податків (великі, середні, малі) із урахуванням 10 днів до початку перевірки,
протягом якого аудитор здійснює доперевірочний аналіз діяльності платника податків, а також
5–10 днів після закінчення перевірки, які необхідні для розгляду заперечень до акта перевірки
та прийняття повідомлення-рішення [1].

Терміни проведення виїзних перевірок встановлені Законом України „Про державну
податкову службу в Україні”. Стаття 11-1 Закону визначає, що тривалість планової виїзної
перевірки не повинна перевищувати 20 робочих днів, а позапланової – 10 робочих днів.
Подовження термінів проведення планової виїзної перевірки можливе на термін, не більше
як 10 робочих днів, а позапланової – не більше як 5 робочих днів.

По-перше, необхідно зазначити, що переліки питань, які досліджуються під час планової
та позапланової перевірок, ідентичні. Для актів, які складаються  за результатами планових і
позапланових перевірок, Методичними рекомендаціями щодо оформлення матеріалів
документальних перевірок суб’єктів господарювання – юридичних осіб, а також їх філій,
відділень та інших відокремлених підрозділів і документування виявлених порушень,
затвердженими наказом ДПА України від 11.09.2008 р. № 584, з урахуванням змін і доповнень,
встановлені єдині вимоги до змісту та форми. Отже, невідповідність встановлених термінів
проведення планових і позапланових перевірок не є обґрунтованою.

По-друге, відзначимо, що податковим законодавством інших країн передбачені значно
довші терміни проведення перевірок. Так, Податковим кодексом Російської Федерації указаний
термін обмежується двома місяцями, а за наявних підстав може бути продовжений до чотирьох
або  шести місяців. Граничний строк податкової перевірки в Португалії та у Республіці
Словаччина становить 6 місяців, у Мексиці – 18 місяців, в Іспанії – 12 місяців та може бути
продовжений, але не більше ніж на 12 місяців. Відповідно до Податкового кодексу Грузії
виїзна податкова перевірка може тривати не більше двох місяців. Тривалість податкової
перевірки в Італії обмежена 30 днями фактичного знаходження фахівців, що здійснюють
перевірку на території платника податків, у Франції – 3 місяцями (для суб’єктів малого
підприємництва). У більшості держав - учасників Організації економічного співробітництва й
розвитку не встановлено будь-яких обмежень щодо тривалості податкової перевірки. Зокрема,
граничний строк податкової перевірки не визначений у податковому законодавстві Австралії,
Канади, Норвегії, Японії. Подібного підходу дотримується й законодавство Естонської
Республіки [7].

По-третє, на нашу думку, встановлений Законом України „Про державну податкову службу
в Україні” термін проведення перевірок не був визначений з урахуванням пропозицій, які
можна б було отримати з практичного досвіду податкових ревізорів та не є результатом
поставленого експерименту, а лише відображає намагання законотворців налагодити
взаємовідносини контролюючих органів з платником через зменшення втручання у їх
господарську діяльність. При цьому, зовсім не береться до уваги той факт, що неякісні податкові
перевірки, які можуть виявлятися такими саме через брак часу на їх проведення, та їх наслідки
постають найбільшою загрозою загострення конфлікту інтересів у сфері оподаткування.

Законодавством не врегульовано питання продовження перевірок у випадках захворювання
ревізора або відповідального представника суб’єкта господарювання, а також з інших поважних
причин, за якими перевірка не може бути продовжена.
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Видача направлень одному працівникові на декілька перевірок одночасно заборонена,
проте офіційні відомості про результати діяльності податкової служби свідчать про те, що
ревізори, як і раніше, здійснюють по декілька перевірок одночасно.

Так, відповідно до Основних статистичних даних про діяльність державної податкової служби
України за 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 роки загальна кількість юридичних осіб, щодо яких
була здійснена виїзна перевірка у 2008 році, становила 66 922 особи, фізичних – 47 963 особи [5].
Загальна кількість працівників, задіяних у здійсненні перевірок, – 8 696 осіб.

Фонд робочого часу одного спеціаліста – 55 робочих днів на квартал або 220 – на рік.
Планування фонду робочого часу аудиторів здійснюється з урахуванням наступних вимог:

– до початку перевірки аудиторові надається час для виконання  доперевірочного аналізу
діяльності платника податків – 10 днів при перевірці юридичної особи та 2 дні при перевірці
фізичної особи;

– на проведення перевірки аудиторові відводиться від 5 до 20 днів при перевірці юридичної
особи, від 1 до 10 днів при перевірці підприємця;

– для розгляду заперечень до акта перевірки та прийняття повідомлення-рішення надаються
5–10 днів після закінчення перевірки юридичної особи, 3 дні  після закінчення перевірки
фізичної особи.

Отже, для проведення перевірки юридичної особи необхідно від 20 до 40 людино-днів (у
середньому – 30 людино-днів), для перевірки підприємця – від 6 до 15 людино-днів (у
середньому – 10,5 людино-днів).

Щоб виконати виїзні перевірки тієї кількості платників податків, яка була здійснена протягом
2008 року, необхідно було витратити близько 2 007 660 людино-днів на перевірки юридичних
осіб та 503 611,5 людино-днів на перевірки фізичних осіб, усього – 2 511 271,5 людино-днів.

Поділивши указану кількість людино-днів на фонд робочого часу одного спеціаліста (220
днів на рік), визначаємо, що указану кількість перевірок повинні були виконувати 11 415
фахівців проти 8 696 осіб, які дійсно здійснювали податкові перевірки у 2008 році. І тут ми не
враховували, що серед податкових ревізорів завжди є такі, які замість перевірок повинні
виконувати контрольні завдання керівників та вищих організацій, або задіяні в процесі
планування роботи підрозділів та аналізі результатів роботи, а також ті, які здійснюють виключно
керівні функції, тимчасово не працюють або відкликані на навчання.

Як результат такої великої кількості виїзних перевірок, яка не відповідає чисельності
податкових ревізорів і досягається за рахунок невиправданого скорочення термінів проведення
перевірок, маємо низьку якість виїзних перевірок, унаслідок якої адміністративними судами
скасовується 54 % податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами податкових
перевірок. Так, згідно з Основними статистичними даними, що згадувалися раніше, протягом
2008 року прийнято 11 441 судових рішень по справах, порушених за позовними заявами про
скасування  податкових повідомлень-рішень. З них 6 117 задоволено на користь платників
податків, а 5324 – на користь органів державної податкової служби [5].

У результаті проведеного дослідження пропонуються наступні напрями удосконалення
процесу планування роботи контрольно-перевірочних підрозділів державної податкової
служби України:

1) закріплення функції планування виїзних податкових перевірок за Державною податковою
адміністрацією України зі встановленням порядку розгляду пропозицій податкових
адміністрацій та інспекцій нижчих рівнів;
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2) підвищення ступеня автоматизації процесу планування;
3) розвиток інформаційного забезпечення процесу планування;
4) застосування методу випадкового відбору платників податків до перевірки разом із

методом спеціального відбору;
5) диференціація податкових ризиків та очікуваних наслідків залежно від організаційної

форми платника, обраної системи оподаткування, видів економічної діяльності та інших
факторів;

6) зменшення планової кількості виїзних податкових перевірок до величини, що відповідає
фонду робочого часу ревізорів, які працюють в органах державної податкової служби України.
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ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті розглянуто основні принципи бухгалтерського обліку: автономності
підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної)
собівартості, нарахування та відповідності доходів та витрат, повного висвітлення,
послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника,
дано характеристику та критичну оцінку. З метою усунення розбіжностей та
невідповідностей у статті запропоновано уточнити формулювання окремих облікових
принципів або внести суттєві зміни до чинних законодавчих і нормативно-інструктивних
документів.

In the article basic principles of record-keeping are examined : to the noninteraction of
enterprise, continuity of activity, periodicity, historical (actual) prime price, extra charge and
accordance of profits and charges, complete illumination, sequence, circumspection,
predominating of maintenance above a form, only money measuring device, дана description
and critical estimation them. With  the aim of removal of divergences and disparities in the
article the offered  clarifications of formulation of separate registration principles or bringing of
substantial changes is to the operating legislative and normatively-instructional documents.

Ключові слова: принципи, фінансові результати, автономність, безперервність,
обачність.

Дані фінансової звітності, в тому числі і звітності про фінансові результати діяльності
суб’єктів господарювання, повинні ґрунтуватися на основних принципах бухгалтерського
обліку, визнаних міжнародною практикою, та відповідатимуть якісним  характеристикам, що
роблять їх корисними для користувачів.

Принципи – це базові концепції, покладені в основу відображення в обліку та фінансовій
звітності господарської діяльності підприємства, його активів, доходів, витрат, фінансових
результатів [1, с. 16].

Ці принципи спочатку формувалися в умовах розвитку відносно локалізованих
національних економічних систем. Поступово інтеграційні процеси, що стали набувати
широкого розвитку у міжнародних економічних взаємовідносинах, призвели до
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трансформування національних облікових принципів у міжнародно визнані принципи
бухгалтерського обліку.

Найважливіші та найсуттєвіші з цих принципів, що формують реальне підґрунтя для оцінки
відповідних складників фінансового результату та здійснення його аналізу з метою отримання
причинно-наслідкових висновків, ретроспективних і прогнозних тенденцій та закономірностей,
були відображені у національному П(С)БО 1 [2]. До них включено такі принципи: автономності
підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості,
нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності,
превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника.

Над проблемою методики та методології бухгалтерського обліку працювали Голов С. Ф.,
Ткаченко Н. М., Сопко В. В., Кужельний М. В., але принципи фінансового обліку розглядались
узагальнено.

Метою даної статті є висвітлення основних принципів бухгалтерського обліку, їх
характеристика та критична оцінка.

Кожний із принципів фінансового обліку більшою чи меншою мірою впливає на оцінку
фінансового результату діяльності підприємства.

Так, принцип автономності діяльності означає, що кожне підприємство потрібно розглядати
як самостійну господарську одиницю, відокремлену від її власників чи інших підприємств за
винятком тих випадків, коли підприємство входить до складу іншого чи є одним із учасників
об’єднаних підприємств із певним рівнем залежності, контрольованості та відповідальності за
фінансові результати об’єднаного господарюючого суб’єкта в цілому. В останньому випадку
господарською функцією виступає саме об’єднання підприємств.

Це визначення окреслює сферу інтересів осіб, які беруть участь у господарських процесах
і звужує сферу можливих облікових елементів та їх характеристик, які повинні бути відібрані
як релевантна інформація для визначення фінансових результатів у фінансовій звітності.

Один із підходів до реалізації цього принципу визначає господарську одиницю як суб’єкт,
що здійснює контроль за ресурсами, бере на себе відповідальність за виникнення та виконання
зобов’язань і регулює свою діяльність, забезпечуючи її прибутковість і рентабельність.

Альтернативний підхід окреслює господарську одиницю як суб’єкт локальних економічних
інтересів, які є регулюючими чинниками при здійсненні звичайної діяльності. На нашу думку,
саме цей підхід найбільш повно відповідає потребам користувачів фінансової звітності стосовно
повноти релевантної інформації про фінансові результати діяльності. Він характеризує
господарську одиницю не лише як засновану на ендогенних взаємозв’язках, але й генеруючу
множину екзогенних зв’язків, кількість яких повністю визначається ефективністю її діяльності,
тобто досягнутими фінансовими результатами у звітному періоді.

Підприємство як відокремлена господарська одиниця залежно від політичного та
економічного середовища, а також обраних організаційних форм існування може мати більший
чи менший ступінь свободи вибору при прийнятті певних економічних рішень.

Так, державні підприємства, як правило, мають обмежений рівень свободи в своїй
діяльності, який часто регулюється директивами власника, тобто держави. Ці директиви дуже
часто не відповідають економічним інтересам підприємства, бо покликані забезпечити
досягнення інтересів більш високого рівня (наприклад, рівень території, галузі, держави). Таким
чином, виходячи із загальноприйнятого принципу автономності, можна зробити висновок
про те, що державне підприємство досить умовно відповідає здатності генерувати прогнозовані
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з високим ступенем ймовірності показники фінансових результатів діяльності, а отже,
забезпечувати відповідною релевантною інформацією користувачів фінансової звітності цих
підприємств. Причиною такого явища є висока залежність цих підприємств від впливу зовнішніх
регулюючих чинників, що продукуються в односторонньому порядку системи більш високого
рівня ієрархії.

Більш опосередкованим є вплив екзогенних чинників на підприємства недержавних форм
власності, але і тут вплив держави реалізується через множину фіскальних важелів і регуляторів,
а тому значною мірою змушує підприємства занижувати фінансові результати своєї діяльності.

Отже, чим більший ступінь свободи вибору, чим реальнішою є автономність підприємства,
тим повніше та достовірніше можуть бути оцінені фінансові результати діяльності
підприємства, тим більшою є довіра до цієї оцінки з боку користувачів фінансової звітності.

Принцип безперервності діяльності базується на тому, що підприємство створюється для
функціонування протягом невизначеного тривалого часу, на момент складання фінансової
звітності не існує передумов для припинення його діяльності чи суттєвого скорочення її
масштабів [3, с. 21].

Застосування принципу про безперервність діяльності у бухгалтерському обліку є
необхідністю розмежування методологічних засад визначення прибутку та оцінки активів на
нормально діючому підприємстві та на такому, що повинно бути ліквідоване найближчим
часом. Так, постійно діюче підприємство оцінює свої активи та зобов’язання за собівартістю,
а тому і фінансовий результат такого підприємства визначається внаслідок порівняння доходів
від поточної діяльності, оцінених за поточною ринковою вартістю, із поточними витратами
активів, оцінених за їх фактичною або історичною собівартістю. Натомість підприємства, що
ліквідуються чи будуть ліквідовані найближчим часом, повинні застосовувати до оцінки
фінансового результату ліквідації лише ліквідаційну вартість активів і зобов’язань.

Принцип безперервності діяльності певною мірою забезпечує порівнюваність фінансових
результатів діяльності при виконанні їх горизонтального аналізу, але не дозволяє зробити
висновок лише на основі такого порівняння про правомірність перенесення тенденцій та
закономірностей минулих періодів на майбутнє. Тут необхідно враховувати дію  більш
широкого спектра факторів, проводити більш  глибокий та ґрунтовний аналіз.

Стосовно політичного, правового, економічного середовища, у якому діють  промислові
підприємства України, необхідно зауважити, що дотримання такого принципу при веденні
бухгалтерського обліку є досить проблематичним.

Нестабільність законодавчого поля, критичний стан більшої частини партнерів по бізнесу,
елементи політичної непрогнозованості призводять до виникнення у кожному періоді більшої
чи меншої кількості передумов, що спричиняють високу ймовірність банкрутства підприємств,
що належать до різних галузей, мають різний рівень залежності та підпорядкування, неоднакову
форму власності та організаційну форму функціонування. Тож виникає проблема оцінки
активів та зобов’язань, яка, на нашу думку, може  бути вирішена лише внаслідок паралельного
визначення фінансових результатів – за собівартістю та за переоціненою (тобто фактично
ліквідаційною) вартістю.

Отже, вважаємо, що послідовне застосування принципу безперервності діяльності на
сьогодні в Україні неможливе через ряд зазначених зовнішніх умов негативного впливу на
рівень господарської стабільності суб’єктів підприємництва. А тому ведення аналітичного
обліку окремих активів і зобов’язань на даному етапі потрібно здійснювати як за фактичною
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собівартістю, так і за переоціненою (відновлювальною) вартістю, тобто на основі ринкової
оцінки. Ця вимога могла б полегшити завдання інвесторів щодо реальної оцінки активів об’єкта
інвестування.

Принцип грошового вимірювання означає, що в бухгалтерському обліку відображаються
лише ті об’єкти (явища, події, об’єкти), які мають грошове вираження [3, с. 17]. Грошовий
вимірник як узагальнюючий дає можливість об’єднати різні за своєю природою об’єкти
обліку для визначення загального фінансового результату. Очевидно, що оцінка фінансового
результату на базі поточного грошового вимірника призводить до певних похибок, умовностей
та невідповідностей зроблених оцінок. Особливо це стосується господарських одиниць, що
діють у гіперінфляційному економічному середовищі або навіть в економічному середовищі
з відносно високим рівнем інфляції. Грошова оцінка в цьому випадку призводить до суттєвих
помилок при агрегуванні відповідних показників, що мають неоднаковий момент визначення
собівартості, а тому фактично є непорівнюваними, а отже, не можуть бути використані для
отримання будь-яких узагальнюючих показників.

У цьому випадку можливі два підходи до вирішення проблеми. По-перше, оцінку можна
здійснювати лише після  перерахування всіх формуючих її показників у порівнювані ціни,
тобто поточні ринкові ціни на дату складання фінансової звітності, застосовуючи певні
коефіцієнти-дефлятори для кожного періоду. Причому ці коефіцієнти потрібно уніфікувати
для аналогічних активів чи інших статей фінансової звітності. Хоча такий метод і є певним
вирішенням проблеми, однак він не забезпечує необхідного рівня достовірності визначених
із його застосуванням фінансових результатів діяльності, а, крім того, вимагає занадто багато
витрат для своєї реалізації, оскільки змушує фактично вести кілька паралельних облікових
систем.

Другий метод – застосування для оцінки „твердих” валют. Але і в цьому випадку необхідно
дуже уважно відстежувати зовнішнє коливання цих валют. Крім того, у цьому випадку суттєво
знижується можливість урахування ендогенних факторів на фінансовий результат діяльності,
бо одним із проявів такого впливу є коливання курсу національної валюти відносно твердих
валют. У будь-якому випадку застосування принципу грошового вимірювання
господарськими одиницями, що діють в економічному середовищі з високим рівнем інфляції,
суттєво обмежує дію принципу собівартості.

Принцип історичної (фактичної) собівартості полягає у тому, що активи підприємства
необхідно оцінювати за їх собівартістю (первісною, історичною вартістю), яка склалася на
момент придбання чи створення відповідних активів [3, с. 17]. Відображення в обліку та
звітності господарських засобів за їх собівартістю пояснюється двома причинами. По-перше,
оцінка засобів за ринковою вартістю супроводжується великими труднощами її визначення.
Крім того, оцінка на основі ринкової вартості в будь-якому разі має елемент суб’єктивності,
тоді як собівартість здебільшого є категорією об’єктивною. По-друге, виходячи з принципу
безперервності діяльності, підприємство не буде  швидко реалізовувати контрольовані ним
ресурси. Воно використовує ці ресурси для забезпечення своєї поточної діяльності. А тому
немає необхідності знати ринкову вартість цих ресурсів на кожну дату складання фінансової
звітності. Таке обґрунтування принципу собівартості можна  вважати дійсним в умовах
фінансової стабільності функціонування економічної системи в цілому та її складових –
господарських одиниць. Однак, як уже зазначалося, в умовах фінансової нестабільності дія
принципу історичної (фактичної) собівартості є обмеженою часовими рамками, що
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визначають періоди відносної фінансової стабільності, або релевантні проміжки часу. Саме в
таких рамках і виникають можливості для порівняння та горизонтального аналізу показників,
що визначають фінансовий результат діяльності. В усіх інших випадках для аналізу необхідно
застосовувати лише скориговані значення відповідних показників на рівень умовно прийнятих
порівнюваних цін.

Особливо це твердження стосується оцінки необоротних активів, оскільки відображені в
балансі за первісною вартістю вони поступово втрачають об’єктивність своєї оцінки. Отже,
визначення аналітичних коефіцієнтів, що характеризують динаміку їх віддачі (тобто сприяння
отриманню певних фінансових результатів у розрахунку на одиницю інвестованого у минулі
періоди капіталу повинно здійснюватися лише за переоціненою вартістю). Якщо за вихідну
прийняти концепцію прибутку на основі зростання власного капіталу, то в цьому випадку
необхідно обов’язково виділити у його структурі окрему статтю „Резерви дооцінки необоротних
активів”, яка на сьогодні ввійшла як складова до статті пасиву балансу „Інший додатковий
капітал”. Вважаємо, що інформація про рух балансової вартості необоротних активів, особливо
основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій є суттєвою та доречною для
користувачів фінансової звітності, оскільки свідчить про якість інвестиційної власності
підприємства, а отже, і про рівень менеджменту на ньому.

Вплив методу оцінки необоротних активів на фінансові результати діяльності підприємства
проявляється у величині нарахованої амортизації, а тому об’єктивність визначеного
фінансового результату є наслідком оцінки того чи іншого необоротного активу.

Принцип нарахування є одним із найважливіших у бухгалтерському обліку у міжнародній
обліковій практиці. Згідно з ним, доходи і витрати відображаються в обліку в тому періоді, в
якому вони  мали місце, тобто були нараховані, незалежно від того, коли фактично були
отримані чи сплачені гроші [1, с. 21]. Таким чином, цей принцип регулює момент визнання
доходів і витрат, а значить має вирішальне значення при визначенні фінансового результату
діяльності.

На сьогодні у практиці обліку фінансових результатів в нашій країні цей принцип  до кінця
не витримується. Особливо це набуло явного характеру після введення в дію податкового
обліку, коли валові витрати у своєму складі мають і нараховані витрати, і сплачені витрати, а
також сплачені авансові платежі та попередні оплати за витрати майбутніх періодів. Така само
ситуація виникає і з валовими доходами, які за існуючою методикою їх визначення  включають
ще незароблені доходи у вигляді отриманих авансових платежів покупців і замовників,
нарахованих доходів за відвантажені товари та доходи майбутніх періодів, які, хоча і отримані
у вигляді грошових надходжень, повинні бути віднесені до наступних періодів (наприклад,
доходи по орендних чи лізингових операціях, отримані аванси).

Очевидно, що визначений за допомогою цих двох показників прибуток, що підлягає
оподаткуванню, жодного відношення до прибутку як фінансового результату діяльності не
має. А через те, що жодних інших методичних вказівок в питанні моменту визнання доходів і
витрат у вітчизняній практиці  не існує, то і визначають їх бухгалтери так, як кому захочеться.

Тісно пов’язаний із принципом нарахування принцип реалізації, згідно з яким доходи від
реалізації продукції, робіт, послуг визнаються у момент переходу права власності та ризиків
на покупця чи замовника [2]. На жаль, у П(С)БО 1 цей принцип навіть не згадується.

Практичне застосування принципу реалізації на наших підприємствах запроваджувалося
уже кілька разів і свідчить про непослідовність цих спроб, а отже, і недоліки в отриманих
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результатах. Річ у тім, що моментом визнання доходу від реалізації за нашим законодавством
є момент відвантаження товару, незалежно від того, став він уже власністю покупця чи ні.
Така методологічна неточність у ряді випадків може призвести до відчутних реальних збитків.
Наприклад, згідно з контрактом, постачальник відвантажив вчасно товар покупцеві. За умовами
цього само контракту покупець сплачує вартість товару та транспортні витрати, якщо товар
надійшов у зазначений термін та у повній відповідності із сертифікатом якості. Якщо товар
надійшов із певними порушеннями (невчасно, частково чи повністю зіпсований), то звичайно
сплата за таку поставку не відбудеться, а навіть навпаки покупець може вимагати від
постачальника сплати штрафних санкцій. Ось чому, на нашу думку, принцип реалізації
потрібно застосовувати в обліковій практиці лише послідовно і в повному обсязі, враховуючи
саме ці моменти.

Принцип обачності також регулює моменти визнання доходів і витрат, обмежуючи
можливості обліковців завищувати доходи чи недооцінювати витрати та втрати. Згідно із цим
принципом доходи визнаються, коли можливість їх отримання стає цілком визначеною подією,
фактом, тоді як витрати та втрати повинні відображатися в обліку, коли виникає ймовірність їх
виникнення, тобто вони стають можливою подією [3, с. 18].

Така теза повністю відповідає меті кожного тверезо мислячого бухгалтера, що веде
податковий облік. Але що ж до фінансового обліку реальних результатів діяльності та його
нормативного забезпечення, то тут виникає ряд проблем. Зокрема, це стосується облікової
політики стосовно сумнівної чи безнадійної заборгованості, про яку вже згадувалося.

Згідно з чинним законодавством дебіторська заборгованість, не сплачена протягом  трьох
календарних років з дати її погашення за контрактом, може бути списана на витрати, якщо є
відповідне рішення арбітражного суду чи інших компетентних органів щодо
неплатоспроможності чи банкрутства боржника. Але в цьому випадку: по-перше, зростають
витрати, пов’язані з оформленням судового позову, а по-друге, в умовах відчутної інфляції
виникають збитки від знецінення суми грошей, що відповідає безнадійній дебіторській
заборгованості. Вважаємо, що облікова політика підприємства у цих та подібних випадках
повинна повністю відповідати принципові обачності у сформульованому вигляді, тобто у
визнаній у всьому світі формі.

Саме тому у цьому та інших подібних випадках разом із принципом обачності необхідно
застосовувати принцип превалювання змісту над формою, за яким операції повинні
обліковуватися відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Такий підхід є оправданим і щодо критеріїв визнання активу (П(С)БО 2, п. 10), за якими
актив визнається за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується
отримання у майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням. У випадку
з безнадійною дебіторською заборгованістю відбувається порушення цих принципів, визначень
і критеріїв на законодавчому рівні.

Принцип відповідності доходів і витрат – це принцип розмежування доходів і витрат між
періодами й узгодження доходів звітного періоду з витратами, завдяки яким отримано ці
доходи [3, с. 48]. Отже, використовуючи послідовно принципи нарахування, реалізації та
відповідності при визначенні фінансових результатів діяльності, можна досить чітко
сформулювати методологічні засади такої оцінки.

Водночас, особливо після введення в дію податкового законодавства, жоден із цих принципів
до кінця не застосовується через недоліки правового забезпечення бухгалтерського обліку в
нашій країні, а особливо через те, що первинним обліком у нас став податковий, а не
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фінансовий. На основі податкових декларацій та відомостей про валові витрати та валові
доходи бухгалтери на вимогу користувачів можуть приблизно оцінити лише динаміку
фінансових результатів, а не дати їм реальну оцінку. Через певну недосконалість національних
облікових стандартів невизначено думку методологів бухгалтерського обліку щодо
міжнародних принципів і стандартів обліку, бухгалтери застосовують при визначенні
фінансових результатів діяльності нормативне забезпечення податкового обліку, що й
призводить до викривлених оцінок і неадекватних висновків.

Отже, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок про можливість і доцільність
запровадження вказаних облікових принципів як методологічної бази фінансового обліку
результатів діяльності підприємства.

З цією метою необхідно уточнити положення ряду національних стандартів, що стосуються
визнання доходів і витрат, тобто складників фінансового результату діяльності підприємства,
більш повно та послідовно враховуючи вимоги МСФЗ.

На основі проведеного дослідження теоретичних засад і чинної облікової законодавчої та
нормативної бази облік фінансових результатів діяльності підприємства повинний бути
удосконалений: по-перше, на основі вибору єдиної концепції формування фінансового
результату, якою може бути концепція зміни власного капіталу; по-друге, доопрацюванням
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у напрямі більш повного та
послідовного врахування вимог МСФЗ; по-третє, підготовкою Податкового кодексу та
відповідних нормативних документів, пов’язаних із веденням податкового обліку не паралельно,
а лише на основі даних фінансового обліку.

Таким чином, нові принципи підготовки  фінансової звітності, викладені у П(С)БО 1,
докорінно змінили концепції, покладені в основу відображення в обліку та фінансовій звітності
результатів діяльності підприємства за звітний період. Однак, незважаючи на те, що ці принципи
сформульовано на базі МСФЗ, тобто визнаних у світовій обліковій практиці облікових
принципів і нормативів, на сьогодні існує ряд невідповідностей окремих концептуальних
положень реальним умовам їх застосування, що є характерними для сучасних умов
функціонування господарюючих суб’єктів.

Саме тому виникає необхідність уточнити формулювання окремих облікових принципів
або внести суттєві зміни до чинних законодавчих і нормативно-інструктивних документів з
метою усунення розбіжностей та невідповідностей, що існують між обліковими принципами
та умовами їх застосування.
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АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАТРАТ НА
ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті наведено галузеві особливості хлібопекарних підприємств і подано методику
проведення аналізу виробничих затрат.

In the article the of a particular branch features of khlibopekarnikh enterprises are resulted
and given method of leadthrough of break-down of production expenses.

Ключові слова: економічний аналіз, аналітичні дані, комплексні статті затрат.

Економічний аналіз – важлива ланка в оцінці ефективності господарської діяльності суб’єкта
підприємницької діяльності. Сучасні економічні умови диктують необхідність постійно
аналізувати процеси, які впливають на діяльність підприємств. Це насамперед пов’язано із
зміною кон’юнктури ринку, в якій працює підприємство, податкового законодавства тощо.
Суть проблеми полягає в тому, що більшість керівників підприємств, які зіткнулися з
перешкодами, не вважають, що необхідно провести саме економічний аналіз своєї діяльності,
а тому взагалі його не здійснюють. На підприємствах відсутні кваліфіковані економісти, які
могли б ефективно здійснювати аналіз основних показників діяльності підприємства і
своєчасно розробляти можливі шляхи уникнення збитковості.

На сьогодні проблемами ролі економічного аналізу займається велика кількість економістів
і науковців: В. І. Захарченко, В. М. Івахненко, В. О. Мец, Є. В. Мних, А. Ф. Павленко, Сопко В. В.
та інші. Усі вони приділяють значну увагу теоретичному підходу до вирішення проблем, які
можуть виникнути у підприємства, здійснюють розробку методології економічного аналізу
та її практичне втілення в різних галузях економічної діяльності. У зв’язку з цим доцільно
виділити серед різних галузей господарювання харчову промисловість, що відіграє особливу
роль у вирішенні продовольчої проблеми. Вона є завершальною ланкою виробництва кінцевих
продовольчих товарів і допомагає подолати глобальну проблему суспільного розвитку, тобто
задоволення потреб населення у продуктах харчування.

У роботі поставлено завдання висвітлити питання необхідності проведення економічного
аналізу на хлібопекарних підприємствах та визначено напрями покращання його організації.

Мета статті – впровадження методики проведення економічного аналізу на хлібопекарних
підприємствах та напрями покращання його організації.

Аналіз господарської діяльності на хлібопекарному виробництві здійснено з урахуванням
особливостей цієї галузі. До особливостей хлібопекарного виробництва належать і
безперервність технологічного процесу, і масовий випуск продукції, і велика кількість видів
виробленої продукції, і залежність обсягів виробництва від попиту споживачів. Проте,

© Чирва А. А., 2010
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незважаючи на різнобічність діяльності та велику кількість показників, оцінку результатів
роботи підприємства доцільно починати з вивчення загальних затверджених показників
господарської діяльності.

На підставі загальних результатів можна більш цілеспрямовано будувати всю подальшу
аналітичну роботу, яку доцільно розділити на сім головних етапів [1, с. 11]:

– 1-й етап – „Аналіз виконання виробничої програми”;
– 2-й етап – „Аналіз технічного розвитку підприємства та підвищення економічної

ефективності виробництва”;
– 3-й етап – „Аналіз собівартості продукції”;
– 4-й етап – „Аналіз показників по праці та заробітній платі”;
– 5-й етап – „Аналіз основних засобів”;
– 6-й етап – „Аналіз фінансових результатів та фінансового стану”;
– 7-й етап – „Оперативний економічний аналіз”.
На першому етапі аналітичної роботи аналізується виконання виробничої програми

хлібопекарного підприємства, а саме виконання плану на основі даних „Звіту промислового
підприємства про виконання плану по продукції” (форма № 1-П) і „Звіту промислового
підприємства про виконання плану по собівартості товарної продукції” (форма № 1-С). При
цьому доречним є аналіз обґрунтування плану виробництва з використанням маркетингової
інформації за попередні роки та оперативних даних маркетингового відділу кожного звітного
періоду. Також необхідно проаналізувати виконання плану по обсягу випуску продукції в
натуральних показниках по кожному виду хлібобулочної продукції та зробити висновок щодо
доцільності змін номенклатури продукції, що виробляється. Аналітичні дані в натуральних
показниках переводяться у вартісні показники внаслідок множення натуральних показників
на кожну гуртову ціну виробу.

Більш детальну оцінку виконання плану можна дати при здійсненні аналізу виконання
плану в нормативній заробітній платі працюючих робітників. Для обрахування
використовуються дані про суми заробітної плати працівників у плановій собівартості та
фактичній випущеній товарній продукції.

Необхідною умовою для досягнення високих економічних показників діяльності
підприємства та для всіх його підрозділів є ритмічність виробництва продукції. Специфіка
хлібопекарної промисловості, підприємства якого працюють в умовах постійного коливання
попиту, не дозволяють за інших рівних умов забезпечити ритмічну роботу протягом навіть
виробничого циклу. Тому аналіз ритмічності доцільно проводити для хлібзаводів, що
спеціалізуються на випуску одного-двох найменувань хлібобулочних виробів (наприклад міні-
пекарні) – по випуску продукції в натуральному вигляді; для хлібопекарних підприємств, що
випускають розрізнений асортимент хліба та хлібобулочних виробів – по випуску продукції у
вартісному вираженні.

Для загальної оцінки роботи підприємства визначається коефіцієнт ритмічності. Для цього
необхідно використовувати дані подекадного випуску продукції.

Після узагальнення результатів попередньої аналітичної роботи здійснюється аналіз якості
продукції, що є найважливішим показником роботи підприємства. Оцінка якості продукції на
хлібопекарних підприємствах здійснюється органоліптично, внаслідок нарахування балів згідно
з відповідною шкалою. На практиці доцільно для характеристики якості продукції на
хлібопекарних підприємствах, крім бальної оцінки, застосовувати ряд інших показників, таких
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як аналіз бракованої продукції, що проводиться у сукупності аналітичних прийомів при аналізі
собівартості продукції.

Важливим етапом проведення аналітичної роботи господарської діяльності на
хлібопекарних підприємствах є етап аналізу собівартості продукції. Собівартість продукції –
один із найважливіших узагальнюючих економічних показників роботи підприємства
хлібопекарного підприємства. При здійсненні аналізу собівартості продукції в основу
покладена база розподілу та групування виробничих затрат згідно з вибраною номенклатурою
затрат.

Джерелом аналізу собівартості продукції є дані затверджених планів і фактичні дані,
відображені у формах звітності періодичних (форма 1-с „Звіт підприємства про виконання
плану по собівартості”, форма 2-КВ „Додаток до балансу промислового підприємства”, також
дані поточного обліку, калькуляцій на окремі вироби та інша разова інформація про затрати
на виробництво) та річних (форма № 5 „Затрати на виробництво”, форма № 6 „Собівартість
товарної продукції” та інші).

Основним завданням аналізу собівартості хлібопекарної продукції на виробництво є оцінка
виконання плану по собівартості продукції, визначення впливу факторів на зниження
собівартості продукції, виявлення причин відхилень від планових затрат, пошук невикористаних
резервів, розробка заходів, спрямованих на усунення втрат, мобілізацію внутрішніх резервів,
сприяння правильному складанню планів по собівартості майбутніх періодів.

Розпочинати аналіз собівартості продукції хлібопекарної промисловості доцільно з аналізу
затрат на виробництво за економічними елементам [14, с. 58]. При цьому необхідно у процесі
аналізу затрат за економічними елементами, у першу чергу, вивчити їх структуру, питому
вагу кожного елемента в загальній сумі затрат.

Мета проведення детального аналізу виробничих затрат на хлібопекарну продукцію – це
виявлення резервів для досягнення результату господарської діяльності у вигляді зменшення
затрат на 1 грн товарної продукції за рахунок зниження рівня собівартості. Загальний результат
змін (зменшення або збільшення) собівартості товарної продукції складається як середня
величина із економії або перевитрат по окремих статтях собівартості. Це потребує поглиблення
аналізу по окремих статтях. Такий аналіз проводиться внаслідок порівняння фактичних затрат
з плановими. Встановлюються відхилення від плану (економія або перевитрата) в абсолютних
або відносних величинах. Одночасно вивчається структура собівартості продукції.

При здійсненні аналізу структури собівартості хлібопекарної продукції деталізується вплив
окремих статей на формування собівартості продукції. Але враховуючи технологічні
особливості хлібопекарного виробництва, розуміння статті „Матеріальні затрати” є досить
вузьким. Тобто при виготовленні одного виду хлібопродукції використовують різні складові,
тому доцільно здійснити факторний аналіз по даних калькуляцій. Найбільшу питому вагу у
калькуляціях на різноманітну хлібопродукцію займає борошно (від 70 % до 75 %), що свідчить
про те, що затрати борошна (економія або перевитрата) є визначними у рівні собівартості
хлібопекарної продукції.

Фактичні затрати борошна, визначені у накладних на передачу сировини із складу до цеху,
є основою для визначення фактичного виходу хліба. Розрахований фактичний вихід хліба
необхідно скориговувати на фактичну вологість борошна та обов’язково враховувати факти
використання бракованих або черствих виробів. Отримані результати розрахунків дають повне
уявлення про перевитрати або економію затрат борошна.
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Невід’ємною частиною факторного аналізу затрат борошна є також визначення фактора
змін цін на борошно від постачальника, втрати від переробки браку та вартість отриманих
відходів. Якщо на такий фактор, як зміна ціни від постачальника від раніше запланованих
(визначених в угодах), практично не можна вплинути, то при визначенні обсягу отриманих
відходів борошна є достатньо резервів впливу на цей фактор. Тобто відходи – показник
недосконалого використання сировини у виробництві. Для визначення впливу втрат по відходах
– масу зібраних і реалізованих відходів – необхідно помножити на планову вартість борошна
та вирахувати суму, отриману від їх реалізації. При визначенні допущених перевитрат від
переробки браку готових і черствих виробів – перевитрата обчислюється завдяки
вираховуванню із вартості переробленого черствого хліба та браку готових виробів, планової
собівартості борошна та інших основних матеріалів. Основними резервами для зменшення
відходів та браку на хлібопекарних підприємствах є механізація та автоматизація виробничих
процесів, покращання санітарних умов праці, впровадження безтарного перевезення та
зберігання борошна.

Враховуючи особливості виробництва хлібопекарної продукції, а саме використання різної
допоміжної сировини, такої як: цукор, масло, жир, сіль, дріжджі, доцільно проводити окремий
аналіз підстатті „Інші основні матеріали”, до якої вони відносяться. Аналіз використання інших
основних матеріалів проводиться по кожному сорту продукції або при їх великій кількості по
узагальненій звітній калькуляції. Загальна економія або перевитрата затрат відповідно до цієї
статті визначається як різниця між собівартістю фактично випущеної товарної продукції за
плановою собівартістю та звітною собівартістю.

До інших основних матеріалів у хлібопекарній промисловості відносять також і олію жирову
для змазування форм. Затрати її нормуються на 1 тонну готової продукції. Цим відрізняється
методика аналізу її використання. Тобто фактично використана олія на змазування
порівнюється із встановленими нормами.

Детального аналізу потребують і транспортно-заготівельні затрати (далі – ТЗЗ). Їх величина
частково залежить від роботи підприємства та умов в пунктах його розміщення. Середній
фактичний відсоток ТЗЗ можна обчислити на основі показників бухгалтерських регістрів за
місяць. Різниця між фактичним рівнем ТЗЗ і середнім плановим рівнем, помножена на їх
фактичну вартість по гуртових цінах, характеризує зміни собівартості.

При здійсненні аналізу затрат по м’якій тарі на борошно фактичні затрати порівнюються
з плановими та множаться на фактичний випуск продукції. Оскільки в планах підприємств
затрати по м’якій тарі затверджуються в розрахунку на один мішок, тому, крім порівняння
показників затрат по м’якій тарі на 1 тонну готових виробів, необхідно вираховувати фактичні
затрати на один мішок. Тобто загальні затрати по м’якій тарі треба розділити на кількість
мішків і результати розрахунку порівняти з планом.

У теперешніх умовах господарювання на рівень собівартості хлібопекарної продукції значно
впливає структура використаного палива, ступінь його використання та затрати по
електроенергії. Значний резерв економії палива виникає в затратах його на виробництво.
Зміни собівартості продукції по паливу та електроенергії можуть відбуватися за рахунок змін
структури палива. Методика обчислення величини економії або перевитрат палива за рахунок
змін норм аналогічна методиці розрахунків по затратах на сировину та матеріали.  Різні види
палива мають різну тепловіддачу та співвідношення їх цін не відповідає співвідношенню
перевідних коефіціентів.
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У хлібопекарній промисловості у калькуляціях продукції рівень трудових затрат є важливою
частиною у загальному обсязі затрат. Рівень трудових затрат виробничих робітників у
калькуляційному розрізі визначається сумою основної та додаткової заробітної плати
виробничих працівників, нарахованої на кількість випущеної продукції або за відпрацьований
час у звітному періоді та нарахувань на заробітну плату. При проведенні аналізу статті „Трудові
затрати” необхідно враховувати, що значна частина трудових затрат у хлібопекарній
промисловості планується та обліковується у складі різних комплекних статей затрат та
аналізується в їх складі. Наступний кроком – це визначення впливу зміни структури випуску
продукції. Величина впливу цього фактора визначається як різниця між трудовими затратами
за нормами на фактичний та плановий обсяги виробництва та  розміром відхилення, яке
виникло внаслідок зміни обсягу випуску товарної продукції.

Після здійснення аналітичних етапів, наведених вище, доцільно перейти до аналізу
комплексних статей собівартості продукції. Калькуляційне групування собівартості продукції
включає цілий ряд статей затрат. Зокрема, якщо вони залежать від обсягу виробництва, то є
умовно-змінними, а якщо не залежать, то мають назву „умовно-постійні”. При цьому аналіз
доцільно проводити як у цілому по всіх затратах, так і по окремих групах. Докладна деталізація
затрат по окремих статтях дозволяє встановити причини відхилень. Тому в процесі аналізу
треба знайти залежність величини комплексних затрат по собівартості продукції (їх абсолютної
суми) від обсягу випущеної продукції і розміру заробітної плати. Також при аналізі
комплексних затрат необхідно враховувати, що між показниками комплексних затрат
собівартості товарної продукції (форма № 6) та звіту про затрати (форма № 7 та 12) є значні
відмінності. Тобто в звіті про собівартість (форма № 6) відображена тільки та частина
комплексних затрат, яка відноситься до обсягу товарної продукції, а у звіті про затрати (форма
№ 7 та 12) – всі затрати поточного періоду.

Однією із найважливіших комплексних статей собівартості продукції є стаття „Затрати на
утримання та експлуатацію обладнання”. Загальний аналіз затрат на утримання та
експлуатацію обладнання проводиться внаслідок порівняння фактичних затрат з
запланованими в цілому по підприємству, так і по кожному цеху окремо. При цьому необхідно
враховувати, що затрати відносяться до основних і змінюються залежно від виконання плану
по випуску продукції. Але практичний досвід свідчить, що не всі статті затрат прямо
пропорційні цим змінам. Такі як „Амортизація виробничого обладнання та транспортних
засобів” не пов’язані з обсягом виробництва. Тому при аналізі тільки планові затрати
кошторису, що залежать від виконання плану по випуску продукції, перераховуються на
рівень виконання плану, який склався. Крім того, у процесі аналізу затрат на утримання та
експлуатацію обладнання необхідно встановити закономірність, притаманну не тільки
хлібопекарним підприємствам. Зростання механізації та автоматизації виробничих процесів,
впровадження нової техніки та покращання технології, як правило, пов’язано зі збільшенням
вартості основних фондів і, як наслідок, – зростання затрат на їх утримання (амортизація,
поточний ремонт та інші затрати), а це означає, що затрати на утримання та експлуатацію
обладнання повинні зростати абсолютно. При цьому вони можуть збільшуватися не тільки в
абсолютній сумі, але й у розрахунку на 1 грн товарної продукції. Тому у процесі аналізу
необхідно встановити, чи компенсовано збільшення затрат на утримання та експлуатацію
обладнання в розрахунку на 1 грн товарної продукції завдяки скороченню їх по інших статтях
затрат (заробітній платі виробничих робітників, паливу, сировині та матеріалах тощо), а також
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чи зменшився загальний рівень затрат на 1 грн товарної продукції в результаті впровадження
механізації та автоматизації виробничих процесів порівняно з попереднім періодом.

До переліку калькуляційних статей затрат хлібопекарної продукції відносяться цехові та
загальновиробничі затрати. Ці затрати відносяться до затрат, пов’язаних з організацією та
управлінням підприємства в цілому. Вони також не залежать від обсягу випуску продукції та
є умовно-постійними. Розмір їх у собівартості залежить від двох факторів: абсолютної суми
затрат по кошторису та обсягу випущеної продукції у гуртових цінах підприємства. Аналіз
цих двох статей проводиться аналогічно аналізу затрат на утримання та експлуатацію машин
та обладнання, тобто порівняно з фактичними затратами по кошторису в цілому по
підприємству, так і по кожному цеху і по кожній статті окремо. Досить часто на хлібопекарних
підприємствах різної потужності здійснюється тільки аналіз загальновиробничих затрат, що
частково спотворює загальні аналітичні дані.

У складі цехових і загальновиробничих затрат значну питому вагу займають затрати на
утримання апарату управління. Усі ці затрати не тільки умовно-постійні, але вони не повинні
й збільшуватися. І тому раціонально регламентувати ці затрати у законодавчому порядку
пропорційно виробничим затратам.

Важливим резервом зниження собівартості хлібопекарної продукції є ліквідація втрат від
браку. Брак передбачений по технології виробництва хлібопродукції у розмірі 0,04 %, а у
планах по собівартості взагалі відсутній. Тому аналіз втрат від браку потребує детальної уваги.

Основними причинами виникнення браку можуть бути низька якість борошна,
зіпсованість обладнання, низька кваліфікація робітників, неправильне керівництво
технологічним процесом, порушення технології виробництва та інше. Розпочинається аналіз
втрат від браку з визначення абсолютної величини, і потім визначення питомої ваги браку у
собівартості продукції. Джерелом аналізу даних по втратах від браку є форма № 6 річного
звіту розділ V „Втрати від браку”, дані бухгалтерського та оперативного обліку.

Додатковий обсяг товарної продукції, який може бути отриманий у результаті ліквідації
втрат від браку, враховується у планах наступних періодів. Для його розрахунку застосовується
формула, запропонована Бесараб А. І., Сопко В. В. [1, с. 91]:

ТПд = ТП (Б1-Б2)/100 %,
де ТП – обсяг товарної продукції;
Б1 та Б2 – рівень браку до і після запровадження запланованих мироприємств, %.
Розрахована величина отриманого додаткового обсягу товарної продукції відповідно до

наведеної формули, як свідчить практика, займає своє місце при плануванні обсягів прибутків
майбутніх періодів.

Узагальнюючи аналіз комплексних затрат, необхідно зазначити, що з деталізацією
розрахунків по кожній статті відповідного комплексу та встановленням причин відхилень
з’ясовується можливість подальшої раціоналізації їх витрачання та зниження питомої ваги.

Отже, завершальна стадія циклу процесу управління – це аналіз, тобто оцінка інформації
щодо результатів виконання управлінських рішень на підставі її розкладання на різні складові
і співвідношення їх між собою. Розділивши аналітичну роботу на зручні етапи, можна
побачити, що процес аналізу не є трудомістким, на підприємстві повинна бути економія часу
при проведенні подальших облікових робіт. Виділений етап аналізу собівартості продукції за
елементами виконує основну роль у пошуках резервів щодо раціонального використання
резервів підприємства та отримання додаткових джерел прибутку.
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ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-
ПРАВОВОГО ПРОЦЕСУ

У статті звернуто увагу на форми фінансових правовідносин, що виникають у процесі
фінансової діяльності держави. Розглянуто доцільність фінансового планування як основної
складової процесу фінансової діяльності в умовах України.

In the article paid regard to forms of financial legal relationships which arise up in the
process of financial activity of the state. Expedience of the financial planning is considered as a
basic constituent of process of financial activity in the conditions of Ukraine.

Ключові слова: фінансова діяльність держави, фінансово-правовий процес, фінансове
планування.

Аналіз юридичної літератури дозволяє констатувати, що фінансова діяльність держави
по-різному визначається у працях представників науки фінансового права, що породжує і
відмінності у визначенні того кола суспільних відносин, що є предметом фінансового права.
Але ніхто не може оскаржити реальність існування такого виду суспільних відносин, як
економічні фінансові відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності держави і
набувають надалі форми фінансових правовідносин.

У наші дні ця категорія стала об’єктом пильного вивчення як економістів, так і правознавців,
адже мета фінансової діяльності як держави, так і органів місцевого самоврядування зумовлена
їх фінансовими потребами і вона досягається тільки через покриття усіх фінансових витрат. У
свою чергу, це передбачає: по-перше, збір грошових коштів у свої фінансові фонди; по-друге,
їх розподіл відповідно до потреб; по-третє, безпосереднє використання зібраних фінансових
ресурсів для реалізації завдань.

Не можна заперечити, що фінансова стабільність є важливою передумовою успішного
ведення діяльності, формує імідж будь-якого суб’єкта, є його візитною картою. Тому однією
із найважливіших проблем є недостатня ефективність та організація управління фінансовими
ресурсами, що насамперед пов’язано з недостатнім розвитком і впровадженням фінансового
планування.
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Окремі сфери фінансового планування дослідили Білоус В. Т., Бугай В. З., Галкін І. Г.,
Зайчикова В. В., Запатріна І. В., Іскоростенський А. М., Козирін А. М., Колесніков В. І.,
Кучерявенко М. П. Лебеда Т. Б., Нідзельська І. А., Орлюк О. П., Скоромцова Т. О.,
Тарангул Д. О. та інші.

Більшість учених традиційно визначають фінансову діяльність як діяльність держави та її
органів у сфері мобілізації, розподілу й використання централізованих і децентралізованих
фондів коштів. Із запропонованого визначення видно, що існує тавтологія, оскільки „діяльність”
розглядається як „діяльність” [1, с. 39].

Інші науковці акцентують увагу на процесуальній формі, визначаючи її як процес
планомірного формування, розподілу і використання державою і  муніципальними
утвореннями фінансових ресурсів  через свої грошові фонди для виконання поставлених
перед ними завдань; різними засобами (правовими засобами, нормами бухгалтерського
обліку, операційно-технічними засобами тощо) з метою покриття витрат, зумовлених
соціальним замовленням; різними методами, зокрема, стимулювання, обмеження і санкцій.

Зважаючи на те, що зміст будь-якої діяльності розкривається через специфічний набір
послідовних дій, що здійснюють її суб’єкти, деякі автори  пропонують до складових
узагальненої діяльності включати мету, засоби, результат і сам процес діяльності, елементом
якого є планування.

Поділяємо думку О. П. Орлюк [2, с. 45–46], яка наголошує, що публічна фінансова
діяльність становить планову та систематичну діяльність держави й органів місцевого
самоврядування у сфері мобілізації, розподілу, перерозподілу й використання публічних
фондів із метою виконання покладених на них завдань і функцій та задоволення публічного
інтересу. У процесі публічної фінансової діяльності держава та органи місцевої влади й
місцевого самоврядування виконують цілий ряд завдань, серед яких визначальними є: 1)
планування і розподіл публічних фондів коштів відповідно до визначених законодавством
цілей і завдань; 2) економічне стимулювання суспільного виробництва з метою його розвитку,
інтенсифікації, запровадження національної інноваційної моделі; 3) контроль за законним і
доцільним збиранням, розподілом і використанням грошових, матеріальних ресурсів.

Фінансова діяльність є безперервним процесом і тільки у процесі фінансової діяльності
реалізація фінансових відносин приводить до створення, перерозподілу і використання
сукупного фонду грошових коштів держави, які необхідно раціонально використати в інтересах
суспільства.

Фінансова діяльність держави має специфічні ознаки, а саме:
а) обов’язкова участь держави і муніципальних утворень в особі їх компетентних органів;
б) спрямованість на прийняття юридично значимих рішень завдяки реалізації державою

правотворчої функції;
в) оформлення прийнятого юридично значимого рішення у відповідних нормативно-

правових актах, що мають офіційний і обов’язковий характер;
г) юридичне значення її результатів не тільки для публічних суб’єктів ( держави і

муніципальних утворень), але і для інших суб’єктів фінансового права;
д) її здійснення з метою оптимізації та ефективності отримання юридично значущих

результатів у строго встановленому порядку, тобто безпосередньо акумулювання, розподілу
і використання державних і муніципальних фондів грошових коштів;
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е) фінансова діяльність має міжгалузевий характер, оскільки: акумуляція, розподіл і
використання фінансових ресурсів стосується усіх галузей та сфер державного управління;
під час фінансової діяльності здійснюється контроль за роботою державних органів, органів
місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій незалежно від галузевої
приналежності;

є) здійснюється у межах точно визначеного часу (місяця, кварталу, року);
ж) ця діяльність повинна бути обов’язково плановою, що базується на фінансовому плані:

видатки держави, органів місцевого самоврядування протягом року можуть бути здійснені
тільки у межах планових асигнувань; доходи повинні надходити до фондів коштів у визначені
та встановлені відповідним фінансовим планом терміни, від визначених платників, у визначених
обсягах.

Держава, здійснюючи фінансову діяльність для досягнення відповідних цілей, реалізуючи
поставлені перед нею завдання за допомогою комплексу дій, зосереджує свої зусилля на
певній лінії руху, на конкретному напрямі дій – мобілізації, розподілі (перерозподілі) й
використанні фондів коштів, коли права й обов’язки учасників таких відносин, а отже, і їх
поведінка спрямовані на акумулювання, розподіл (перерозподіл) й використання фінансових
ресурсів. Зміст фінансово-правового процесу розкривається на окремих стадіях:

Перша стадія – це процес формування централізованих і децентралізованих фондів коштів.
Друга стадія – процес розподілу грошових фондів.
Ця стадія здійснюється на трьох рівнях: а) на рівні формування грошових фондів, що

відбувається, зокрема при надходженні коштів у бюджети ( прибутковий податок із громадян,
наприклад, поділяється при сплаті на три частини, що надходять у різні види місцевих бюджетів);
б) власне розподіл охоплює рух коштів, уже закріплених за окремими бюджетами, на
фінансування державних завдань і функцій; в) перерозподіл, що здійснюється через механізми
непрямих податків, мита, трансферних платежів [3, с. 12],

Третя стадія – процес використання грошових фондів.
Четверта стадія – стадія контролю, який також супроводжує й усі попередні стадії.
Ми переконані для того, щоб отримати позитивний результат,  кожній стадії повинно бути

властиве планомірне формування, розподіл та використання грошових фондів – плановість.
Хоча у науковій літературі існувала думка, що фінансова діяльність держави пов’язана з

організацією раціонального регулювання процесів формування й використання
централізованих і децентралізованих грошових фондів, тобто відповідно до його поглядів
держава „працює” у двох напрямах – формує фонди коштів і використовує їх [4, с. 19–91]. Але
використання державою акумульованих коштів для вирішення завдань держави в умовах
товарно-грошових відносин, на думку вченого, неможливо без розподілу, перерозподілу й
використання вартості сукупного суспільного продукту й національного доходу, що
здійснюється через регулювання процесів створення й використання відповідних грошових
фондів. Однак їх Є. О. Вознесенський не включав до змісту фінансової діяльності держави.

Фактично думка Є. О. Вознесенського відображена в ст. 2 Бюджетного кодексу України,
згідно з якою бюджет трактується як план формування й використання фінансових ресурсів
для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами державної влади, органами
влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом
бюджетного періоду [5].
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Як видно із зазначеного, такий підхід не розкриває специфіку фінансової діяльності і вимагає
коректування. По-перше, формування й використання фондів коштів не можуть існувати без
третього об’єктивно існуючого напряму – розподілу, за допомогою якого фінансові ресурси
планово витрачаються саме для вирішення пріоритетних завдань і функцій, поставлених перед
державою. По-друге, планомірне використання за своєю сутністю припускає обов’язковий
попередній розподіл (перерозподіл) коштів відповідно до потреб держави й суспільства. Кошти,
акумульовані в державному бюджеті, розподіляються по відповідних статтях витрат і
використовуються для досягнення визначених державою цілей.

Фінансова діяльність місцевих утворень здійснюється відповідно до Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні” органами місцевого самоврядування [6]. Вона полягає у
здійснені функцій щодо планомірного розподілу і використання місцевих грошових фондів з
метою реалізації соціально-економічних завдань місцевого значення і забезпечення
фінансовими ресурсами діяльності органів місцевого самоврядування. Вплив на соціально-
економічні процеси у державі та її місцеві утворення здійснюється не тільки у формі прямої
фінансової підтримки, виділення коштів на певні програми, а й непрямими формами – це
надання податкових пільг, застосування понижених процентних ставок, надання безвідсоткових
кредитів, відстрочок і розстрочок за податковими платежами з метою стимулювання будь-
якої діяльності, що визнана державою як пріоритетна. Така діяльність впливає на розвиток
відносин між державою та місцевими утвореннями. Важливою її стороною є планомірний
розподіл фінансових ресурсів між державними та місцевими органами,  що має певне значення
для регулювання та координації виробництва та розвитку соціально-культурної сфери у межах
як держави, так і її адміністративно-територіальних утворень.

Організація бюджетного процесу на центральному рівні має безпосередній вплив на
узгодження бюджетних питань на місцевому рівні: розгляд і прийняття рішень про місцевий
бюджет, відповідно до положень Бюджетного кодексу, залежить від своєчасного прийняття
законопроекту про державний бюджет на наступний рік у другому читанні. Для узгодженості
процесу формування державного і місцевих бюджетів, визначення термінів отримання
інформації, необхідної для обрахунків обсягів бюджетів і міжбюджетних трансфертів,
своєчасного затвердження місцевих бюджетів. Бюджетним кодексом визначений чіткий
бюджетний календар затвердження місцевих бюджетів, якого в останні роки практично не
дотримуються.

Хоча планування є основним елементом у бюджетному процесі, його рівень значною
мірою залежить від багатьох чинників. По-перше, від чіткості формулювання цілей і завдань
як складових будь-якого менеджменту, у тому числі бюджетного. По-друге, від достовірності
інформації, що використовується для розрахунків проекту бюджету. По-третє, від методології
планування показників бюджету, зокрема прямого розрахунку – нормативний, аналітичний
та програмно-цільовий методи. Крім того, бюджетне планування дозволяє: забезпечити
збалансованість фінансових ресурсів держави, визначити реальні джерела доходів бюджету
та пріоритети у видатковій політиці бюджету, здійснювати ефективне управління державним
боргом; реалізувати на практиці єдину бюджетну політику на всіх рівнях держаної влади
тощо [7, с. 105].

Процес фінансового планування обов’язково включає такі етапи:  аналіз поточного
фінансового стану, прогнозування майбутніх значень планових показників, безпосереднє
складання планів і розробка процедури внесення коректив у процесі їх реалізації.
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Запровадження системи фінансового планування передбачає не тільки складання та
затвердження фінансових планів, а й контроль за їх виконанням і внесення необхідних змін до
них у процесі їх реалізації [8, с. 392–393].

У контексті фінансової стабільності фінансовому плануванню повинна відводитися
особлива роль, оскільки воно пов’язане з формуванням, розподілом, управлінням і
використанням публічних фондів грошових коштів. Відповідно до статті 2 Закону України
„Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України” від 23 березня 2000 року № 1602-ІП основними принципами, на яких базується
державне прогнозування та розробка програм економічного і соціального розвитку України,
є [9]:

– принцип цілісності, який забезпечується розробкою взаємоузгоджених прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей
економіки та окремих адміністративно-територіальних одиниць на коротко- та
середньостроковий періоди;

– принцип об’єктивності, який полягає в тому, що прогнозні та програмні документи
економічного і соціального розвитку України розробляються на основі даних органів державної
статистики, уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань економічної
політики, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, а також звітних даних із офіційних видань Національного банку України;

– принцип науковості, який забезпечується розробкою прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку на науковій основі, постійним удосконаленням
методології та використанням світового досвіду в галузі прогнозування та розробки програм
економічного і соціального розвитку;

– принцип гласності, який полягає в тому, що прогнозні та програмні і документи
економічного і соціального розвитку є доступними для громадськості. Інформування про
цілі, пріоритети та показники цих документів забезпечує суб’єктів підприємницької діяльності
необхідними орієнтирами для планування власної виробничої діяльності;

– принцип самостійності, який полягає в тому, що місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень відповідають за розробку,
затвердження та виконання прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Прогнозування та розробка
програм економічного і соціального розвитку забезпечує координацію діяльності органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

– принцип рівності, який полягає в дотриманні прав та врахуванні інтересів місцевого
самоврядування та суб’єктів господарювання всіх форм власності;

– принцип дотримання загальнодержавних інтересів, який полягає в тому, що органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні здійснювати розробку
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, виходячи з
необхідності забезпечення реалізації загальнодержавної соціально-економічної політики та
економічної безпеки держави.

На нашу думку, до цього необхідно додати і такий принцип, як єдність фінансових планів,
що полягає в єдності фінансової політики, єдиному підході до розподілу валового національного
доходу, єдиній методології розрахунку фінансових показників та ін.
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Проте на сьогодні якість планування в Україні у цілому перебуває на дуже низькому рівні,
що призводить до прийняття неналежно обґрунтованих управлінських рішень, а отже, до
неочікуваних і нерідко небажаних результатів. Виправити таке становище у фінансовому
аспекті можна лише у разі чіткого дотримання планування.

Р. І. Жовновач вважає, що проблемою в процесі фінансової діяльності є оперативність
складання планів. Економічні служби й донині готують значну кількість непридатних для
фінансового аналізу документів, а відсутність чіткої системи підготовки і передачі планової
інформації з відділу до відділу, необхідність тривалих процедур їх узгодження, недостовірність
інформації призводять до того, що навіть добре опрацьований план стає непотрібним, бо
відстає від планового терміну [10, с. 22].

За сучасного стану економіки в державі, нестабільності зовнішнього і внутрішнього
середовищ діяльності доцільно створити передумови для динамічності і мобільності публічної
фінансової діяльності. Навіть ідеально збалансований у початковий період план не гарантує,
що в процесі його виконання не виникне відхилень у результаті впливу різних чинників. Принцип
збалансованості вимагає планування забезпеченості ресурсами, які дозволяють бути
підготовленими до швидкої та раціональної реалізації на зміни в умовах публічної фінансової
діяльності. Адже невчасні або не виважені законодавчі норми стосовно бюджетного процесу
призводять до розбалансування бюджету.

Необхідно зазначити, що фінансове планування набуває певних особливостей у різних
сферах його застосування. Тому вважаємо, що доцільно виокремити класифікацію планування
за основними сферами фінансової діяльності: бюджетне, податкове , банківське та валютне
планування. Ці сфери фінансової діяльності тісно взаємодіють і тому їх планування
взаємопов’язане. З’ясування особливостей планування окремих сфер фінансової діяльності
сприяє ефективнішому його здійсненню. Умови здійснення податкового планування закладені
в самому сучасному податковому законодавстві, яке передбачає диференційовані податкові
режими для окремих ситуацій, припускає різні методи для вирахування податкової бази і
пропонує платникам податків різні податкові пільги, якщо вони будуть діяти в цілях і інтересах
державних органів і за схваленими ними методами. Економічні цілі податкового планування
будуть досягнуті повною мірою лише за наявності добре розробленої з урахуванням правил
юридичної техніки законодавчої бази.

Ми погоджуємося з думкою О. П. Губенко, що від науково виваженої фінансової політики
держави стосовно законодавчого забезпечення усіх видів фінансового планування залежить
сьогодні майбутнє мікроекономічного рівня, який, у свою чергу, суттєво впливатиме на
розвиток держави в цілому [11, с. 76]. Вважаємо, що необхідно підвищити роль перспективного
фінансового планування, яке в останній час майже не використовується через наявність
негативних тенденцій у розвитку економіки і неможливості точно розрахувати фінансові
показники.

Планування як основна складова процесу фінансової діяльності вимагає від науковців і
практиків переосмислення, систематизації та формування нових теоретичних уявлень про
організацію управління фінансовими ресурсами, виявлення причин її недоліків, розробки
окремих рекомендацій щодо їх усунення на усіх рівнях. Процес планування є ефективним
тільки в умовах незмінної і стабільної макроекономічної ситуації, що в умовах реалій України
є на сьогодні важким для виконання.
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СИСТЕМА УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ У
СФЕРІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

У статті досліджено систему органів, уповноважених у сфері справляння податків.
Звернуто увагу на неоднорідність цих органів з погляду місця і ролі у процесі податкового
адміністрування. Зроблено спробу визначити їх види залежно від міри участі в
адмініструванні обов’язкових платежів і відповідного законодавчого уповноваження.
Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення відповідного законодавства.

In the article the system of organs, authorized in the field of levy of taxes is probed. Attention
applies on heterogeneity of these organs from the point of view a place and role in the process of
tax administration. An attempt to define their kinds depending on the measure of participating
in administration of obligatory payments and proper providing with legislative plenary powers
is done. Recommendations are given in relation to perfection of the proper legislation..

Ключові слова: справляння податків, адміністрування податків, податкові органи,
контролюючі органи, податкове законодавство.

Удосконалення системи правових засобів регулювання сфери справляння податків не
можливе без урахування адміністративно-правової природи цієї сфери. Необхідно зазначити,
що сфера справляння податків, як специфічне адміністративно-правове явище і поняття, поки
що не достатньо вивчена дослідниками. Науковці особливу увагу зосереджують переважно
на адміністративно-правовому регулюванні у сфері фінансів [1, с. 23], яке змістовно
описується переважно під кутом зору законодавчих та організаційних аспектів, відповідних
органів виконавчої влади, їх правового статусу, компетенції, повноважень і порядку їх
здійснення, в тому числі й стосовно органів державної податкової служби України.

На нашу думку, податкова сфера як одна із провідних та специфічних і однорідних у системі
фінансових відносин заслуговує на окрему увагу щодо визначення поняття, змісту і системи
адміністративно-правових засобів її регулювання загалом та її організаційної основи, системи
уповноважених органів зокрема. Характеристика системи уповноважених органів у сфері
справляння податків (обов’язкових платежів) на сьогодні є малодослідженою. Чітке визначення
кола цих органів, їх статусу і повноважень, визначення їх місця і ролі у процесі справляння
обов’язкових платежів необхідне для вдосконалення законодавчого регулювання сфери
оподаткування, і, зокрема, у напрямі кодифікації податкового законодавства.

Специфіка та об’єктивні закономірності системи справляння податків призводять до того,
що у даному процесі на боці держави, як уповноваженої сторони виступають не лише податкові
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органи, але й інші державні органи. Отже, об’єктивно функціонує ціла система органів,
уповноважених виконувати відповідні адміністративні функції у сфері справляння податків.
Спроби врегулювати всі проблемні питання, пов’язані із визначенням, зокрема поняття, видів,
кількості уповноважених органів у податковій сфері, обсягів їх повноважень, глибиною
втручання у сферу інтересів та діяльності платників приймались як на рівні теорії податкового
права, так і на рівні податкового законодавства України.

Один із перших у теорії податкового права підходів до питання множинності, системності
органів податкового адміністрування полягав у спробі визначення поняття системи податкових
органів у вузькому та широкому значенні [2, с. 54–55]. Пропонувалося податкові органи
розглядати як систему, що включає декілька досить розгалужених структур. Податкові органи
у вузькому значенні слова ідентичні системі податкових адміністрацій і здійснюють контроль
тільки за надходженням до бюджету податкових платежів. Податкові органи в широкому
значенні слова контролюють і забезпечують надходження до бюджету всіх відрахувань, які
законодавець включає в податкову систему як сукупність податків, зборів, платежів. У цьому
випадку система податкових органів охоплює вже і митні органи, і органи казначейства, і
податкову міліцію. Таким чином, у широкому розумінні система податкових органів
включає [2, с. 55]: 1) Державну податкову адміністрацію України; 2) митні органи України; 3)
органи казначейства; 4) податкову міліцію.

За місцем, яке посідає забезпечення податкових надходжень в їх діяльності система
податкових органів поділялася на дві групи: а) безпосередні податкові (податкові адміністрації
й органи податкової міліції) органи, основна діяльність яких пов’язана із забезпеченням
податкових надходжень та б) опосередковано податкові (митні органи, органи казначейства)
органи, які водночас зі своєю основною діяльністю забезпечують надходження від платежів,
що формують податкову систему. Необхідно зазначити, що поняття податкових органів у
вузькому та широкому розумінні загалом не позбавлені певної логіки, однак на сьогодні вони
фактично не були поширені як у науці податкового права, так і у податковому законодавстві.

Головним законодавчим орієнтиром щодо системи органів податкового адміністрування,
як відомо, є Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2181 „Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетам та державними цільовими фондами” [3], який дає
нормативне визначення поняття контролюючого органу, їх переліку, основи їх компетенції
тощо. Відповідно до статті 1 вказаного закону контролюючим органом визначається державний
орган, який у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за
своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів)
і погашенням податкових зобов’язань чи податкового боргу. Вичерпний перелік контролюючих
органів та їх контрольно-податкова компетенція визначаються статтею 2 вказаного закону, в
якій зазначено, що контролюючими органами (у межах своєї компетенції) є митні органи,
органи Пенсійного фонду України, органи фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування та податкові органи.

Виключно контролюючі органи мають право здійснювати перевірки своєчасності,
достовірності, повноти нарахування та сплати, причому, лише стосовно тих податків і зборів
(обов’язкових платежів), які віднесені до їх компетенції. Таким чином, відповідно до положень
статті 2 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами” поняттям „контролюючі органи”
охоплюється вичерпне коло суб’єктів. Органами, уповноваженими здійснювати заходи з
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погашення податкового боргу (органами стягнення), є винятково податкові органи, а також
державні виконавці у межах їх компетенції.

Необхідно зауважити, що органи фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування визначені Законом 2181 у статусі контролюючих стосовно внесків на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, незважаючи на те, що самі вказані
внески на сьогодні відсутні у складі обов’язкових платежів системи оподаткування. Законом
України від 16 січня 2003 р. „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
загальнообов’язкового державного соціального страхування” збір на обов’язкове соціальне
страхування був виключений із переліку загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових
платежів) статті 14 Закону України „Про систему оподаткування”. Отже, формально
обов’язкові платежі на соціальне страхування не підлягають режиму правового регулювання
податкової системи. Змінилась і сама назва обов’язкових платежів – колишній збір на
обов’язкове соціальне страхування став внеском на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. Таким чином, сам критерій належності платежу до системи оподаткування
фактично ще не є визначальним у статусі контролюючого органу.

Як приклад функціонального підходу до визначення органів, повноважних у сфері
оподаткування, можна навести положення Податкового кодексу Республіки Білорусь [4].
Відповідно до статті 80 під назвою „Податкові органи” Білоруський податковий кодекс визначає,
що податкові органи є державними органами, які наділені правами юридичної особи і в
межах своєї компетенції проводять державну політику і здійснюють регулювання й управління
у сфері оподаткування. У випадках, передбачених законодавчими актами, повноваження
податкових органів можуть мати митні органи та інші уповноважені державні органи. Податкові
органи, а також митні органи й інші державні органи, що мають повноваження податкових
органів, виконують свої функції і взаємодіють за допомогою реалізації прав і виконання
обов’язків, встановлених законодавством.

Відповідно до статті 30 Податкового кодексу РФ [5], податкові органи Російської Федерації
формують єдину централізовану систему контролю за дотриманням законодавства про
податки і збори, за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати (перерахування)
в бюджетну систему Російської Федерації податків і зборів. До вказаної системи входять
федеральний орган виконавчої влади, уповноважений по контролю і нагляду в сфері податків
і зборів та його територіальні органи.

Однак фактично коло державних органів – уповноважених учасників податкових відносин
у Російській Федерації, є ширшим. Так, зокрема, відповідно до статті 34–2 Податкового кодексу
РФ Міністерство фінансів Російської Федерації дає письмові роз’яснення платникам податків,
платникам зборів і податковим агентам з питань застосування законодавства Російської
Федерації про податки і збори, затверджує форми розрахунків по податках і форми податкових
декларацій, обов’язкові для платників податків, податкових агентів, а також порядок їх
заповнення. Статтею 36 ПК РФ передбачено також повноваження для органів внутрішніх
справ у сфері справляння податків.

Таким чином, на сьогодні за податковим законодавством Російської Федерації з боку
уповноваженої сторони податкових правовідносин фактично виступають не лише податкові
та митні органи, але й Міністерство фінансів та органи внутрішніх справ Російської Федерації.
Однак історична ретроспектива показує, що у податковому законодавстві Російської Федерації
спостерігається тенденція до скорочення спеціально уповноважених органів у сфері
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податкового адміністрування, адже до внесення змін до Податкового кодексу РФ відповідними
законами у 2003–2005рр., їх коло за статтею 9 Податкового кодексу РФ визначалося значно
ширшим. Уповноваженими з боку держави учасниками відносин, регульованих
законодавством про податки і збори, крім уже згаданих вище, визначалися, зокрема, органи
державних позабюджетних фондів, Федеральна служба податкової поліції Російської Федерації,
державні органи виконавчої влади і виконавчі органи місцевого самоврядування, інші
уповноважені ними органи і посадові особи, що здійснюють в установленому порядку прийом
і стягування податків і зборів, а також контроль за їх сплатою платниками податків і зборів
(збирачі податків і зборів). Судячи із напрямів реформування системи адміністрування
податків [6], така само тенденція намічається і в Україні.

Окремі автори поряд із податковими, митними органами, органами Пенсійного фонду
України, Фонду соціального страхування пропонують віднести до системи органів, які
здійснюють мобілізацію коштів у централізовані фонди, також органи Міністерства внутрішніх
справ, Міністерства юстиції України, судової влади, місцевого самоврядування та інші [7, с. 47].
Деякі додають до цього списку також органи, які здійснюють реєстрацію актів цивільного
стану, органи Державного казначейства [8]. Поняття мобілізації при цьому не уточнюється.
У податковому законодавстві, як відомо, воно не застосовується. Та й сама мета і наслідки
такої кваліфікації названих вище органів у публікаціях чітко не визначаються.

Щодо цього можна зазначити, що органи на зразок МВС, РАГС, суду тощо надають
платникам певні адміністративні послуги, умовою вчинення яких є сплата відповідних зборів
як обов’язкових платежів неподаткового характеру. Роль таких органів у даному контексті
зводиться, як правило, до перевірки наявності документа про оплату та повноту сплаченої
суми. Очевидно, що особливості механізму сплати і контролю даної категорії неподаткових
платежів навряд чи вимагають наділення таких надавачів послуг спеціальним статусом і
повноваженнями у сфері справляння податків. Необхідно також враховувати, що виходячи зі
змісту статті 2 Закону 2181, дана категорія обов’язкових платежів системи оподаткування
відноситься до компетенції податкових органів. Тому для віднесення органів МВС, РАГС, суду
тощо до спеціальної категорії контролюючих органів, можливо, немає підстав.

Критерієм віднесення державних органів до класу контролюючих органів потрібно вважати
реальну суспільно-правову потребу, і, як наслідок, наявність у органу відповідних спеціальних
законодавчих повноважень у сфері справляння податків. У ролі спеціально уповноважених
податкових адміністраторів такі органи наділяються правом здійснювати контроль і перевірки
щодо документів, приміщень, матеріальних цінностей платника, застосовувати заходи
юридичної відповідальності, інші примусові заходи тощо.

Водночас не можна заперечувати, що певну роль у контролі за внесенням окремих видів
обов’язкових платежів подібні органи відіграють. Даний контрольний аспект може бути
законодавчо відображений шляхом доповнення пункту 2.2.2. Закону 2181 частиною наступного
змісту: „Контроль у частині внесення належних сум неподаткових платежів, що здійснюються
як плата за надані державними органами адміністративні послуги, здійснюється органами,
що надають такі послуги”. До речі, даний різновид обов’язкових платежів неподаткового
характеру доцільно виділити в окрему категорію зборів, як це зроблено, наприклад, у ПК РФ,
відповідно до статті 8 якого збір визначається як обов’язковий внесок, сплата якого є однією із
умов здійснення щодо платників уповноваженими органами і посадовими особами юридично
значущих дій [9, с. 21].
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Потрібно також зазначити, що, крім податкового, на визначення органів контролю
обов’язкових платежів претендує також бюджетне законодавство, зокрема, закони України
про державний бюджет. На цей факт уже зверталася увага у деяких наукових
дослідженнях [10, с. 62] оскільки норма статті 93 Закону України „Про Державний бюджет
України на 2004 рік” має суперечності щодо розмежування компетенції між контролюючими
органами по стягненню сум податкових зобов’язань і боргу, хоча конкретних шляхів його
вирішення при цьому не пропонувалося.

Необхідно зазначити, що порівняно з 2004 роком і в 2007, і в 2008 рр. ситуація у даному
аспекті не змінилася, в чому неважко переконатися, проаналізувавши, наприклад, закони
України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” [11] та „Про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” [12]. Відповідно до
статті 78 закону про бюджет на 2007 рік та аналогічної статті 70 Закону на 2008 рік,
встановлюється, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється
органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатками № 8 до вказаних
законів.

Зазначені додатки до названих бюджетних законів, які відповідно до прикінцевих положень
є невід’ємною частиною кожного з останніх, встановлює перелік органів, за якими закріплено
контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету. Аналіз цих додатків показує, що
стосовно ряду платежів із вказаного кола контрольні функції покладаються на певних суб’єктів,
які формально до контролюючих та органів стягнення згідно із податковим законодавством
не відносяться. Зокрема, контроль за справлянням (стягненням) покладається: щодо збору за
спеціальне використання природних ресурсів – на Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України; щодо збору за забруднення навколишнього природного
середовища – на ДПАУ та Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України; щодо збору за використання радіочастотного ресурсу України – на ДПАУ та
Національну комісію з питань регулювання зв’язку; щодо збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої
кваліфікованими когенераційними установками – на ДПАУ, Національну комісію регулювання
електроенергетики України та Міністерство палива та енергетики України; щодо збору за
проведення гастрольних заходів – на ДПАУ та Міністерство культури і туризму України;
щодо збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для
споживачів усіх форм власності – на ДПАУ, Національну комісію регулювання
електроенергетики України та Міністерство палива та енергетики України.

Отже, виникає певна законодавча неузгодженість, адже, виходячи із змісту статті 2 Закону
2181 „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетам та державними
цільовими фондами”, вказані вище обов’язкові платежі системи оподаткування відносяться
до виключної компетенції податкових органів як у частині контролю, так і стягнення. При
цьому, відповідно до пункту 2.2.2 вказаного Закону, інші державні органи не мають права
проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати цих платежів.
Сама собою, вказана законодавча суперечність вважаємо повинна вирішитися на користь
податкового законодавства, тобто Закону 2181, як спеціального закону з питань оподаткування.

З іншого боку, вказані вище державні органи, що переважно є центральними органами
виконавчої влади, мають спеціальну компетенцію у сферах, із якими пов’язані відповідні
підконтрольні обов’язкові платежі. Тому навряд чи потрібно ставити під сумнів саму доцільність
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певної участі цих державних органів у контролі за справлянням відповідних обов’язкових
платежів. Доцільно законодавчо передбачити можливість такої участі у формі взаємодії з
податковими органами шляхом доповнення пункту 2.2.2 Закону 2181 „Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”
частиною наступного змісту: „Державні органи спеціальної компетенції у сферах, з якими
пов’язане справляння відповідних обов’язкових платежів, згідно із бюджетним законодавством
взаємодіють із податковими органами щодо контролю (стягнення) відповідних обов’язкових
платежів”.

Таким чином, усю сукупність органів, уповноважених щодо контролю за справлянням
податків і зборів (обов’язкових платежів) можна умовно поділити на дві категорії: 1) органи,
наділені податковим законодавством спеціальними повноваженнями у цій сфері – митні,
податкові, та органи Пенсійного і соціально-страхових фондів. Серед них: за обсягом і видом
податкових повноважень – контролюючі та органи стягнення, за спрямуванням основної
компетенції – податкові та неподаткові; 2) органи, наділені неподатковим законодавством
окремими контрольними повноваженнями, тобто: а) надавачі адміністративних послуг, що
оплачуються у формі неподаткових обов’язкових платежів, зборів; б) органи спеціальної
компетенції у сферах, з якими пов’язане справляння певних обов’язкових платежів, які
відповідно до бюджетного законодавства взаємодіють із податковими органами щодо контролю
(стягнення) обов’язкових платежів (збори за спеціальне використання природних ресурсів, за
проведення гастрольних заходів тощо). Першу із цих категорій доцільно охопити поняттям
податкових адміністраторів, а весь обсяг їх діяльності у сфері забезпечення справляння податків
визначити поняттям податкового адміністрування.

Як підсумок, необхідно відзначити, що адміністративно-правове регулювання у сфері
справляння податків доречно розглядати як спрямоване на широкий склад обов’язкових
платежів, виходячи із питомої правової природи останніх, і незважаючи на їх формальну
належність чи неналежність до системи оподаткування (йдеться, зокрема, про обов’язкові
соціально-страхові платежі). На відміну від податкового права, яке свою предметну основу
переважно обмежує формальним переліком законодавчо визначеної системи оподаткування.
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РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ
ЛЮДИНИ У ВИРІШЕННІ СПОРІВ ІЗ ПИТАНЬ

ОПОДАТКУВАННЯ
У статті досліджено практику розгляду Європейським судом з прав людини спорів з

податкових питань та особливості використання рішень цієї судової інституції у
правозастосовній діяльності органів державної влади України. Детально проаналізовано
норми Європейської Конвенції з прав людини, звернення громадян України та інших держав
до ЄСПЛ щодо порушень  у податкових правовідносинах.

In the article practice of consideration of the European court on human rights disputes on
questions of taxes is explored and feature of the use of decisions of this judicial instance in legal
activity of public of Ukraine authorities. In detail the norms of European Convention on human
rights and appeal of citizens of Ukraine and other states to European court about violation of
tax’s relationships are analyzed.

Ключові слова: Європейський суд, права людини, конвенція, оподаткування, захист
прав платників  податків.

Забезпечення прав людини завжди було у центрі уваги людства. Ще в античні часи стояло
питання, як забезпечити існування сильної держави та при цьому зберегти права людини?
Будучи споконвічним, це питання турбує нашу державу й сьогодні.

Україна як повноправний член світової спільноти визнала право своїх громадян звертатись
за їх захистом до міжнародних інституцій, обумовивши його в Основному Законі. Згідно з
частиною 4 статті 55 Конституції кожній особі надано право після використання усіх
національних засобів правового захисту звернутися за захистом своїх прав і свобод до
відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна. Ратифікувавши у 1997 році Європейську конвенцію
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, було впроваджено один із найбільш
впливових і унікальних механізмів захисту прав людини в Європі, та протоколи № 1–5,7,8,11
держава надала правові підстави для  звернення до Європейського суду з прав людини (далі –
ЄСПЛ) фізичним і юридичним особам для належної реалізації конституційних гарантій –
захисту прав, закріплених таким інструментом, як міжнародне право.

Унікальність цього механізму зумовлена тим, що на відміну від правових систем з
класичним прецедентним правом, європейська система захисту прав людини постійно
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пристосовується до новел у суспільних відносинах. Конвенція, як неодноразово відзначалося
у рішеннях ЄСПЛ, – це живий механізм, що постійно розвивається, якому постійно доводиться
знімати напруження між правовою певністю, послідовністю тлумачення, і новими
обставинами [1].

Представник Фінляндії М. Пеллонпее, суддя Європейського суду, назвав „Новим виміром”
Конвенції статтю 1 Протоколу № 1, зробивши акцент, разом із іншими правознавцями, на
захисті права власності.

Після ратифікації Конвенції до Європейського суду звернулися 21 тисяча українців, за цей
час було ухвалено більше 400 рішень щодо держави України, ухвали внесені у 8 500 справах.
У 2008 році рішень поменшало, їх було лише 93, тоді як минулі роки– до півтори сотні [4],
держава сплатила більше 20 млн грн на виконання рішень ЄСПЛ, з них понад 5 млн грн за
моральну шкоду, 15 позивачам виплачено кошти на виконання рішень національних судів.

Станом на 30.01.09 р. Україна посідає четверте місце в Європі за кількістю звернень
громадян до ЄСПЛ – майже 9 відсотків заяв від їх загальної кількості і, як зазначив міністр
юстиції М. Оніщук, випереджаємо лише Росію, Туреччину та Румунію, що свідчить про
неможливість задоволити суспільний інтерес щодо ефективного правосуддя українською
судовою системою [5]. Наведене ілюструється і тим, що порівняно з 2008 роком у 2003 році
Україна перебувала на сьомому місці за кількістю звернень, а у 2004 – на шостому. Враховуючи
таку тенденцію, попередження порушень прав людини у сфері забезпечення правопорядку
залишається актуальним питанням для регулювання правового середовища держави, в першу
чергу для забезпечення належного захисту податкових прав фізичних осіб у контексті практики
Європейського суду з прав людини.

Враховуючи специфіку діяльності  ЄСПЛ, теоретичні питання діяльності контрольного
механізму розроблялися юристами з країн Західної Європи: Е. Бредлі, Д. Гом’єном,
М. Дженісом, Р. Кей, Х. Крюгером, Р. Лоусоном, С. Мартенсом, Дж. Меррілзом, М. О’Бойлом,
Р. Рісдалом, А. Робертсоном, Д. Харрісом, Г. Шермерсом та ін. тривалий час. Останніми
роками згадані проблеми докладно вивчалися як  російськими правознавцями: М. Ентіном,
В. Карташкіним, Г. Лук’янцевою, В. Тумановим так і вітчизняними ученими, такими як:
М. Буроменський, В. Буткевич, В. Денисов, С. Добрянський, В. Мармазов, В. Муравйов,
П. Рабінович, Н. Раданович, С. Федик та ін.

У розрізі окремих галузей права до проблем визначення ролі Європейської конвенції та
рішень Європейського суду з прав людини зверталися  такі практики та теоретики, як
Солоткий С. А., Усатий Г. О., Філатов В. М.( кримінальне судочинство), Селезень П. О.,
Солдатенко О. В. (оподаткування), Іванський А. Й., Коссак В. М., Трофімова Л. В.(фінансове
право), Білоус В. Т., Пеліванова Н.(правоохоронні органи та органи нагляду), Ковтун І. (трудове
право) та ін.

В Україні левова частка праць щодо аналізу рішень ЄСПЛ присвячена аналізу проблем
захисту прав людини у пенітенціарній системі та у трудових правовідносинах, однак бракує
комплексних, розгорнутих наукових праць щодо спорів, пов’язаних із оподаткуванням у
предметному розрізі рішень Європейського суду, що стало однією із суттєвих підстав для
звернення до означеної теми.

Автор статті ставить за мету сформулювати загальні підходи до захисту прав платників
податків, спираючись на опрацювання змісту рішень Європейського суду з прав людини, у
тому числі офіційних відомостей Національного бюро з представництва при Міністерстві
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юстиції України, Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини та інформації,
розміщеної на офіційному сайті ЄСПЛ.

Беручи до уваги зміст Конвенції, ми не знайдемо прямого посилання на податкові права
чи інформаційні. Водночас аналіз змісту рішень ЄСПЛ дозволяє констатувати, що при розгляді
справ суд розширює і конкретизує існуючі норми з огляду на можливість їх тлумачення.
Відповідно зміст прав визначається контекстом проголошених рішень.

При цьому суди України у своїй правозастосовній діяльності дотримуються принципів
адміністративного судочинства, серед яких одним із провідних є принцип верховенства права,
відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та
визначають зміст і спрямованість держави. Зазначений принцип відповідно до частини другої
статті 8 КАС застосовується з урахуванням судової практики ЄСПЛ. Приписами статті 17
Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини” встановлено, що „суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику
Суду як джерело права”.

Ґрунтуючись на принципі офіційного з’ясування всіх обставин у справі, згідно з частинами
четвертою та п’ятою статті 11 КАС України суди, крім випадків витребовування доказів, за
клопотанням осіб, які беруть участь у справі, та частиною п’ятою статті 71 КАС України
можуть збирати докази з власної ініціативи.

 За результатами розгляду норм Європейської конвенції з прав людини можна
стверджувати, що §1 статті 6, стаття 13 і відповідна частина практики Суду стосуються
процедурних вимог Конвенції, покликаних гарантувати, що право громадян на справедливий
судовий розгляд реалізовано. Саме до цих положень найчастіше апелюють фізичні  та юридичні
особи України при оскарженні рішень національних судів у податкових спорах (справа „Лісовол
проти України”, рішення від 25.09.2008 р.; „Ракітін проти України”, рішення від 11.01.07).

Проте такі рішення можуть бути пов’язані і з іншими змістовними положеннями Конвенції
або невід’ємних частин останньої, тому ЄСПЛ бере до уваги також  і порушення, передбачені
цими положеннями прав, що допущені у адміністративних провадженнях. Зокрема,у справах,
що стосуються податкових спорів і підлягають розгляду Судом, містяться факти порушення і
статті 1 Першого протоколу щодо порушення права особи вільно володіти своїм майном,
відображені у рішеннях ЄСПЛ „Плахтєєв та Плахтеєва проти України” (12.03.09), „Інтерсплав
проти України” (09.01.07). Під поняттям „майно” щодо вказаної статті Суд розуміє суми
невідшкодованих платникам належних податків і зборів, підтверджених рішеннями
національних судів і вказує, що останнє має автономне значення, і не залежить від формальної
класифікації, прийнятої у національному законодавстві (рішення у справі Beyeler v.Italy).

Наприклад, у справі „Інтерсплав проти України” Суд стверджує, що у даній справі спір
стосується не конкретної суми відшкодування ПДВ або компенсації за його затримку у його
виплаті, а загального права заявника відповідно до Закону України „Про податок на додану
вартість” – права на майновий інтерес. Необхідно уточнити, що надалі законодавцем норму
права у національному законодавстві було змінено (пп. 7.7.3 п. 7.3 ст. 7 Закону України „Про
податок на додану вартість”). Згідно з Законом України від 04.03.98 № 169/98-ВР норма існувала
у такій редакції: „7.7.3. У разі, коли ... сума, визначена згідно з підпунктом 7.7.1 цієї статті, має
від’ємне значення, така сума підлягає відшкодуванню платнику податку з Державного бюджету
України протягом місяця, наступного після подачі декларації.
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Суми, що не відшкодовані платнику податку, ... вважаються бюджетною заборгованістю.
На суму бюджетної заборгованості нараховуються проценти на рівні 120 відсотків від облікової
ставки НБ України, встановленої на момент її виникнення, протягом строку її дії, включаючи
день погашення. Платник податку має право у будь-який момент після виникнення бюджетної
заборгованості звернутися до суду з позовом про стягнення коштів бюджету та притягнення
до відповідальності посадових осіб, винних у несвоєчасному відшкодуванні надмірно сплачених
податків...”, а станом на 01.01.10,- „...При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з
підпунктом 7.7.1 цього пункту, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу
з цього податку, що виник за попередні податкові періоди…, а за його відсутності –
зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. 7.7.2. Якщо у
наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з підпунктом 7.7.1 цього пункту
має від’ємне значення, то: а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного
значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у
попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг); б) залишок від’ємного
значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту
наступного податкового періоду”.

У цілому предметом звернення до ЄСПЛ  заявників у справах, які стосуються податкових
правовідносин, є:

– порушення права на справедливий судовий розгляд: рішення податкового управління
стосовно податкових штрафів було виконано у примусовому порядку ще до прийняття судом
ухвали щодо обов’язку сплатити такі санкції (справа „Яношевич проти Швеції” (Janosevic
v. Sweden) (заява № 34619/97) і „Компанія „Вестберґа Таксі Актіеболаґ” та Вулич проти
Швеції”(Vдstberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden) (№ 36985/97)); без належного
забезпечення судового розгляду донараховано суму податку (справа „Jussila v. Finland”,
рішення від 23.11.06);

– затягування податковими органами судового розгляду справи („J.B. v. France”, „Kadri v.
France” – провадження у справі тривало близько 12 років; „Смірнов проти України”);

– неповернення у строки встановлені законодавством сум надлишково сплаченого податку
(„Ракітін проти України”);

– про відшкодування фізичним особам шкоди, завданої неправомірними діями чи
бездіяльністю посадових осіб ОДПС при здійсненні ними своїх повноважень (справи „Терем
ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України”, рішення від 18.10.05; „Вергельський проти України”,
рішення від 12.03.09);

– зобов’язання платника надати документи, що могли б стати підставою для притягнення
його до відповідальності за порушення податкового законодавства (справа „J.B. v. Switzerland”);

– дискримінація при наданні пільг в оподаткуванні, тобто порушення статті 14 Конвенції у
поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу (справа „Бурден проти Сполученого Королівства”,
рішення від 29.04.08);

– зменшення ставки податку, відповідно до нормативного акта, застосованого до даних
відносин (справа „Феррадзіні проти Італії”, рішення 12.07.01), та ін.

Характерним для проваджень, що стосуються оподаткування, є вирішення питань
фінансового характеру, але простого доведення „матеріального характеру” спору не достатньо
для застосування положень Конвенції у цій частині. Враховуючи ставлення сучасного
суспільства до якісного правового захисту, що повинний забезпечуватися фізичним особам
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у вирішенні їх конфліктів у відносинах з державою, Суд був зобов’язаний врегулювати спори
щодо законності у рамках національного законодавства щодо рішень податкових органів.

Проте протягом періоду, що минув з часу прийняття Конвенції, відносини між фізичними
особами та державою набули подальшого розвитку у багатьох сферах, при цьому державне
регулювання дедалі більше поширилося на сферу приватноправових відносин. Це спонукало
Суд визнати, що провадження за національним правом класифікуються як частина „публічного
права”, можуть підпадати під сферу застосування „цивільного” §1 статті 6, якщо їх підсумок
має вирішальне значення для приватних прав та обов’язків. Дедалі більше втручання держави
у сферу повсякденного життя фізичної особи, вимагали від Суду аналізу наявності
характеристик публічного права і приватного права перед тим, як робити висновок про
класифікацію заявленого права як „цивільного”.

Однак зміни у сфері оподаткування не торкнулися сутності обов’язку фізичних осіб чи
компаній сплачувати податки. Порівняно із ситуацією, що існувала на момент прийняття
Конвенції, ці зміни не мали наслідком подальшого втручання держави у „цивільну” сферу
життя фізичної особи. ЄСПЛ у справі „Феррадзіні проти Італії” зазначив, що податкові питання
і дотепер становлять частину основного пакета прерогатив державних органів. При цьому
відносини між платником податків і податковим органом і далі мають переважно публічний
характер і податкові спори виходять за межі сфери цивільних прав і обов’язків, незважаючи на
матеріальні наслідки, які вони обов’язково створюють для платника податків.

Тривалий час гарантії, передбачені ст. 6 Конвенції „Право на справедливий судовий розгляд”,
не належали до спорів у сфері оподаткування [13], проте згодом позиція змінилася [14] і
ЄСПЛ було підтримано, уточнено та розвинено практику застосування статті 6 до податкових
спорів.

З практики застосування термінів, слів і словосполучень у юриспруденції, гарантії
законності – це зумовлена закономірностями суспільного розвитку система умов і засобів,
що забезпечують процес реалізації законності і тим самим формують таку впорядкованість
соціальних відносин, що сприяє демократизації суспільства і формуванню правової держави.
Вони поділяються на дві групи: загальні і спеціальні. До першої належать: економічні, політико-
ідеологічні, морально-духовні; до другої – власне юридичні.

За відсутності у самому тексті Конвенції згадки про податки, з прийняттям  Протоколу № 1
від 20.03.52 до Конвенції, остання з’явилась у ст. 1 „Захист власності”, відповідно до якої „кожна
фізична або юридична особа має право на повагу до своєї власності. Ніхто не може бути
позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом
і загальними принципами міжнародного права”.

Зауважимо, що захист права власності – це захист, який здійснюється за допомогою
правового регулювання відповідних суспільних відносин різними галузями права. Водночас
захист права власника – забезпечення чи відновлення порушеного права власності
компетентними органами або самим власником [23, с. 539]. Попередні положення не
применшують права держави вводити в дію такі закони, які вона вважає необхідними для
здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для
забезпечення сплати податків, інших зборів чи штрафів [10].

Абзацом другим даної статті встановлюється широке поле діяльності держав-учасниць
Конвенції у сфері оподаткування, що передбачає досить широкий спектр допустимих з боку
держави заходів: накладення арешту на майно (власність) у зв’язку з його продажем для
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покриття заборгованості по податках або виконання інших фінансових зобов’язань, застава
на користь податкових органів у забезпечення сплати невиплачених податків або штрафів [11].
Але разом з тим, оскільки ЄСПЛ розглядає цю норму як єдине ціле, у разі втручання у
здійснення права власності необхідно забезпечити справедливий баланс між потребами,
пов’язаними із загальним інтересом, і необхідністю захисту основних прав індивіда, з
дотриманням розумної пропорційності між використовуваними засобами і переслідуваною
метою [12]. У практиці російських судових інстанцій дане поняття фігурує як „справедливий
баланс публічного і приватного інтересів” [10].

З розвитком європейського законодавства та зміною існуючих відносин змінюється і коло
„осіб”, що звертаються до ЄСПЛ за захистом порушених прав: від громадян до юридичних
осіб-резидентів, а у подальшому і суб’єктів міжнародного права. Зокрема, у 2009 році було
розглянуто та задоволено заяву у справі Європейської комісії проти Фінляндії про визнання
фінського податку на автомобілі незаконним.

За оцінкою ЄСПЛ, податок, що стягується у Фінляндії одноразово на ввезені з-за кордону
автомобілі, є незаконним, у зв’язку з чим країні необхідно повернути близько 80 мільйонів
євро, вилучених як податок.

Згідно з фінським законом, перед реєстрацією транспортного засобу власнику необхідно
було сплатити податок на автомобіль (28 відсотків від вартості плюс податок з обороту), а
незареєстровані транспортні засоби дозволено було використовувати тільки за спеціальним
митним дозволом, і багатьом громадянам Естонії, які проживають на території Фінляндії,
загрожувала конфіскація автомобіля за несплату податкового мита [19].

Вказане зумовлено тим, що сума податку, яка підлягала сплаті  при постановці на облік,
сягала 10 000 евро, а восени 2008 року митні органи у Хельсінкі затримали 8 автомобілів з
естонськими номерами, оскільки їх власники не змогли заплатити потрібну суму податку.

Платники податків протягом останнього десятиліття почали звертатись до ЄСПЛ за захистом
порушених податкових прав, хоча для України ця практика не є поширеною порівняно із
заявами щодо захисту трудових прав, процесуальних прав у кримінальному судочинстві.
Позитивним є те, що у національній судовій системі при вирішенні спорів судді користуються
практикою розгляду ЄСПЛ справ у сфері оподаткування та застосовують набутий досвід у
національному судочинстві (рішення Вищого адміністративного суду від 02.08.07 у справі
№ 29/443, від 19.06.07 у справі № А-1/46-9/216). Прикладом може слугувати рішення у справі
№ 25/347 за позовом ЗАТ „Палма-Україна” до ДПІ у Печерському р-ні м. Києва про
зобов’язання надати висновок про відшкодування суми бюджетної заборгованості. При розгляді
даного спору, суд касаційної інстанції, посилаючись на рішення ЄСПЛ у справах „Шмалько
проти України” та „Чіжов проти України” вказав, що позитивним обов’язком держави є
організація системи виконання рішень так, щоб переконатися, що неналежне зволікання
відсутнє та що система ефективна і законодавчо, і практично, а нездатність державних органів
ужити необхідних заходів для виконання рішення позбавляє гарантії § 1 ст. 6 Конвенції. Крім
того, виконання рішення у справі є невід’ємною частиною судового розгляду.

Незважаючи на зміни, що відбулись у сфері податків держав-учасниць Конвенції, вони не
торкнулися зміни обов’язку фізичних і юридичних осіб платити податки, і позиція ЄСПЛ
залишається практично незмінною стосовно питання оподаткування, яке і до цього часу є
однією із основних прерогатив органів державної влади, тому публічний характер відносин
між платниками податків і податковими органами залишається переважаючим.
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Україна одна з небагатьох держав, що врегулювали питання виконання рішень ЄСПЛ,
прийнявши Закон України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини” і закріпила принцип верховенства права у процесуальному законодавстві.

Необхідно вказати, що рішення ЄСПЛ:
– впливають безпосередньо на здійснення судочинства в Україні, практику вирішення

спорів, у тому числі й з питань оподаткування;
– формують високу правову культуру фізичних осіб-платників податків, представників

органів державної влади України, суддів;
– стали першопричиною введення в Україні процедури проведення експертизи

законопроектів і проектів інших нормативно-правових актів на відповідність положенням
Європейської Конвенції з прав людини (§ 56 Глави 4 Регламенту КМ України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.07 № 950).

Положення ст. 2 Закону України „Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини” у взаємозв’язку зі ст. 46 Конвенції встановлюють, що
рішення Суду є обов’язковим для виконання Україною. Для виконання рішення ЄСПЛ
державою вживаються заходи загального характеру з метою забезпечення дотримання
Конвенції, порушення яких встановлено рішенням Суду, забезпечення усунення недоліків
системного характеру, що покладені в основу виявленого Судом порушення, а також з метою
усунення підґрунтя для надходження до останнього заяв проти України, спричинених
проблемою, що вже була предметом розгляду в Суді.

З метою запобігання порушень Конвенції у майбутньому та здійснення судочинства на
засадах законності та верховенства права пропонуємо враховувати у подальшій роботі
представників усіх гілок влади рішення ЄСПЛ не лише у справах проти України, а й тих,
стороною яких виступає інша держава, та проводити аналіз підстав звернень до даної інстанції.

Актуальним буде видання постанови Пленуму Верховного Суду України або довідки суду
касаційної інстанції про вивчення та узагальнення практики розгляду справ ЄСПЛ, пов’язаних
із застосуванням положень податкового законодавства та підготовка органами ДПС України
спільно з Міністерством юстиції України збірника рішень ЄСПЛ, що стосуються діяльності
державних податкових органів.

Враховуючи зазначене вище, необхідно переглянути чинні законодавчі акти з метою
приведення їх у відповідність із Конвенцією для підтримання „справедливого балансу”
публічного і приватного інтересу. Наприклад, прискорити розгляд проекту Закону України
„Про внесення змін до ст.ст. 8 і 61 Цивільного  процесуального кодексу України”(щодо
законодавства, відповідно до якого суд вирішує справи), реєстраційний № 3672 від 28.01.09,
положеннями якого пропонуються зміни до ЦПК України (полягають у забезпеченні
застосування як джерела права практики Європейського суду з прав людини судами України)
та приведення у відповідність зі ст. 4 Господарсько-процесуального кодексу України вимог
Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини”.

Отже, останнім часом вплив рішень ЄПСЛ на розвиток правосвідомості як платників
податків, так і посадових осіб органів ДПС в Україні став досить відчутним, що свідчить про
зростання правової культури громадян, приведення у відповідність з вимогами Конвенції
норм національного податкового законодавства. При вирішенні спорів у сфері податкових
відносин ЄСПЛ встановлює загальні стандарти, що формує належний рівень захисту прав та
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інтересів фізичних і юридичних осіб, сприяє ефективному реформуванню податкової системи
України.
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У даній статті досліджено можливі напрями реформування органів примусового
виконання судових рішень. Проаналізовано відповідний міжнародно-правовий досвід.
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judicial decision. Analyses of the relevant international law is provided.
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Актуальність дослідження можливих напрямів реформування органів примусового
виконання судових рішень зумовлена необхідністю покращити їх функціональні спроможності
та удосконалити структурно-орагнізаційні основи, визначальні для їх діяльності.

Окремі аспекти функціонування органів примусового виконання судових рішень
досліджувалися у працях М. Г. Авдюкова, А. М. Авторгова, Гончаренка Ю. М.,
Грошевого М. А., Гурвіча Т. Н., Добровольської П. П., Заворотька В. Т., Маляренка Д. Я.,
Малєшина І. Є., Марочкіна І. Б., Морозової А. І., Перепелиці Д. М., Притики А. О.,
Селіванова А. К., Сергун В. В. Сердюка В. С., Є. В. Фесенка, С. Я. Фурси, Н. М. Чепурнової,
Н. А. Чечіної, І. У. Чіналієвої, М. С. Шакарян, С. В. Щербак, В. П. Шибіко, М. Й. Штефана,
О. З. Хотинської та інших.

Метою даної статті є дослідження можливих напрямів удосконалення функціонування
органів примусового виконання судових рішень.

Стосовно дослідження можливих напрямів реформування органів примусового
виконання, на нашу думку, доречно і актульно звернутися до аналогів міжнародно-правового
досвіду.

Так, органом примусового виконання рішень у Швеції є суд [1, с. 253–254].
У Сполучених Штатах Америки одним з органів примусового виконання по окремих

категоріях справ є служба судових виконавців окружної судової ради [1, с. 254–255].
Деякі з країн СНГ мають подібний досвід організації функціонування органів примусового

виконання судових рішень.
У Казахстані Комітет по судовому адмініструванню при Верховному Суді Республіки

Казахстан є уповноваженим державним органом, що забезпечує своєчасне виконання
виконавчих документів та здійснює організаційне і методичне керівництво діяльністю судових
виконавців. Комітет очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади
Президентом Республіки Казахстан за поданням Голови Верховного Суду Республіки
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Казахстан [2]. При цьому реальне виконання судових актів є одним із найвищих серед країн
Співдружності Незалежних Держав і перебуває на рівні 70–75 % [3].

У Республіці Білорусь служба судових виконавців входить до системи відповідних судів.
Так, служба судових виконавців господарських судів входить у систему господарських судів
Республіки Білорусь.

Служба складається з управління контролю за виконанням судових постанов Вищого
Господарського Суду (далі – управління контролю), очолюваного начальником управління
контролю – головним судовим виконавцем господарських судів Республіки Білорусь, і відділів
виконання постанов господарських судів областей та м. Мінська (далі – відділ виконання),
очолюваних старшими судовими виконавцями.

Управління контролю складається з відділу організації та контролю та відділу виконання
постанов господарських судів Республіки Білорусь, очолюваних старшими судовими
виконавцями.

Службу очолює начальник управління контролю – головний судовий виконавець
господарських судів Республіки Білорусь. Усі працівники управління контролю призначаються
на посади та звільняються з посад Головою Вищого Господарського Суду [4].

У разі позитивного вирішення питання щодо включення органів примусового виконання
рішень до складу судової системи пропонується за ними зберегти повноваження стосовно
виконання всіх виконавчих документів передбачених ст. 3 Закону України „Про виконавче
провадження”, а саме:

– виконавчих листів, що видаються судами, та наказів господарських судів, у тому числі на
підставі рішень третейського суду, Міжнародного комерційного арбітражного суду  при
Торгово-промисловій палаті України та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій
палаті України;

– ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних
справах у випадках, передбачених законом;

– судових наказів;
– виконавчих написів нотаріусів;
– посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень цих

комісій;
– постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні

правопорушення у випадках, передбачених законом;
– рішень органів державної влади,  прийнятих з питань володіння і користування культовими

будівлями та майном;
– постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення

виконавчих дій та накладення штрафу;
– рішень інших органів державної влади у випадках, якщо за законом їх виконання покладено

на державну виконавчу службу;
– рішень Європейського суду з прав людини.
Наша позиція зумовлюється тим, що у разі передачі органу примусового виконання рішень

до складу судової системи зростуть гарантії виконання рішень у цілому, тому цілком логічно
за органом примусового виконання, крім судових рішень, виконавчих листів, виданих судами,
судових наказів залишити виконання рішень деяких інших органів і посадових осіб, що
становлять особливий інтерес для держави.
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Ми не можемо погодитися з позицією О. З. Хотинської, яка пропонувала у разі „виведення
Державної судової адміністрації України із системи виконавчої влади підпорядкувати їй органи
виконання судових рішень” [5, с. 167].

На нашу думку, орган, який виконує судові рішення, не повинний бути підпорядкований
Державній судовій адміністрації України безвідносно до того, чи буде вона включена до складу
судоустрою чи ні.

Органи примусового виконання судових рішень повинні бути незалежним структурним
утворенням у межах судової системи.

Свої міркування ми обґрунтовуємо наступним:
– різне функціональне спрямування зазначених органів (Державна судова адміністрація

України здійснює організаційно-технічне забезпечення судової діяльності, а органи виконання
судових рішень забезпечують підтримання авторитету правосуддя);

– підпорядкування органів виконання судових рішень Державній судовій адміністрації
України призведе до концентрації в її „руках” необґрунтовано широких повноважень;

– у разі підпорядкування органів виконання судових рішень Державній судовій адміністрації
України збільшиться кількість посадових осіб, спроможних впливати на хід виконання судових
рішень.

Нами було вказано на те, що включення органів виконання судових рішень до судоустрою
сприятиме підвищенню ролі і авторитету правосуддя. Однак відкритим залишається питання,
чи не знизиться в результаті такої реформи органів виконання судових рішень ефективність
процедури виконавчого провадження.

Щодо ефективності процедури виконання судових рішень, то, на думку Д. Я. Малєшина,
вона характеризується категоріями якості та оперативності. Він вважає, що оперативність
виконання найкраще забезпечується органами виконавчої влади, а якість (гарантованість
прав учасників виконавчого провадження ) – судом [6, с. 101–105].

На жаль, на сьогодні інститут виконавчого провадження є далеким від стану
збалансованості з огляду на співвідношення оперативності та якості виконання судових рішень.
Так, якщо компонент оперативності є до певного рівня забезпечений і виражений у діяльності
Державної виконавчої служби (маються на увазі загальні методологічні підходи, а не реальний
стан справ у царині виконавчого провадження), то у сфері забезпечення якості (гарантованості
прав учасників виконавчого провадження) на методологічному рівні існують вагомі проблеми.
Суд значною мірою є усунутим від процесу гарантування прав учасників виконавчого
провадження. Отже, для того щоб підвищити якість виконавчого провадження, роль суду
(судді) у виконавчому провадженні повинна зрости. Зміцнення у виконавчому провадженні
позицій суду сприятиме реальному захисту прав особи.

Вважаємо, що, виходячи з потреби забезпечення оптимального співвідношення
оперативності і якості, суди (судді) повинні:

– здійснювати загальний контроль за діяльністю органу виконання судових рішень;
– бути наділені кадровими повноваженнями стосовно призначення та звільнення керівника

органу примусового виконання рішень;
– бути наділені достатніми повноваження для впливу на найбільш важливі для виконавчого

провадження процесуальні дії;
– бути наділені правом, з власної ініціативи, проводити перевірку того чи іншого

виконавчого провадження;
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– бути наділені правом на відвід державного виконавця.
У свою чергу, прикладом збільшення обсягу повноважень для впливу на найбільш важливі

для виконавчого провадження процесуальні дії може слугувати пропозиція О. З. Хотинської,
яка, „стосується такої процесуальної дії, як повернення виконавчого документа стягувачеві
без виконання (ст. 40 Закону України „Про виконавче провадження”)”. На її думку, „лише суд,
який видав виконавчий документ, належним чином може оцінити обґрунтованість підстав
для повернення виконавчого документа без виконання у випадку відсутності у боржника
коштів або майна, на яке може бути звернено стягнення і неможливості встановити
місцезнаходження боржника чи його майна, та перевірити, чи всі заходи були вжитті до його
розшуку. Таким чином, у ст. 40 Закону доцільно було б встановити, що повернення виконавчого
документа стягувачеві без виконання здійснюється судом, який видав виконавчий
документ [5, с. 85].

У свою чергу, надання судам права ініціювати відвід державного виконавця стане
додатковою гарантією забезпечення якості виконавчого провадження.

Проте суд не повинний бути наділений повноваженнями, що стосуються безпосереднього
здійснення окремих процедурних чи технічних дій виконавчого провадження, оскільки від
цього постраждає оперативність виконання судових рішень.

Щодо забезпечення оперативності виконавчого провадження, то, як уже зазначається, на
загальному методологічному рівні визначені правильні орієнтири для вирішення даного
завдання (мається на увазі створення спеціалізованого органу державного управління у сфері
виконавчого провадження).

Підтвердженням цього є перелік прав державного виконавця, які йому надано з метою
гарантування оперативного виконання судових і рішень інших державних органів. Так,
відповідно до ст. 5 Закону України „Про виконавче провадження” державний виконавець має
право:

– одержувати необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки, іншу
інформацію;

– проводити перевірку виконання рішень юридичними особами всіх форм власності, а
також громадянами, які провадять підприємницьку діяльність, без створення юридичної особи
і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності, що є
боржниками за виконавчими документами;

– здійснювати перевірку виконання юридичними особами рішень стосовно працюючих
у них боржників;

– безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що належать боржникам або зайняті
ними, проводити огляд зазначених приміщень і сховищ, коли необхідно, примусово відкривати
їх в установленому порядку, опечатувати ці приміщення і сховища;

– накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на
зберігання та реалізовувати його в порядку, встановленому законодавством;

– на виконання рішення суду про стягнення коштів або накладення арешту в порядку,
встановленому Законом України „Про виконавче провадження” накладати арешт на грошові
кошти та інші цінності боржника, в тому числі на кошти, які перебувають на рахунках та
вкладах в установах банків, інших кредитних установах, на рахунки в цінних паперах, а також
опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;
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– використовувати за згодою власника приміщення, в тому числі, що є в комунальній
власності, для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспорт стягувача або
боржника для перевезення майна;

– звертатися до органу, який видав виконавчий документ, за роз’ясненням рішення з заявою
про видачу дубліката виконавчого документа, порушувати клопотання про встановлення чи
зміни порядку і способу виконання, відстрочку та розстрочку виконання рішення;

– звертатися до суду з поданням про розшук боржника – фізичної особи або дитини чи
про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого
володіння боржника – фізичної особи або іншої особи, у якої перебуває майно боржника чи
майно та кошти, що належать боржникові, від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий
документ про її відібрання;

– викликати громадян і посадових осіб щодо виконавчих документів, що перебувають у
виконавчому провадженні, а у разі неявки боржника без поважних причин виносити постанову
про його привід через органи внутрішніх справ;

– залучати до проведення виконавчих дій понятих, працівників органів внутрішніх справ,
інших осіб у встановленому порядку, а також експертів, спеціалістів, а для оцінки майна  –
суб’єктів оціночної діяльності  – суб’єктів господарювання;

– накладати стягнення у вигляді штрафу на громадян і посадових осіб у випадках,
передбачених законом;

– застосовувати під час проведення виконавчих дій відеозапис, фото- і кінозйомки;
– при виконанні судових рішень безперешкодно входити на земельні ділянки, в жилі та інші

приміщення боржників  – фізичних осіб, проводити в цих приміщеннях огляд, а коли це
необхідно, примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників органів
внутрішніх справ, опечатувати ці приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати майно,
що належить боржникові, яке там знаходиться та на яке за законом можна звернути стягнення;

– вимагати від матеріально відповідальних і службових осіб боржників – юридичних осіб,
або від боржників – фізичних осіб, відомості та пояснення по фактах невиконання рішень або
законних вимог державного виконавця чи інших порушень вимог законодавства про виконавче
провадження;

– повідомляти з метою профілактичного впливу органи державної влади, громадські
об’єднання, трудові колективи і громадськість за місцем проживання або роботи особи про
факти порушення нею вимог законодавства про виконавче провадження;

– у разі необхідності для проведення чи організації виконавчих дій залучати на платній
основі, у тому числі за рахунок авансового внеску стягувача, суб’єктів господарювання, які у
встановленому законом порядку отримали ліцензії на:

1) будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих
та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

2) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);

3) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
4) надання послуг, пов’язаних із охороною державної та іншої власності, надання послуг з

охорони громадян;
5) проведення землевпорядних і землеоціночних робіт;
– здійснювати інші повноваження, передбачені цим та іншими законами [7, ст. 5].
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Методологічні підходи до визначення комплексу прав державного виконавця з огляду на
потребу забезпечення оперативності виконавчого провадження в цілому є правильними.

Проте, незважаючи  на об’ємний, але водночас відповідний потребам виконавчого
провадження перелік прав державного виконавця, є один суттєвий недолік, – фактично
виконуючи правоохоронні функції, державна виконавча служба позбавлена статусу
правоохоронного органу.

Таке „упущення” призводить до зниження якості та бажаної оперативності  виконання
судових рішень. За умови відсутністі у державної виконавчої служби статусу правоохоронного
органу, життя та здоров’я  працівника державної виконавчої служби не є захищеними на
належному рівні. Так, у Кримінальному кодексі існують статті, які встановлюють підвищений
рівень відповідальності за посягання на майно, здоров’я працівника правоохоронного органу.
Наприклад, до таких статей відносяться: ст. 345 „Загроза або насильство щодо працівника
правоохоронного органу”; ст. 347 „Умисне знищення або пошкодження майна працівника
правоохоронного органу”; ст. 348 „Посягання на життя працівника правоохоронного органу,
члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовця”; ст. 349 „Захоплення представника влади або працівника
правоохоронного органу як заручників” [8].

Крім того, не маючи статусу правоохоронного органу, державна виконавча служба не
має права використовувати арсенал засобів впливу, який є доступним правоохоронним
органам. У деяких випадках, відсутність такої можливості повністю унеможливлює або значно
ускладнює процес виконання судового рішення.

Особливості функціонування державної виконавчої служби зумовлені тим, що виконання
судових рішень досить часто відбувається в конфліктних ситуаціях, оскільки вони пов’язані з
відчуженням майна боржника і з застосуванням до останнього примусових заходів. Тому в
діяльності державного виконавця завжди існує реальна загроза посягання на його майно,
здоров’я, життя, а виконанню судових рішень часто чиняться перешкоди.

Характеризуючи діяльність державних виконавців, М. Шупеня вказував на чисельні випадки
чинення перешкод державним виконавцям, пов’язаних із застосуванням до них фізичного
насильства [9].

У інтерв’ю газети „Зоря Полтавщини” від 2 червня 2006 року начальник державної
виконавчої служби у Полтавській області С. Шевяков зазначає: „На жаль, з усмішками йти до
боржників поки що не виходить. Немало є конфліктів. Буває, що на державних виконавців
натравлюють собак, застосовують щодо них силу” [10].

Як у свій час зазначив начальник державної виконавчої служби львівського обласного
управління юстиції Андрій Багряк, „Правовий статус державних виконавців потребує суттєвого
доопрацювання, оскільки вони під час здійснення покладених на них функцій зобов’язані
вживати ряд заходів примусового характеру (арешт і вилучення майна, примусове входження
в житлові та інші приміщення боржника, накладення штрафів на боржника, ініціювання
кримінальної справи стосовно боржника)”. Застосування подібних заходів часто
супроводжується опором і погрозами із боку боржника, що нерідко може перерости в насилля
та інші протиправні дії боржника щодо державного виконавця. Однак чинне законодавство,
порівняно з працівниками правоохоронних і судових органів, практично не захищає
державного виконавця від подібних дій. Це питання і надалі залишається відкритим, хоча
удосконалення правового статусу працівників виконавчої служби, їх належний правовий і
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соціальний захист не тільки призвели б до зростання престижу даної професії, але й позитивно
відобразилися на загальних результатах роботи державної виконавчої служби України” [11].

Для підвищення ефективності та оперативності виконання судових рішень, а також з метою
створення системи гарантій захисту майна, честі і гідності, здоров’я, життя працівника органу
виконання судових рішень, вважаємо, необхідно, надати органу примусового виконання
рішень статусу правоохоронного органу, а працівникам – право на носіння і використання
вогнепальної зброї.

Водночас із зазначеним вважаємо доцільно надати відповідальним працівникам органу
примусового виконання рішень право порушувати та розслідувати кримінальні справи за
вчинення злочинів, передбачених ст. 382 Кримінального кодексу України „Невиконання
судового рішення”, якою встановлено відповідальність щодо умисного невиконання рішення,
вироку, ухвали чи постанови суду або перешкоджання їх виконанню службовою особою [8].

Останнім часом все більшої підтримки набуває ідея щодо доцільності створення і
функціонування служби присяжних (приватних) виконавців.

Ми можемо погодитися з даною пропозицією тільки за умови збереження державної
системи примусового виконання судових та інших рішень і повного відокремлення служби
присяжних (приватних) виконавців від  державних органів примусового виконання судових та
інших рішень.

Крім того, контроль за діяльністю служби присяжних (приватних) виконавців повинний
здійснюватися іншим органом стосовно того, який здійснює контроль за діяльністю державних
органів примусового виконання судових та інших рішень.

У будь-якому випадку служба приватних виконавців повинна розглядатися лише як можлива
альтернатива, а її діяльність суворо регламентуватися відповідним законодавством.
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ГЕНЕЗИС СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
У статті здійснено аналіз двох парадигм: модернізації та кризи сім’ї. Досліджено

ґенезу сімейної політики з часів утворення Київської Русі до сьогодення та запропоновано
її періодизацію.

In the article there is analyzed two paradigms: modernization and crisis of family.Genesis of
famili policy since the origin of Kyiv Rus to the priodization are highlighted.

Ключові слова: сімейна політика, генезис сімейної політики, інструменти сімейної
політики, державні допомоги.

Сімейна політика визнається не тільки однією із актуальних проблем суспільства і перебуває
у центрі уваги суспільних організацій, політичних партій, органів державної влади, громадян,
але і є предметом гострих наукових дискусій. Обговорюється сама дифеніція (офіційне
визначення її відсутнє, хоча використовується на міжнародному рівні, в документах ООН,
інших міжнародних організацій, державних актах багатьох країн світу), її зміст, напрями, способи
та засоби формування, інструменти тощо. Фактично все різноманіття наукових пропозицій
можна звести до двох парадигм, в межах яких інтерпретується вся сімейна проблематика і
розробляються шляхи її вирішення. Одну з цих парадигм можна охарактеризувати як парадигму
модернізації* (Л. Г. Вишневський, Л. Є. Дарський, А. І. Загоровський, Б. Н. Миронов та інші),
іншу як парадигму кризи сім’ї, інституційних змін сім’ї (А. Карлсон, О. В. Дорохіна,
С. В. Дармодехін, П. А. Сорокін, А. Г. Харчева та інші). Відміннність полягає у підходах до
визначення динаміки сімейних змін і до ролі держави у цьому процесі.

У рамках парадигми модернізації інституційні зміни сім’ї у процесі індустріального
розвитку суспільства характеризуються як такі, що не викликають загроз відносно перспектив
сім’ї як соціального інституту, а сімейна дезорганізація розглядається лише як прояв „недоліків
адаптації”, які не впливають на сутність сім’ї. Тобто прибічники цієї парадигми вважають, що
не доцільно виокремлювати сімейну політику в самостійний напрям діяльності держави,
оскільки усі сфери державної політики прямо або безпосередньо впливають на сім’ю. Вони
вважають, що цього достатньо і з погляду ефективності політичних заходів, і з позиції збереження
суверенітету сім’ї як соціального інституту. А тому відмовляються від сімейної політики, яку
розуміють як збільшення „впливу” держави на внутрішньосімейні процеси. Однак практика
доводить, що відмова від комплексної системної сімейної політики призводить до того, що

* Социология семьи : учебник / [под.ред. проф. А. И. Антонова]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
ИНФРА-М, 2005. – 576 с.

© Чеховська І. В., 2010
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державний вплив на сім’ю через різні напрями соціально-економічної політики є
непослідовним, неузгодженим і суперечливим.

Прибічники іншої парадигми розглядають інституційні зміни сім’ї, як історичний
конкретний вираз глобальної системної кризи сім’ї, сформованої індустріальним суспільством.
Кризу сім’ї вони вбачають у: послабленні соціально-нормативної регуляції сімейних відносин,
зниженні цінності шлюбу, сім’ї з дітьми, внутрішньосімейної єдності тощо. Вчені вважають,
що для подолання зазначених негараздів доцільно проводити активну сімейну політику.
Сімейну політику вони розглядають як самостійний напрям соціальної політики, систему
комплексної діяльності держави, спрямованої на соціальний інститут сім’ї з метою 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.

Водночас зауважимо, що політика держави впливає на процеси дезорганізації сім’ї, оскільки
держава, особливо індустріальна, зацікавлена у розвитку ідеології індивідуалізму, підтримує
розвиток несімейних форм зайнятості і виробництва, активізує соціальну диференціацію
суспільства тощо. Тобто, з одного боку, для подальшого розвитку держава повинна
підтримувати індивідуалізм і споживацькі настрої, з іншого – піклуватися про захист сімейних
цінностей і добробут сім’ї, забезпечуючи тим самим власне майбутнє. Від умілого поєднання
цих суперечностей залежить якість сімейної політики держави, а отже і її майбуття. Для
вирішення цього завдання доцільно розглянути ґенезу сімейної політики в Україні. Однак
звертаємо увагу на те, що суттєвою перешкодою на шляху системного дослідження ґенези
сімейної політики в Україні є відсутність її періодизації. Це питання фактично не досліджено
науковцями (за винятком монографії А.Г. Харчової „Шлюб і сім’я в СССР” та окремих статей
О. В. Дорохіної, Т. Н. Філіппової, які досліджували історію сімейної політики радянського уряду
та Російської Федерації). З одного боку, це, мабуть, наслідок недооцінки значення багатьох
теоретико-методологічних аспектів дослідження сімейної політики, а з іншого – відсутність
комплексного системного підходу до вивчення даної проблеми. Отже, констатуємо, що на
сьогодні відсутня науково обґрунтована періодизація сімейної політики в Україні. Така ситуація
не тільки суперечить сучасному рівню наукових знань, а й ускладнює об’єктивний аналіз
самої сімейної політики та її наслідків. Виходячи з того, що політика держави є важливим
фактором сімейних змін, при її періодизації, на нашу думку, доцільно виходити із взаємозв’язку
трьох критеріїв: 1) мета і методи політики держави; 2) нормативно-правові акти, що регулюють
взаємовідносини інституту сім’ї з державою; 3) динаміка шлюбно-сімейних процесів. У зв’язку
з цим доцільно виокремити наступні періоди сімейної політики в Україні:

I. Сімейна політика за часів існування Київської Русі:
1. Докняжий період (до середини IX століття).
2. Земсько-князівський період (з сер. IX століття – до II пол. XIV століття).
II. Сімейна політика військово-козацького управління (II пол. XIVстоліття – XVII століття).
III. Сімейна політика на українських землях (XVII століття – 1917 р.):
1. Сімейна політика на українських землях у складі Австро-Угорської імперії.
2. Сімейна політика на українських землях у складі Російської імперії.
IV. Сімейна політика Української Центральної Ради, Української держави, Директорії УНР

й Західноукраїнської Народної Республіки (1917–1918 рр.).
V. Сімейна політика радянської держави (1918–1991 рр.):
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1. Період радикальної перебудови інституту сім’ї і сексуальної революції (1918–1921 рр.).
2. Період компромісів і суперечливих соціальних впливів на сім’ю (1921–1929 рр.).
3. Період репресивних заходів сімейної політики (1929–сер. 50-х рр.).
4. Період ціннісно-інституціональної кризи сім’ї і політики допомоги сім’ї (50- і – сер. 80-

х рр.).
5. Період загострення кризи сім’ї в умовах переходу до ринкової економіки (сер. 80-х –

1991 рр.).
VI. Сімейна політика незалежної України:
1. Період становлення сімейної політики в Україні (1991–2004 рр).
2. Період подальшого формування сімейної політики в Україні (2005–2010 рр).
Розглянемо більш детально еволюцію сімейної політики в Україні, здійснюючи аналіз та

виокремлюючи специфічні особливості її окремих етапів.
I. Сімейна політика за часів існування Київської Русі:
1. Докняжий період (до сер. IX століття).
Початок об’єднання східнослав’янських племен і племінних союзів в єдину державу. Власне

завдяки об’єднанню сімей формувалися союзи, а згодом і держава. Це період панування
місцевих і племінних звичаїв, які захищали сім’ю і її право власності. Існування звичаю у
давньоруському суспільстві підтверджується і деякими писемними пам’ятками того періоду,
такими як: „Повість временних лет”, Київський і Галицько-Волинський літописи, договори із
Візантією, описи України Гійома Левассера де Біплана, Проспера Меріме тощо. Згідно із
нормами звичаєвого права, сім’я набувала чинності тільки тоді, коли в ній були діти. Родина
без дітей вважалася неповноцінною, а бездітність – нещастям. Утворенню сім’ї надавали
великого значення. Про це свідчить ставлення до весільних обрядів, народження дітей, хрещення,
подальшого виховання дітей. Наші пращури вважали, що одружуватися потрібно на все життя
і з однією людиною. Панували певні норми залицяння та сватання, які ґрунтувалися на
патріархальних засадах. Ініціатива у створенні сімей належала і дівчатам також, вони могли
стати ініціаторами створення сімей (цей звичай корінням сягає у матріархат). Проте в міру
того, як зростала роль чоловіків у суспільній сфері, такі звичаї поступово забувалися. Жінка
займала залежне від чоловіка становище, однак навіть в умовах патріархальної сім’ї вона
зберігала повну самостійність і мала певні громадські права. Правове становище жінки було
зумовлено насамперед великим значенням її праці в сім’ї, домашньому господарстві. Права
жінки в сім’ї та громаді визначалися і рядом економічних умов. Давньоруське право вважало
жінку рівноправною із чоловіком. Так, згідно із нормами давньоруського права глава сім’ї
при продажу або даруванні майна не мав права цього зробити без згоди жінки.

2. Земсько-князівський період (з сер. IX століття –до II пол. XIV століття).
У цей період створюються і санкціонуються звичаєво-правові норми з боку держави.

Вони були відображені у нормах „Руської правди” Ярослава Мудрого (складена близько
1072 р.), у „Повчаннях” Володимира Мономаха (1096 р.), інших нормативно-правових
документах того періоду. Так, за нормами „Руської правди” жінка мала особисте майно, що
складалося з приданого, включаючи земельний наділ (материзну, яка не входила в
загальносімейне майно і успадковувалося по жіночій лінії) та набуте від продажу продуктів
„бабського” господарства (дрібної худоби, птиці, яєць, молочних продуктів тощо). Після смерті
чоловіка, навіть при дорослих синах, вона часто ставала на чолі не тільки малої, а й великої
сім’ї та несла повну відповідальність за економічну спроможність господарства і сплату
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податків. Батьки несли повну відповідальність за виховання дітей перед громадою, церквою,
державою. Тобто держава поділяла свій вплив на сім’ю разом із церквою і була зацікавлена у
функціонуванні сильних сімей. Церква регулювала особисті стосунки, держава – майнові.
Обидва інститути підтримували традиційні сімейні цінності.

II. Сімейна політика військово-козацького управління (II пол. XIV століття – XVII століття).
Козацьке звичаєве право, що регулювало взаємовідносини сімей та держави, не знало

писаних джерел і пропонувало за будь-яких обставин керуватися нормами звичаїв та здоровим
глуздом. Конституція Пилипа Орлика (1710 р.) не внесла змін у такі взаємовідносини. У
суспільстві продовжували панувати норми звичаєвого права, морально-етичні норми, що
сформувалися протягом століть і які гарантували автономію сім’ї та захищали її економічні
інтереси.

III. Сімейна політика на українських землях (XVII століття – 1917 р.):
1. Сімейна політика на українських землях у складі Австро-Угорської імперії.
У цей період продовжували панувати норми звичаєвого права та запроваджувалися норми

магдебурзького права. Проте доцільно зазначаити, що на відміну від норм магдебурзського
права давньоруські норми були більш демократичними щодо жінки. Так, жінки, за нормами
давньоруського права вважалися рівноправними разом із чоловіками та мали певні майнові
права, тоді як норми магдебурзського права встановлювали повну залежність жінок від
чоловіків. У давньоруському праві існувала повинність „з розпусти”, її платили ті, хто давав
привід до розлучення. За магдебурзським правом передбачалося за незаконне співжиття як
чоловіка, так і жінку „смертю карати”. Доцільно також додати, що на українських землях,
особливо при вирішенні спірних питань, влада Австро-Угорської імперії керувалася переважно
нормами давньоруського звичаєвого права.

2. Сімейна політика на українських землях у складі Російської імперії.
Після поширення на українських землях, підвладних Російській імперії, загальноімперського

законодавства деякі норми давньоруського українського права певний час зберігали свою
силу. Зокрема, у вигляді норм „Місцевих законів Полтавської та Чернігівської губерній” вони
містилися у Зводі Законів Російської імперії. Певні відносини у галузі шлюбно-сімейного
права регулювали „Права, за якими судиться малоросійський народ”. Сімейне життя
регулювали два інститути: церква і держава. Церква регулювала особисті стосунки, держава–
майнові. Церква захищала автономію сім’ї і не дозволяла державі втручатись у життя сімей.
Царська сім’я була взірцем і основою сімейності. Шлюб розглядався як комплексне явище і
визнавалася релігійна, моральна, економічна та юридична складові шлюбу. Розподіл обов’язків
між подружжям був чітко прописаний. Сім’я базувалася на патріархально-авторитарній
системі, яка характеризується, по-перше, пануванням і контролем чоловіків над дружинами,
старших над молодшими, по-друге, пріоритетами сім’ї, як цілого, над індивідуальними
запитами і інтересами її членів. Батьки мали широкі права і значні обов’язки стосовно дітей
(вони були закріплені у X томі „Свода Законов Российской империи”). Характеризуючи
сімейну політику царської Росії, можна зробити висновок, що вона досягла своєї мети –
переважали міцні шлюбні союзи, які спиралися на етичні та моральні норми, сім’я була,
здебільшого, незалежною від держави, тобто внутрішньосімейні питання вирішувалися
виключно членами родини.

IV. Сімейна політика Української Центральної Ради, Української держави, Директорії УНР
і Західноукраїнської Народної Республіки (1917–1918 рр.).
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У нормах шлюбно-сімейного права були свідомо відтворені ті норми звичаєвого права,
які вважалися такими, що в них були найбільше втілені характерні риси українського
національного права, однак широкого розповсюдження вони не набули через нетривалість
існування влади.

V. Сімейна політика радянської держави (1918–1991 рр.):
1. Період радикальної перебудови інституту сім’ї і сексуальної революції (1918–1921 рр.).

Цей період характеризується ліберальним законодавством і легітимізацією ряду заборонених
в імперський період індивідуальних, у тому числі сексуальних, прав і свобод. Були прийняті
декрети „Про громадянський шлюб, про дітей та про введення книг актів громадського стану”,
„Про розлучення”, а також Сімейний кодекс (1918 р.). У них проголошувалася: свобода шлюбу
і розлучення (процедура розлучення стала світською і доступною): невтручання церкви у
сферу регламентації шлюбно-сімейних відносин і визнання юридичної сили тільки за
зареєстрованими у державних органах шлюбами: прирівнювались у правах шлюбні та
позашлюбні діти; легалізація абортів; відміна інституту усиновлення. Розповсюджувалися
нові побутові форми: будинки-комуни, гуртожитки, які вважалися альтернативою
традиційному сімейному укладу. Підривається економічна основа функціонування сім’ї
завдяки запровадженню колективного господарювання і законодавчої заборони інститутів
приватної власності, спадкування і застосування найманої праці. Суттєво підірвала економіку
домогосподарств і політика воєнного комунізму, особливо введення продрозкладки та загальної
трудової повинності. Проводилася масова антисімейна пропаганда (поширення набули теорії
розкріпачення статей і вільної любові) з метою послаблення традиційних соціокультурних
цінностей і норм. Отже, правове регулювання шлюбно-сімейних відносин підпорядковувалося
інтересам держави і здійснювалося всупереч реальним потребам сім’ї і її окремих членів.
Наслідком такої політики стало збільшення показників позашлюбних народжень, кількості
розлучень, зросли показники шлюбності (модними стали так звані „шлюби на сезон”).

2. Період компромісів і суперечливих соціальних впливів на сім’ю (1921–1929 рр.).
Прийняття непу пов’язано із коригуванням ідеологічних настанов відповідно до реальних
історичних умов та соціально-економічних можливостей держави. Саме в цей період радянська
влада була вимушена визнати необхідність (короткотермінову) у збереженні сім’ї як важливого
соціального інституту, лише доти, поки у держави не з’явиться більше реальних можливостей
для повної соціалізації сімейних функцій. В умовах, коли суспільне виховання ще не в змозі
стати альтернативою сімейному „государство рабочей диктатуры, – писав С. Я. Вольфсон, –
было поставлено перед необходимостью сохранения на переходный период семьи как
первичной, общественной ячейки, многие функции которой общество в эпоху перехода от
капитализма к социализму еще не в состоянии принять на себя” [1, с. 379]. Однак і за часів
непу характер шлюбно-сімейного законодавства і особливості радянської пропаганди, що
була орієнтована на девальвацію традиційного сімейного укладу, продовжували визначати
основні постулати комуністичної теорії. У цілому, на думку С. Чуйкіної, сімейна ідеологія тих
років характеризується двома важливими принципами: 1) декларованим прагненням до
встановлення рівних можливостей і чоловіків, і жінок у професійному аспекті, і розподіл
відповідальності у сімейному житті і батьківстві; 2) принциповою відкритістю публічних
дискусій про шлюб, любов і секс [2, с. 112]. Однак це була лише декларована рівність, оскільки
на практиці при послабленні процедури розлучення (за новим Кодексом про шлюб, сім’ю та
опіку 1926 р.) вся відповідальність за дітей лягала на жінок. До того ж у радянській державі не
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було ресурсів для впровадження емансипаційних програм по звільненню жінок від побуту і
відповідальності за виховання дітей.

Припиненню політики сексуальних свобод і соціального експериментування у сімейній
сфері сприяли „Чубаревська справа” (зґвалтування робітниками молодої селянки), яка
викликала резонанс у тогочасному суспільстві, та стаття директора інституту Маркса-Енгельса
Д. Рязанова „Маркс и Энгельс против „вульгарного коммунизма” и половой вседозволености”
(1927 р.) [3, с. 172]. У цій та у інших офіційних статтях засуджувалися сексуальна свобода,
розбещеність, нестриманість, піднімалися питання захисту прав матерів із неповнолітніми
дітьми. У 1926 р. були введені певні обмеження щодо переривання вагітності, а згодом ця
операція стала платною.

Під впливом нових норм моралі, як зазначають дослідники, у певної частини населення
(переважно молоді) сформувалося вкрай негативне ставлення до шлюбу, яке відобразилось у
зростанні показників безшлюбності, фактичних шлюбів і орієнтації на короткострокові зв’язки.
Як писав П. А. Сорокін, „в ненормальных условиях революционного времени браки стали
бесплодными и превратились только в легальною форму случайных связей, без санкций и
обязательств, без прочности и потомства” [4, с. 421].

Таким чином, політика держави цього періоду призвела до соціального дуалізму сім’ї. З
одного боку, сім’я повинна була прилаштовуватися до нової офіційної системи норм, цінностей
і соціальних стандартів, встановлених у суспільно-державному масштабі правовим шляхом, а
також завдяки пресі і заходам соціально-економічної політики. З іншого – функціонування
сім’ї здійснювалося на підставі історично встановлених соціокультурних цінностей і норм
сімейного життя, що були несанкціоновані державою.

3. Період репресивних заходів сімейної політики (1929–сер. 50-х рр.).
Сімейна політика радянської держави цього періоду була спрямована на стабілізацію сім’ї.

„Советское государство оставляет за собой весьма значительную сферу прямого и активного
вмешательства в семейные отношения. Оно отвергает взгляд на отношения между полами.
Как на отношения индивидуалистические, личные, нейтральные для общества и
государства” [5, с. 58]. У 1936 р. виходить постанова „Про заборону абортів, збільшення
матеріальної допомоги породіллям, встановлення державної допомоги багатосімейним,
розширення мережі пологових будинків, дитячих ясел, дитячих садочків, посилення
кримінального покарання за несплату аліментів і деякі зміни в законодавстві про розлучення”.
У липні 1944 р. вийшов Указ Президії Верховної Ради СРСР „Про збільшення державної
допомоги вагітним жінкам, багатодітним і одиноким матерям, посилення охорони
материнства і дитинства, про встановлення почесного звання „мати-героїня” та затвердження
ордену „Материнська слава” і медалі „Материнство”, який змінює статус і конфігурацію сім’ї
і внутрішньосімейних відносин:

– Указ визнавав де-юре тільки зареєстровані шлюби;
– Указ встановлював жорсткі межі для процедури розлучення;
– Указ забороняв встановлювати батьківство стосовно дітей, народжених поза шлюбом.
Ці зміни у законодавстві про сім’ю виконували одночасно такі важливі завдання: по–

перше, практичне завдання, було пов’язане із стимулюванням народжуваності; по–друге –
ідеологічне, було пов’язане із стабілізацією суспільства і введенням сімейних норм життя.

Останнє завдання було важливим, оскільки в умовах війни, масових міграцій, евакуації,
полону, окупації, з одного боку, відбувався розпад сімей, і держава прагнула обмежити
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індивідуальні свободи і мобільність громадян. З іншого – у воєнних і післявоєнних умовах
реальної нехватки чоловіків нормою повсякденного життя залишалася материнська сім’я,
тому потрібно було ввести у обіг поняття „нормальна” сім’я, яка складається із батька, матері
і дітей. Поняття „нормальна” сім’я вводилося через конструювання поняття „неповна” сім’я,
через дискримінацію фактичних шлюбів і материнських сімей, введення у повсякденну
практику поняття „незаконнонароджений”.

4. Період ціннісно-інституціональної кризи сім’ї і політики допомоги сім’ї (50- і – сер.80-х
рр.). Період характеризується поступовим „пом’якшенням” практик державного нормування
сімейних і внутрішньосімейних відносин. Так, указами Президії Верховної Ради СРСР в 1954
р. була скасована кримінальна відповідальність за підпільний аборт, а у 1955 р. був дозволений
аборт за медичними і соціальними показниками. У цьому ж році відпустку по догляду за
дитиною було збільшено до 56 днів до і 56 днів після пологів, був введений оплачуваний
лікарняний лист по догляду за хворою дитиною тощо. У такому вигляді законодавство про
сім’ю проіснувало до 1968 року, коли були прийняті Основи законодавства про шлюб і сім’ю
Союзу СРСР, згодом УРСР. Нове законодавство значно спростило процедуру розлучення,
узаконило аборт по особистому вибору жінки, визнало право встановлення батьківства,
підтвердило режим загальної власності для подружжя, врегулювало аліментні відносини.

У цілому для радянських сімей 60-80-х років уже були характерні масова малодітність,
високий відсоток розлучень і внутрішньосімейна конфліктність, погіршення умов соціалізації
дітей і, як наслідок, збільшення дитячої девіації, послаблення орієнтацій на сімейні цінності і
сімейний уклад життя.

За даними демографів, коефіцієнт народжуваності у післявоєнні роки був нижче
довоєнного рівня. А народжуваність міського населення не забезпечувала навіть простого
відтворення населення каїни [6, с. 70]. А відтак основні аспекти державної політики почали
зміщуватися у бік стимулювання народжуваності. Ця політика зводилася здебільшого до заходів
економічної підтримки певних категорій сімей з дітьми (багатодітні, малозабезпечені тощо).
Однак у більшості випадків державна допомога сім’ї була формальною. Розміри і умови
виплати допомоги протягом тривалого періоду не переглядалися, що призвело до їх знецінення.
У 80-х роках виплачувалося 14 видів сімейних допомог, на виплати п’яти з них виділялося 80 %
усіх виділених на сімейні допомоги коштів, це знижувало ефективність решти видів допомог.
Недосконалими були і умови надання допомог і кредитування сімей з дітьми, а тому деякі
категорії сімей були фактично позбавлені можливості скористатися цією допомогою.

5. Період загострення кризи сім’ї в умовах переходу до ринкової економіки (сер. 80-х –
1991 рр.). У цей період були введені: одноразові допомоги на кожну народжену дитину, частково
оплачувана відпустка по догляду за дитиною до одного року, окремі виробничі пільги
працюючим матерям. Згодом було: збільшено оплачувану до- та після- пологову відпустку
до 70 днів (замість 56), продовжено до 1,5 року частково оплачувана відпустка по догляду за
дитиною; введено відпустку по догляду за дитиною з 1,5 до 3-х років без виплат, але із
збереженням робочого стажу і місця, та ряд інших заходів по захисту і стимулюванню
материнства. Однак зауважимо, що програми економічної підтримки сім’ї фінансувалися за
залишковим принципом. В умовах демонополізації функцій держави, різкого скорочення
фінансування соціальних програм і обмеження дотацій у соціальну сферу не були розроблені
і введені в дію цільові комплексні програми адаптації сім’ї до ринкової економіки. Здійснені у
перехідний період економічні реформи (політика приватизації, практика кредитування малого
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бізнесу і підприємництва, політика індексації вкладів тощо) проводилися без урахування
сімейних факторів.

Виходячи із наведеного вище, зазначимо, що починаючи із середини 30-х рр., було змінено
підходи до сім’ї: а) сім’я перебувала під контролем держави і партії; б) материнство розумілось
як важлива соціальна і державна функція жінок, тому держава підтримувала материнство
матеріально і морально; в) держава брала на себе більшу частину відповідальності за
виховання, освіту, охорону здоров’я дітей; г) жінки-матері несли відповідальність за сім’ю та
сімейний побут; д) жінки-матері несли відповідальність за дітей: їх здоров’я, навчання, успішну
соціалізацію.

Отже, на жінку „лягав” подвійний тягар. З одного боку, жінка відповідала за народження,
виховання, освіту, здоров’я дітей, за побут і психологічний клімат і сім’ї. З іншого – підтримувала
сімейний добробут заробітною платою, оскільки в більшості сімей заробітної плати чоловіка
не вистачало для забезпечення сімейних потреб. Можна зробити висновок, що основним
партнером жінки була держава, а не чоловік і батько дитини. Держава надавала жінкам
додаткові „охоронні” права, пільги і соціальну інфраструктуру (оплачувані декретні відпустки,
доплати на дітей, розгалужену мережу доступних дитячих дошкільних і позашкільних закладів
тощо). Однак якість послуг соціальних служб, як і рівень розвитку виробництва товарів
повсякденного вжитку, був низьким і не відповідав вимогам часу.

VI. Сімейна політика незалежної України:
1. Період становлення сімейної політики в Україні (1991–2004 рр).
Цей період характеризується глибокою економічною кризою, яка вплинула і на соціальне

законодавство. У нормативно-правовому полі спостерігалася відсутність системності та
визначеності підходів у законотворчому процесі та політиці держави. Так, приймалися рішення
про необхідність в умовах кризового стану економіки та спаду виробництва розробити
соціальний норматив – межі малозабезпеченості, однак Закон України „Про межу
малозабезпеченості” [7], який заклав правову основу здійснення адресної матеріальної
підтримки найменш соціально захищених верств населення в умовах кризового стану
економіки, вийшов лише у 1994 р. Розробляється Закон України „Про державну допомогу
сім’ям з дітьми” [8]. Він встановив „гарантований державою рівень матеріальної підтримки
сімей з дітьми шляхом надання державної допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів,
віку, стану здоров’я дітей тощо”. Даний нормативний акт визначив „право на державну
допомогу по вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, за хворою дитиною і за дитиною-інвалідом та в інших
випадках” [8]. У цих випадках призначалися грошові виплати. Розроблено методики реалізації
всіх видів виплат. Новим стало отримувати допомогу при догляді за дитиною до досягнення
нею трирічного віку не тільки працюючою матір’ю, але й тими працюючими членами родини,
хто фактично здійснював догляд. Поступового оформлення набирала адресна допомога
окремим сім’ям. Вона визначається постановами Кабінету Міністрів: „Про надання
одноразової державної допомоги сім’ям, що виховують дітей, які стали інвалідами внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та дітей, у яких видалено щитовидну залозу” (1996 р.) [9]; „Про
гарячі обіди дітям-сиротам та дітям із малозабезпечених сімей” (1996 р.) [10]. Прийнята у 1996
р. Конституція України закріпила основні принципи і аспекти взаємин сім’ї і держави. Держава
відмовлялася від втручання у сімейні відносини і залишала за собою функцію правового
захисту сім’ї, дитинства, материнства, соціальний захист окремих категорій сімей та членів їх
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родини. Положенням про обов’язок держави „збереження генофонду Українського народу”
визначено спрямування діяльності влади на розвиток демографічної політики. Прийняті статті
Конституції про свободу віросповідання, приватну власність змінили поведінкові орієнтири
сімей [11]. Ваги окремого напряму в державній політиці набуває проблема молодих сімей.
Наприкінці 1990-х років державною владою розроблялися ідеологічні аспекти проведення
державної сімейної політики з метою зміцнення сім’ї, на основі конституційних положень,
міжнародних правових стандартів. У 1999 р. прийнято Декларацію про загальні засади
державної політики України стосовно сім’ї та жінок [12], Концепцію державної сімейної
політики [13], Програму „Українська родина” [14]. В усіх цих документах зазначено, що
формування сімейної політики є „одним із пріоритетних напрямів діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування” та визначено, що „державна сімейна політика
має стати складовою соціальної політики”. Отже, сімейна політика української держави
перетворилася на складову соціальної, яка набула спрямування на забезпечення виконання
сім’єю своїх функцій. Але заходи, що законодавчо впроваджувалися, не мали істотного впливу
через соціально-економічні причини. Внаслідок цього відбулося подальше падіння
народжуваності, зменшення кількості дітей у cім’ях, збільшення кількості розлучень, неповних
сімей, девіації серед дітей, міграційних показників тощо.

2. Період подальшого формування сімейної політики в Україні (2005–2010 рр).
З 2005 р. держава зайняла позицію активного сприяння збільшенню народжуваності і

підтримки сімей у цілому. Багато уваги приділяється вирішенню проблем багатодітних сімей.
Ефективність прийнятих заходів значною мірою дискусійна, але вочевидь питанням сімейної
політики в останні роки приділяється значно більше уваги ніж у попередні роки періоду
незалежності України. Найбільш суттєвою частиною державної допомоги сім’ям з дітьми є
фінансова складова, а точніше – одноразова матеріальна допомога по народженню дитини. З
1 січня 2005 р. розмір виплат становив 1500 грн., а з 1 квітня 2005 р. – 8 497 грн., з 1 січня 2006
р. – 8 500 грн., з 2008 р. одноразова допомога по народженню першої дитини становить –
12 240 грн., другої – 2 500 грн., і 5 000 грн. при народженні третьої дитини. Щомісячна допомога
по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку протягом останніх років дещо
зросла також, але її розмір є невеликим порівняно з іншими соціальними стандартами. Інші
види допомог (допомога одиноким матерям, допомога на дітей, над якими встановлено опіку
тощо) також мають невеликі розміри.

Останні роки систематично ініціюються зміни у законодавство про надання додаткових
пільг багатодітним сім’ям. Останні зміни передбачають введення з 2010 р. суттєвих пільг на
житлово-комунальні послуги, транспорту, медицини, освіти, оподаткування і пенсійного
забезпечення. Водночас ініційовані державою заходи орієнтовані на вирішення
короткострокових завдань і пов’язані здебільшого із розвитком системи допомоги і соціального
обслуговування сімей. Щодо багатьох інших аспектів сімейної політики, то вони перебувають
у зародковому стані.

Виходячи з наведеного вище, вважаємо, що одним із найбільш нагальних сучасних завдань
є розробка науково обґрунтованої моделі державної сімейної політики України, яка б урахувала
територіальні, історичні особливості, політичні, соціально-економічні та правові процеси в
Україні.
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ФОРМИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ
СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СУДОВОЇ

МІЛІЦІЇ
У статті проаналізовано форми і методи діяльності підрозділів судової міліції по

охороні громадського порядку під час судових засідань, внесено пропозиції щодо їх
удосконалення.

In the article forms and methods of activity of subdivisions of judicial militia are analysed on
public law enforcement during the judicial meetings, suggestions are made on their perfection.

Ключові слова: судова міліція, адміністративна діяльність, охорона громадського
порядку.

Недосконалість форм і методів адміністративної діяльності спецпідрозділів судової міліції
становить реальну загрозу безпеці учасників кримінального судочинства. Як би своєчасно і
обгрунтовано не приймалися рішення про застосування заходів безпеки, які б органи їх не
приймали, саме від працівників судової міліції залежить їх сумлінне й оперативне виконання,
а отже, безпека і навіть життя особи, яку взято під захист. На жаль, наука адміністративного
права не приділяє достатньо уваги діяльності цих підрозділів. Окремі питання щодо даної
проблематики відображено у працях М. В. Коваля [1], В. М. Тертишніка [2], В. С. Зеленецького,
М. В. Куркіна [3]. Управлінським аспектам вказаної сфери присвятили свої праці
В. С. Венедіктов, І. В. Зозуля [4] та ін.

На думку авторів, одним з проблемних питань у діяльності судової міліції є провадження
по забезпеченню громадського порядку під час судових засідань з метою недопущення проявів
протиправного впливу, тиску на учасників кримінального судочинства. Удосконаленню цього
провадження і присвячена дана стаття.

За даними дослідників, протиправний вплив здійснюється: за місцем проживання
потерпілих і свідків – у 46,8 % випадків; у будинках правоохоронних органів, судів і поблизу
них – у 25,4 % випадків; на вулицях, у громадських місцях – у 20 % випадків; за місцем роботи
або навчання потерпілих і свідків – у 6,3 % випадків; в інших місцях – у 1,5 % випадків [12, с. 28].
Парадоксально, але факт: захищеність учасників кримінального судочинства в приміщеннях
судів і на вулицях майже однакова.

© Шем’яков О. П., Пашков С. М., 2010
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Статистичні дані Державної судової адміністрації тільки підтверджують цю тезу: за період
1991–2004 рр. правоохоронними органами України було порушено 47 кримінальних справ
про злочини стосовно суддів, які пов’язані з їх професійною діяльністю, з них: 30 – про образи,
погрози або насильство щодо судді; 9 – про умисне знищення або пошкодження майна судді;
8 – про посягання на життя, у тому числі і вбивства, суддів. Вказані злочини не були вчинені
ні організованими групами, ні злочинними організаціями. У 2002 р. спеціальні заходи безпеки
застосовувалися до 155 працівників суду, в 2003 р. такі заходи були вжиті відносно 286 осіб.

Згідно з наказом Голови ДСА України від 02.06.2003 р. № 217 „Про заходи щодо забезпечення
безпеки діяльності судів загальної юрисдикції та територіальних управлінь” на адресу ДСА
України в 2004 р. надійшло 34 спецповідомлення щодо надзвичайних подій, пов’язаних з
роботою судів і суддів. Резонансними стали події в Дарницькому районному суді м. Києва, де
9 лютого 2004 р. зловмисниками було організовано вибух, у результаті якого постраждали
працівники суду, спричинені значні майнові збитки, та в Ірпінському міському суді, де вночі
27 травня 2004 р. невідомими особами з використанням легкозаймистої рідини здійснено
підпал приміщення суду. Заподіяно значної матеріальної шкоди, знищено близько 80 % архівних
справ за 1965–2003 рр. Міжнародний резонанс мало вбивство російського бізнесмена М.
Курочкіна у приміщенні Святошинського районного суду м. Києва в березні 2007 р. Навесні
2008 р. у приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова пострілом з пістолета було
поранено адвоката. Разом з тим узагальнена офіційна статистика таких випадків у цілому по
країні не ведеться жодним органом державної влади, тому відсутня цілеспрямована робота з
їх попередження, що є безпосереднім завданням судової міліції [6].

Наведені цифри і факти свідчать, що навіть у будинках судів не тільки учасники
кримінального судочинства, а й самі працівники суду не позбавлені загрози протиправного
впливу, не можуть почуватися у безпеці.

Також треба враховувати, що протиправний вплив може проявлятися в різних формах:
образи, попередження тощо. У застосуванні форм протиправного впливу, криміналізація
яких неможлива, прихована ще одна, і не менш важлива причина того, що треба розвивати й
удосконалювати адміністративно-правові заходи забезпечення громадського порядку в
приміщеннях судів, безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

На перший погляд, можна сказати, що для недопущення проявів протиправного впливу
суд може застосовувати ст. 185-3 КУпАП („Прояв неповаги до суду”) [7]. Детальний аналіз
норм цієї статті свідчить, що не завжди її можна застосувати до осіб, які здійснюють тиск на
учасників кримінального судочинства. Адже відповідальність передбачена у випадку
„непідкорення... розпорядженню головуючого” або при „порушенні порядку під час судового
засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або
встановлених у суді правил”. Навіть якщо до особи, яка чинить тиск на учасників судочинства,
і буде застосована ст. 185-3 КУпАП, не пустити її на наступне засідання працівники судової
міліції просто не мають права.

На сьогодні особі, яка має намір здійснити тиск на учасників кримінального судочинства,
ніщо не заважає потрапити до приміщення суду. Згідно з п. 2.4.5 „Правил пропуску осіб до
приміщень судів...” [8] особи, які прибувають на відкриті судові засідання, пропускаються за
пред’явленням документа, який засвідчує особу. Просто треба сказати, на слухання якої справи
особа з’явилася і все.
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Крім того, ніщо не заважає чинити вплив поза залою судового засідання, в коридорах,
інших приміщеннях суду і т.п. Усе це істотно впливає на поведінку учасників судочинства, але
притягнути до відповідальності за подібні діяння практично неможливо.

Уживаючи заходів, спрямованих на покращання ефективності службової діяльності
підрозділів судової міліції, забезпечення належної безпеки учасників судочинства, МВС України
спільно з Державною судовою адміністрацією України розроблено нову редакцію Інструкції
про порядок забезпечення безпеки учасників судового процесу та державного захисту
працівників суду і правоохоронних органів, членів їх сімей та близьких родичів, охорони
судових установ, яка затверджена наказом МВС України від 05.05.2004 р. № 465.

Ефективним заходом протидії цим проявам може стати захисний припис. Ця адміністративна
процедура уже використовується для попередження насильства в сім’ї. Закон України „Про
попередження насильства в сім’ї” містить детально розроблений механізм застосування такого
припису, а також передбачає відповідальність за його порушення. Так, ст. 1 цього Закону
містить поняття „психологічне насильство”, тобто насильства, „пов’язаного з дією...на психіку...
шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно
спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або
завдається шкода психічному здоров’ю”. У цій само статті сформульовано і поняття захисного
припису – спеціальної форми реагування „щодо захисту жертви насильства..., яким особі,
яка вчинила насильство..., забороняється вчиняти певні дії стосовно жертви насильства...” [9].

На думку авторів, ці формулювання можна застосовувати в контексті захисту учасників
кримінального судочинства.

Підставою для винесення захисного припису повинна бути заява особи, стосовно якої
висловлена погроза, здійснюється залякування та інші подібні дії. Працівник судової міліції
складає відповідний рапорт, до якого долучаються заява особи, щодо якої здійснюється
„психологічне насильство”, пояснення особи, яка здійснює тиск, пояснення очевидців.

Припис виноситься командиром підрозділу судової міліції та погоджується з головуючим
у судовому засіданні, або головою суду. Особі, щодо якої винесено припис, забороняється:
входити до приміщення суду; отримувати інформацію про хід судового слідства; вести
телефонні переговори з жертвою насильства; розшукувати жертву насильства. Очевидно,
що термін дії припису повинний встановлюватися до закінчення судового розгляду справи.

Оскільки згідно з п. 2.1 „Правил пропуску осіб до приміщень судів...” дані про осіб, які
прибули до приміщень судів, повинні заноситися працівниками судової міліції у журнал
відвідувачів, то копія припису повинна надаватися цим працівникам для безпосереднього
виконання.

За порушення вимог захисного припису має встановлюватися адміністративна
відповідальність. Ось так, на думку авторів, схематично може виглядати ця процедура.

Механізм застосування такого адміністративно-правового акта, як захисний припис, існує
майже шість років. Тільки у 2006 р. винесено близько 5 тисяч захисних приписів щодо
насильства в сім’ї [10]. Адміністративно-процесуальні аспекти: збір матеріалів, винесення
припису, його безпосереднє виконання, контроль і нагляд – уже досить чітко відпрацьовані.
Це провадження треба тільки доопрацювати з урахуванням специфіки діяльності судів і судової
міліції.

Застосування норм ст. 185-3 КУпАП – це реагування „постфактум”, коли порушення
порядку в суді вже відбулося. Запровадження процедури захисного припису – це реагування



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  3(50) 2010 163

превентивне, спрямоване на недопущення взагалі подібних проявів, тому доцільно було б
включити цю процедуру до майбутнього закону про судову міліцію.

Автори вважають, що цей захід буде ефективним. Він дійсно сприятиме охороні
громадського порядку в приміщеннях судів, дозволить зменшити рівень психологічного
напруження під час проведення судових засідань, зміцнити безпеку учасників кримінального
судочинства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в Україні та зарубіжних

країнах : порівняльний аналіз : навчальний посібник / [Коваль М. В., Шкарупа В. К.,
Андрущук В. М. та ін.]. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2007. – 194 с.

2. Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному
процесі / В. М. Тертишник; Міністерство внутрішніх справ України. Юридична академія. –
Д., 2002. – 432 с.

3. Зеленецкий В. С. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса /
В. С. Зеленецкий, Н. В. Куркин. – Харьков : Издательство „КримАрт”, 2000. – 404 с.

4. Венедіктов В. С. Проблеми реформування системи МВС України / В. С. Венедіктов,
І. В. Зозуля. – Ужгород : Патент, 2005. – 216 с.

5. Валеев М. Х. Вымогательство. Криминалистические проблемы : учеб. пособие /
М. Х. Валеев; Восточный ин-т экономики, гуманитарных наук, управления и права. –Уфа :
Восточный университет, 2001. – 58 с.

6. Матеріали Державної судової адміністрації України. – Режим доступу : http://
www.court.gov.ua. – Заголовок з екрану.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 р. // Відомості
Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

8. Правила пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів :
Наказ Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України від
12.09.2005 № 102/765 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 44. – Ст. 2817.

9. Про попередження насильства в сім’ї : Закон України : вiд 15.11.2001 р. № 2789-III //
Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 70.

10. Парламентські слухання „Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження
гендерного насильства” 21 листопада 2006 року. – Режим доступу : http: www.rada.gov.ua. –
Заголовок з екрану.

Подано до редакції 3 вересня 2009 р.

www.court.gov.ua
www.rada.gov.ua


164                                                                                                             Право

УДК 342.225.3 (477)
Ю. В. Оніщик,
кандидат юридичних наук,
Національний університет
ДПС України
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Дана стаття присвячена з’ясуванню змісту правових категорій „суб’єкт фінансового

права” та „суб’єкт фінансових правовідносин”.
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Урегульовуючи за допомогою правових норм відносини у сфері фінансової діяльності,
держава визначає коло суб’єктів фінансового права. Ці суб’єкти мають певні права і несуть
обов’язки, виконання і дотримання яких гарантує та забезпечує планомірне утворення,
розподіл і використання державних (місцевих) грошових коштів для суспільних потреб. У
наукових дослідженнях і на практиці досить часто ототожнюється поняття „суб’єкт фінансового
права” і „суб’єкт фінансових правовідносин”. Однак дані дефініції відрізняються одна від
одної за своїм змістом. Тому важливо не ототожнювати такі дуже близькі категорії, як „суб’єкт
фінансового права” й „суб’єкт фінансових правовідносин”. Зазначені поняття нерідко
збігаються, але мають певні особливості, що дозволяють виокремлювати ці останні [1, с. 192].

Питання про суб’єктів фінансового права та суб’єктів фінансових правовідносин розглядали
в теорії фінансового права такі вчені, як О. М. Ашмаріна, В. В. Безчеревних, Л. К. Воронова,
О. В. Горбунова, О. Ю. Грачова, М. В. Карасьова, А. Т. Ковальчук, О. Н. Козирін,
М. П. Кучерявенко, С. Г. Пепеляєв, М. О. Перепелиця, М. І. Піскотін, Є. А. Ровінський,
О. О. Семчик, Е. Д. Соколова, Н. І. Хімічева, А. І. Худяков, С. Д. Ципкін, та ряд інших.

Метою даної статті є з’ясування змісту правових категорій „суб’єкт фінансового права” та
„суб’єкт фінансових правовідносин” з урахуванням тих особливостей, що притаманні
кожному із розглянутих явищ.

В юридичній літературі досить довгий час обговорюється питання про співвідношення
понять „суб’єкт права” та „суб’єкт правовідносин”. Так, Ц. А. Ямпольська, ототожнюючи
поняття суб’єкта права й суб’єкта правовідносин, відзначає, що суб’єктами права є носії прав
і обов’язків, що беруть участь у правовідносинах чи можуть брати в ньому участь [2, с. 112].
М. І. Матузов зазначає, що поняття „суб’єкти права” та „суб’єкти правовідносин” у принципі
рівнозначні, хоча в літературі щодо цього висловлюються певні застереження. По-перше,
конкретний громадянин як постійний суб’єкт права не може бути одночасно учасником усіх
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правовідносин; по-друге, новонароджені, малолітні діти, душевнохворі особи, будучи
суб’єктами права, не є суб’єктами більшості правовідносин; по-третє, правовідносини – не
єдина форма реалізації права [3, с. 517]. Український теоретик О. Ф. Скакун наголошує, що
суб’єкти правовідносин – це суб’єкти права, тобто особи, що мають правосуб’єктність.
Cловосполучення „суб’єкт права” і „особа, що має правосуб’єктність” збігаються. Щоб стати
учасником правовідносин, суб’єкти повинні пройти два етапи наділення їх юридичними
властивостями: набути властивостей суб’єктів права як потенційних суб’єктів (учасників)
правовідносин – через відповідність певним правовим вимогам щодо правосуб’єктності;
набути додаткових властивостей юридичного характеру в конкретній юридично значущій
ситуації – суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, що надаються їм правовими нормами.
Саме вони визначають власне правові зв’язки, відносини між суб’єктами. Суб’єкти
правовідносин – це індивідуальні чи колективні суб’єкти права, які використовують свою
правосуб’єктність у конкретних правовідносинах, виступаючи реалізаторами суб’єктивних
юридичних прав і обов’язків, повноважень і юридичної відповідальності [4, с. 354–355]. Про
тотожність понять „суб’єкт права” та „суб’єкт правовідносин” також висловлювались такі
вчені, як С. Ф. Кечекьян [5, с. 83], В. М. Сирих [6, с. 314] та А. Ф. Черданцев [7, с. 261].

У свою чергу, С. С. Алексєєв підкреслює, що суб’єкт права – це особа, яка володіє
правосуб’єктністю, тобто особа, потенційно (взагалі) здатна бути учасником правовідносин.
А суб’єкт правовідносин – це реальний учасник даних правових відносин [8, с. 140]. На думку
Р. Й. Халфіної, суб’єкт права включає такі ознаки, як можливість участі в різних правовідносинах
і реальну участь у них [9, с. 114]. При таких інтерпретаціях поняття „суб’єкт права” охоплює як
потенційні можливості, так і їх реалізацію. Такі категорії, як „суб’єкт права” та „суб’єкт
правовідносин”, потрібно розмежовувати. Це різні за своїм значенням поняття. Досліджуючи
правовідносини як єдність форми і змісту, ми знаходимося тільки в сфері дійсності, в галузі
реалізації права. Тому в даному випадку нас повинні цікавити не всі потенційні можливості
осіб, що беруть участь у правовідносинах, а ті їх особливі властивості і якості, які передбачають
можливість участі у правовідносинах. Тому поняття учасника правовідносин вужче, ніж
поняття суб’єкта права [9, с. 115]. У такому визначенні учасник права за змістом
ототожнюється з суб’єктом правовідносин. М. В. Карасьова зазначає, що поняття „суб’єкт
права” і „суб’єкт правовідносин” при всій їх близькості є все-таки різними. Суб’єкт права – це
той, хто має правосуб’єктність і може брати участь у конкретних правовідносинах. Суб’єкт
правовідносин – це той, хто бере участь у цих правовідносинах. Суб’єкт правовідносин інтегрує
в „знятому” вигляді не лише як правосуб’єктність, а й ті, яких він набуває в конкретних
правовідносинах. Свідченням самостійності категорій „суб’єкт права” і „суб’єкт
правовідносин” є і те, що в більшості випадків вони фактично не збігаються в одній особі.
Останнє має місце практично в усіх галузях права [10, с. 96].

З огляду на викладене вважаємо необхідно підтримати позиції тих учених, які розмежовують
такі категорії, як „суб’єкт права” та „суб’єкт правовідносин”. З позиціями Ц. А. Ямпольської,
М. І. Матузова, О. Ф. Скакун, С. Ф. Кечекьяна, В. М. Сирих та А. Ф. Черданцева вважаємо
погодитися не можна. Суб’єкт права – це особа, яка володіє правосуб’єктністю, тобто особа,
потенційно здатна бути учасником правовідносин, а суб’єкт правовідносин – особа, що
реально бере участь у правовідносинах. Категорії „суб’єкт права” та „суб’єкт правовідносин”
не можуть бути рівнозначними або тотожними. Суб’єкт права є більш широким поняттям,
оскільки ним є особа, яка потенційно має можливість і здатність брати участь у
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правовідносинах, тоді як суб’єктом правовідносин є особа, яка вступає в правовий зв’язок,
реалізуючи свої права та обов’язки. Дефініції „суб’єкт права” та „суб’єкт правовідносин”
співвідносяться як загальне і конкретне. Отже, суб’єкт права та суб’єкт правовідносин – не
тотожні поняття. Не кожний суб’єкт права є суб’єктом правовідносин, а суб’єкт правовідносин
завжди є суб’єктом права.

Що стосується фінансового права, необхідно розрізняти суб’єктів права і суб’єктів
правовідносин, враховувати особливості їх правового становища. Це дозволить більш чітко
формулювати і вирішувати фінансово-правові проблеми як у теоретичному, так і в
практичному аспектах [11, с. 41]. У фінансово-правовій науці завжди акцентувалась увага на
розмежуванні дефініцій „суб’єкт фінансового права” і „суб’єкт фінансових правовідносин”.

Так, Н. І. Хімічева визначає співвідношення цих понять так. Суб’єкт фінансового права –
це особа, що володіє правосуб’єктністю, тобто потенційно здатна бути учасником фінансових
правовідносин, оскільки вона наділена необхідними правами та обов’язками. Суб’єкт
фінансових правовідносин – це реальний учасник конкретних правовідносин. Юридичні права
і обов’язки у сфері фінансової діяльності належать суб’єктам фінансового права внаслідок дії
фінансово-правових норм, незалежно від участі в конкретних правовідносинах. Але не можна
і протиставляти ці поняття. Адже суб’єкт фінансового права, вступаючи в конкретні
правовідносини при реалізації своїх прав і обов’язків, набуває нових властивостей – він стає
суб’єктом (учасником) правовідносин. Але при цьому він зберігає свої якості, якими володів
до вступу в них, тобто залишається суб’єктом фінансового права. Таким чином, суб’єкт
фінансового права – поняття більш широке, ніж суб’єкт (учасник) фінансових правовідносин.
У даний момент носії фінансових прав і обов’язків можуть ще не вступити в конкретні
правовідносини. Крім того, деяка частина прав і обов’язків може залишатися нереалізованою.
Однак її обсяг набагато менший, ніж по інших галузях права, завдяки особливостям фінансових
правовідносин, зумовлених виникненням цих відносин у процесі фінансової діяльності
держави, муніципальних утворень [12, с. 71–72].

М. В. Карасьова зазначає, що суб’єкт фінансових правовідносин – це особа, яка бере
участь у конкретних фінансових правовідносинах і так реалізує свої суб’єктивні обов’язки і
права. Суб’єкт фінансового права не є учасником конкретних фінансових правовідносин, він
не має конкретних суб’єктивних фінансових прав і обов’язків. Суб’єкт фінансового права
володіє якістю фінансової правосуб’єктності, яка дає йому можливість бути суб’єктом
фінансових правовідносин [13, с. 54].

Е. С. Дмитренко наголошує, що поняття „суб’єкт фінансового права” є ширшим за поняття
„суб’єкт (учасник) фінансових правовідносин”, оскільки: у даний момент носії суб’єктивних
прав та юридичних обов’язків можуть ще не вступати у конкретні правовідносини; певна
частина прав та обов’язків суб’єкта може залишитися нереалізованою, оскільки у зв’язку з
дією уповноважувальних фінансово-правових норм суб’єкт може не проявити волю до
реалізації деяких своїх прав [14, с. 168]. На думку С. І. Лучковської, суб’єктом фінансового
права є особа, поведінка якої регулюється фінансово-правовими нормами і яка може
виступати учасником фінансових правовідносин як носій суб’єктивних прав і обов’язків.
Суб’єкт фінансових правовідносин – це реальний учасник фінансових правовідносин [15, с. 47].

Ю. О. Крохіна підкреслює, що поняття „суб’єкт фінансового права” і „суб’єкт (учасник)
фінансових правовідносин” мають різний юридичний зміст. Суб’єктом фінансового права є
особа, яка має потенційну можливість бути учасником фінансових правовідносин. Суб’єктом
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фінансових правовідносин є індивідуально певний реальний учасник конкретних
правовідносин. Вступаючи в конкретні фінансові правовідносини, суб’єкт фінансового права
набуває нових властивостей, стаючи суб’єктом (учасником) фінансових  правовідносин, але
не втрачає при цьому якостей, якими він володів до вступу до нього. Отже, поняття „суб’єкт
фінансового права” за своїм обсягом більше, ніж поняття „суб’єкт (учасник) фінансових
правовідносин”. Статус суб’єкта (учасника) фінансових правовідносин містить у собі певну
правову характеристику, стан щодо права. Перехід (трансформація) суб’єкта права у суб’єкта
правовідносин, пов’язаний з процесом перетворення можливості в дійсність, показує
діалектичну природу названих понять і відображає акумулювання, розподіл і використання
державних (муніципальних) фондів грошових коштів. Суб’єкт фінансового права стає
суб’єктом (учасником) фінансових правовідносин за допомогою втілення приписів фінансово-
правових норм у життя, тобто шляхом правореалізації [16, с. 113–114].

Ми підтримуємо позиції юристів-фінансистів, які розмежовують такі категорії, як „суб’єкт
фінансового права” та „суб’єкт фінансових правовідносин”. Необхідно згадати про правильну
думку А. Т. Ковальчука, який ототожнює поняття суб’єкта фінансового права та учасника
фінансових правовідносин [1, с. 175]. Зокрема, вчений зазначає, що юридичні та фізичні особи,
які потенційно правоздатні та дієздатні в системі фінансових правовідносин, демонструють
відповідні наміри та бажання, але на даний час не вступили в реальні фінансові правовідносини,
є учасниками фінансових правовідносин, не будучи при цьому суб’єктами таких
правовідносин [1, с. 193–194]. На нашу думку, учасником є той, хто бере чи брав участь у
чому-небудь, а не той, хто може брати участь. Суб’єктами права є особи чи організації, за
якими законом визнана особлива юридична властивість правосуб’єктності, що дає їм
можливість брати участь у правових відносинах [17, с. 134].

„Суб’єкт фінансового права” і „суб’єкт фінансових правовідносин” – це фундаментальні
категорії юридичного мислення. І без них не можна професійно осмислити соціальну
ситуацію, проникнути в її юридичну сутність. Розглянуті дефініції взаємопов’язані, оскільки
природа фінансових відносин багато в чому залежить від методу правового регулювання,
який характеризується імперативністю, винятковістю виконання, юридичною нерівністю сторін.
Часто у правовідносинах одні суб’єкти мають юридично владні повноваження щодо інших
суб’єктів, які не мають зустрічних повноважень. Виходячи зі змісту методу, суб’єкти
фінансових правовідносин не можуть на свій розсуд набувати фінансові права та обов’язки,
а також визначати їх зміст. Звідси випливає, що ці категорії відносно самостійні, оскільки
поняття „суб’єкт фінансового права” ширше за поняття „суб’єкт фінансових правовідносин”.
Перший наділений певними правами і обов’язками у фінансовій діяльності, і, незалежно від
участі, зберігає первинні властивості і може реалізувати не всі надані йому права і обов’язки.
Тому протиставляти дані поняття не можна. Адже надалі, вступаючи в конкретні
правовідносини, суб’єкт фінансового права набуває нових якостей, він стає суб’єктом
(учасником) фінансових правовідносин, зберігаючи при цьому свої властивості [18, с. 85].

Суб’єкти фінансового права не завжди реалізують себе у статусі суб’єкта фінансових
правовідносин. У контексті розмежування зазначених правових категорій виникає питання
про правосуб’єктність. Така юридична властивість, як правосуб’єктність, характеризує, в
першу чергу, суб’єктів фінансового права. Фінансова правосуб’єктність як особлива
юридична властивість дає можливість суб’єктам брати участь у різних фінансових
правовідносинах і характеризується тим, що здійснення прав і обов’язків суб’єктів фінансового
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права пов’язане з певною обмеженою сферою – з акумуляцією, розподілом, перерозподілом
і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів держави та
органів місцевого самоврядування, тому вона – це галузева правосуб’єктність, що має
специфіку, визначену предметом і методом фінансового права [18, с. 86].

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що суб’єкт фінансового права – це особа, яка володіє
правосуб’єктністю, тобто особа, потенційно здатна бути учасником фінансових правовідносин,
а суб’єкт фінансових правовідносин – це реальний учасник конкретних фінансових
правовідносин. Категорії „суб’єкт фінансового права” та „суб’єкт фінансових правовідносин”
не можуть бути рівнозначними або тотожними. Суб’єкт фінансового права є більш широким
поняттям, оскільки ним є особа, яка потенційно має можливість і здатність брати участь у
правовідносинах, тоді як суб’єктом фінансових правовідносин є особа, яка вступає в правовий
зв’язок, реалізуючи свої права та обов’язки. Дефініції „суб’єкт фінансового права” та „суб’єкт
фінансових правовідносин” співвідносяться як загальне і конкретне. Отже, суб’єкт фінансового
права та суб’єкт фінансових правовідносин – не тотожні поняття. Не кожний суб’єкт
фінансового права є суб’єктом фінансових правовідносин, а суб’єкт фінансових правовідносин
завжди є суб’єктом фінансового права. Щоб бути суб’єктом фінансових правовідносин,
необхідно бути суб’єктом фінансового права. Але, щоб бути суб’єктом фінансового права,
необов’язково бути суб’єктом фінансових правовідносин.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ
МАЙНА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті проведено ретроспективний аналіз формування сутності оподаткування
майна, проаналізовано окремі варіанти його введення та збирання, розкрито загальні
підходи до запровадження податків на майно у світі.

The article conducts retrospective analysis property taxation forming, the author make the
analysis of separate variants of tax introduction, the general aspects of property taxes in the
world.

Ключові слова: оподаткування майна, податок на майно.

На сьогодні в умовах подальшої трансформації системи оподаткування в Україні значна
увага приділяється питанню майнового оподаткування. Особливо важливим дане питання
виступає при розробці перспективних напрямів реформування податкової системи країни та
оптимізації структури дохідної частини бюджету. Для подальшого розвитку як податкової
системи в цілому, так і системи майнового оподаткування важливо дослідити історичні аспекти
формування майнового оподаткування, його сутності, що в подальшому дозволить уникнути
проблем низької як фіскальної, так і регулятивної ефективності цього виду податків.

У вітчизняній науковій літературі приділяється значна увага питанням майнового
оподаткування. Насамперед, це наукові розробки В. Л. Андрущенка, Л. К. Воронової,
Н. В. Воротіної, П. Т. Геги, О. Н. Горбунової, В. В. Костицького, М. П. Кучерявенка та інших.

Серед іноземних учених, які досліджували проблеми майнового оподаткування, необхідно
виділити роботи С. Брю, Т. Гоббса, Л. Любека, Ф. Нітті, К. Рау, а з-поміж учених-економістів
близького зарубіжжя – С. С. Алексєєва, А. Б. Золотарьова, І. Х. Озерова, А. В. Сигиневича,
А. А. Соколова, Н. С. Самощенка, Д. Г. Черніка та інших.

Незважаючи на значну увагу, що приділяється майновому оподаткуванню, більш чіткого
розгляду потребує визначення його сутності, систематизація історичного розвитку даного
виду оподаткування з юридичного погляду.

Метою даної статті є необхідність проаналізувати еволюцію понять „майнове
оподаткування” та „податок на майно” для перспективних напрямів подальшого розвитку
оподаткування майна.

Історія розвитку майнового оподаткування є довгою, але суперечливою. Так, перші
прототипи майнових податків в історії людства з’явилися ще в часи Стародавньої Греції, де й
було запроваджено поділ громадян на центурії, які за своєю сутністю були податковими
розрядами. Перший постійний майновий податок було введено в податковій системі Римської
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імперії – з власників та орендарів землі, який мав назву tributum soli і стягувався за ставкою
1 %. Також сплачувався 5 % податок на спадщину [1, с. 22, 40]. Головним джерелом доходів у
провінціях був поземельний податок, середня ставка якого становила десятину з доходів
земельного наділу. Однак застосовувалися і окремі форми оподаткування, зокрема це
стосувалося фруктових дерев. Крім того, оподатковувалося і інше майно: нерухомість, живий
інвентар, цінності [2, с. 97].

Продовженням розвитку оподаткування майна стало введення вже в Східно-Римській
імперії поземельного податку з одночасним введенням первісного поняття оцінки об’єкта
оподаткування – кадастрової оцінки земельних ділянок, які підлягали оподаткуванню.

За часів становлення християнської церкви виникає і така форма оподаткування, як
церковна десятина, що передбачала сплату десятої частини отриманого доходу, а вже в ХІІІ
столітті світська влада намагається накласти податок на церковні володіння, що викликає в
свою чергу відповідний конфлікт із владою церковною. Крім того, досить часто на фінансування
воєнних компаній стягувалися податки у формі так званих „щитових грошей” пропорційно
величині земельних наділів.

У період середньовіччя оподаткуванню майна також приділялася значна увага, а його
застосування приносило суттєву частину доходів середньовічним державам. Так, у Франції
головне місце з прямих податків займав taille, який трансформувався в поземельний податок
(la taille). Однак за своєю сутністю він був схожий на прибутковий податок з громадян окремої
територіальної одиниці держави – податок розкладався на жителів такої територіальної одиниці.
Від сплати податку звільнялося духовенство і феодали. У 1439 році був введений податок на
землю та будівлі і отримав назву taille reelle.

За часів правління Генріха ІІІ в Англії з’являється цілий ряд податків, які хоча і не мали
регулярного характеру, але стягувалися досить часто і не рівномірно. Крім землі,
оподатковувалися прямими податками і всі інші доходи платника податків, а також рухоме
майно. Податок на рухоме майно був головною формою прямого оподаткування і становив
для селян 1/15, а для міщан – 1/10 його вартості. Зважаючи на такі обставини, парламентом
країни почали вводитися обмеження щодо подальшого зростання рівня оподаткування, тобто
запроваджувалося регулювання величини податків і частоти їх стягнення [3, с. 41–43].

У цілому вважаємо, що даний етап розвитку оподаткування характеризувався тим, що
податки мали випадковий і тимчасовий характер, як правило, запроваджувалися у зв’язку з
надзвичайними обставинами, у першу чергу війнами. Оподаткування не було уніфіковано
навіть у межах однієї країни, а держава не мала розвиненого фіскального апарату; основними
податками, які застосовувалися, були майнові, подушні та акцизи. Основою для визначення
об’єкта оподаткування майновими податками були заяви платників податків про обсяг майна.

Закінчення середньовічної епохи в Західній Європі характеризувалося переходом від
неподаткових джерел доходів (доменів, регалій) до податкових платежів, які мали відповідну
періодичність сплати та механізм стягнення. Кількість податків, які використовувалися,
поступово зменшується через те, що держава відмовилася використовувати збори з низьким
фіскальним ефектом, і податки та збори стають більш одноманітними.

З початком формування в європейських країнах якісно нових економічних відносин цей
процес безпосередньо був пов’язаний з зародженням і швидким розвитком промислового
виробництва, значні зміни відбуваються і в системі оподаткування. Починають формуватися
перші державні фіскальні органи, стягнення податків набуває системності та передбачуваності.
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У цей період формується перше вчення про податки Адама Сміта, який у праці „Дослідження
про природу і причини багатства народів” обгрунтував основні принципи
оподаткування [4, с. 12].

Перше за нової історії оподаткування землі, яке за своєю сутністю схоже на теперішнє,
було введено в Англії в 1692 році. Головною проблемою при впровадженні оподаткування
землі була відсутність відповідного кадастру – оцінки землі. Виходячи з цього, виникали
проблеми при стягненні вказаних податків.

Взагалі, загальним приводом для запровадження системи оподатковування нерухомості в
більшості країн була нерівномірність поділу податків при переході від подушного
оподатковування до прибуткового. В основі вказаних схем лежало два підходи оцінки: або за
вартістю, або за прибутковістю. Згадки про перші подібні оцінки відносяться до XVIII століття
– оцінка в Міланському герцогстві (1718–1759) і в Тіролі (1771-1784). Основні принципи оцінки,
які почали застосовувати у XVIII столітті, збереглися в основних рисах і в XIX столітті, коли
створення кадастрів набуло масового характеру. Така еволюція оподаткування майна
відповідала загальним тенденціям, які спостерігалися при реформуванні оподаткування, а
саме перехід від простих форм стягнення податків до більш складних.

Кадастр Франції починав свою історію в 1790 році, коли Національні збори видали закон
про податок на нерухоме майно, що ґрунтувався на чистому прибутку від землі і будівництв.
Крім того, у 1807 році було розпочато проведення парцелярного податкового кадастру земель,
яке закінчилося в 1850 році, який характеризував земельні ділянки, що поділяються на частини
з різним рівнем доходів і способом використання та відповідно – оподаткування [1, с. 28].

Основним принципом проведення такого кадастру стало те, що за дохід від земельної
ділянки було прийнято величину орендної плати. Для розробки кадастру всі землі були
розподілені на окремі ділянки – парцелі (parcels), що відрізнялися видом культури, що
вирощується або правом власності. Після опису кожної ділянки, під час якого необхідно було
точно виміряти і зафіксувати його розміри і місце розташування, спеціальна комісія
приступала до оцінки. Сутність оцінки полягала в тому, що визначався чистий прибуток
ділянки з наступною перевіркою отриманого результату даними про розміри існуючих
орендних плат і продажів, а безпосередніми виконавцями були спеціальні суспільні комісії,
які були сформовані з представників відповідних общин, що володіли різними типами
нерухомості [5, с. 54].

Розвиток системи майнового оподаткування на території теперішньої України також мав
свої особливості. Так, за часів Київської Русі одним із прямих податків був оброк, який
стягувався як плата за користування окремими земельними ділянками та знаряддями праці.

Одним із наслідків входження більшості українських земель у другій половині ХІV ст. до
складу Великого князівства Литовського стало суттєве зростання різних податків, які
стягувалися за користування землею, адже саме земля була головним об’єктом оподаткування.
У цей період основну частину українських земель становили державні селяни, які володіли
державною землею і були основними платниками податків. Податки мали розкладний характер
і стягувалися залежно від загальної потреби в грошах держави, яка в подальшому розподілялася
між повітами та волостями і до сільської общини та окремого господарства. При визначенні
величини податку враховували площу земельної ділянки, кількість членів сімей, використання
знарядь праці та величину поголів’я. У містах магдебурзького права, крім податку з нерухомого
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майна, застосовувалися і цільові збори на ремонт міських укріплень, доріг і мостів. Звільнялися
від оподаткування, крім шляхти, католицьке духовенство та майно католицької церкви.

За козацької доби до основних податків належали податки, які стягувалися з експлуатації
земель, мисливських та рибальських угідь, а також рентна плата за надання в оренду крамниць
та торговельних човнів. Розмір податків ухвалювався на козацькій раді за поданням шафаря.
Козаки як єдина військова община звільнялися від оподаткування.

Наслідком входження частини українських земель до складу Росії після Переяславської
угоди 1654 року стало поступове запровадження на таких землях податків, які застосовувалися
на іншій території країни. Спочатку на українців був розповсюджений поземельний податок,
який справлявся методом розкладання податі на основі перепису земель господарств і
враховував такі показники, як якість земель, урожайність і кількість членів господарства. З
1769 року був здійснений перехід від використання „сохи” (посошний податок) як одиниці
оподаткування до обкладання двору, яке залежало від площі землі, а інші майнові податки
розкладалися згідно з зовнішніми ознаками господарства, його чисельністю та видами
здійснюваних промислів. Крім поземельного податку, в Росії застосовували й інші види
майнового оподаткування, зокрема: накладання грошових оброків на казенні рибні ловлі,
сінокоси, солеварні, громадські бані, винокурні та ін. [1, с. 115–116]. Наступним етапом еволюції
розвитку цього виду оподаткування став перехід до подушного оподаткування, а вже після
відміни кріпосного права поземельний податок був диференційований по губерніях і його
розмір залежав від якості землі, а ставка визначалася на одну десятину.

Одночасно зростали податки і на територіях, які входили до складу Польші. Таке надмірне
оподаткування, як зазначав І.Х. Озеров, стало рушійною силою переселення найбільш активних
елементів населення на вільні від державної влади та оподаткування землі, а саме на Дон,
Запоріжжя та Сибір [6, с. 59]. Надалі з розвитком нових економічних відносин у Росії у питаннях
прямого оподаткування поступово від подушного оподаткування було зроблено перехід до
прибутково-майнових податків.

Таким чином, оподаткування землі мало свої особливості в кожній окремій країні. Але, як
зазначає В. Л. Андрущенко, на той час діючі податки за своєю конструкцією було більше
схожі на прибутково-майнове оподаткування – справляння таких податків, крім зовнішніх
ознак, враховувало і доходи від майнових об’єктів. Прямі податки, які коли-небудь існували
або існують на сьогодні, за об’єктом оподаткування можна поділити на реальні та особисті.
Саме до реальних прямих податків відносяться податки на майно. Крім того, до податків на
майно також можна віднести частину особистих прямих податків – податок на спадщину та
дарунки, тобто ті податки, де об’єктом оподаткування виступає вартість майна.

Ретроспекція розвитку наукової думки щодо майнового оподаткування дозволила зробити
висновок, що більшість учених вважають податки на майно частиною прямих податків. Такими
податками вважаються податки на різні доходи та майно. Крім того, прямі податки також
поділяють на реальні і особисті: реальними податками оподатковують окремі речі, які належать
платникам податків, а особистими оподатковуються сукупність доходів або майно платника
податків.

На сьогодні головною тенденцією розвитку системи оподаткування в зарубіжних країнах
є поступове скорочення використання податків на нерухомість і власність при одночасному
зростанні практики використання оподаткування особистих доходів громадян.
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Якщо брати до увагу нині діючу класифікацію податків, то найбільш оптимальною, на
нашу думку, є класифікація, яка застосовується Організацією економічного співробітництва
і розвитку (ОЕСР). Основою віднесення  податків до окремих груп є сам об’єкт оподаткування.
На сьогодні виділяють: податки на доходи і прибутки, внески в фонд соціального страхування,
податки на власність, податки на споживання та інші податки [7, с. 15].

Як засвідчує сучасна практика справляння податків на майно в розвинених країнах світу,
доходи, отримані від використання власної нерухомості, включаються до бази оподаткування
прибутковими податками з громадян, однак доходи від реалізації такої нерухомості, як правило,
оподатковуються окремими податками.

Загальним принципом оподаткування майна у світі є використання двох типів податків:
загальних податків на особисті доходи та податків на окремі види майна. Податками першого
типу оподатковується вартість майна фізичних осіб з обов’язковим вилученням з бази
оподаткування величини витрат, пов’язаних із володінням майном. Базою оподаткування є
ринкова вартість майна, яка безпосередньо вираховується за методами, визначеними
національним законодавством.

Більш різноманітними за видами, способами та підходами до оподаткування є податки на
окремі види майна. Як правило, такими податками оподатковуються житлові будинки,
господарські споруди, земельні ділянки, транспортні засоби. Такі податки можуть бути як
загальнодержавними, так і місцевими, однак здебільшого їх встановлення здійснюється за
загальнодержавними принципами та стандартами. У США податок на майно, який стягується
місцевою владою, запроваджується на основі законів штатів. Найбільш фіскально ефективними
є податки з нерухомості, причому загальним правилом є її поділ на об’єкти житлового,
комерційного та іншого характеру.

Таке само правило використовується і при оподаткуванні земельних ділянок. Існують
різні схеми оподаткування забудованих і незабудованих земельних ділянок, ділянок
сільськогосподарського призначення, які також поділяють на типи відповідно до характеру їх
використання. Базою оподаткування є кадастрова оцінка таких земельних ділянок, від якої,
також, залежить і величина ставки податку.

Для цілей нашого дослідження візьмемо за основу поділ податків на:
1) податок на доходи;
2) податки на споживання;
3) податки на майно.
До податків на майно відносять такі підгрупи:
– періодичні податки на нерухому власність, податок на домоволодіння та інші види

періодичного оподаткування нерухомості;
– податки на нетто-активи і на власність – податки на нерухомість фізичних осіб і корпорацій;
– податки на спадщину та дарування;
– податки на операції з рухомим або нерухомим майном, інші податки, які не мають

періодичного характеру. Такі податки за своїм економіко-правовим змістом відносяться до
податків на доходи (капітал). Об’єктом оподаткування доходів від реалізації майна є різниця
між ціною продажу і купівлі [7, с. 15].

Отже, проведений ретроспективний аналіз еволюції понять „майнове оподаткування” і
„податок на майно” засвідчив, що такий вид оподаткування має довгу історію, є одним із
найбільш розповсюджених у світі та повинний обов’язково враховувати національні
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особливості стягнення податків до бюджету. Сьогодні в Україні справляється лише податок із
власників транспортних засобів, а планується ввести податок на майно підприємств, податок
на нерухоме майно громадян. З погляду ефективності адміністрування податків на майно є
більш простим, адже на відміну від прибуткового оподаткування, використання схем мінімізації
та ухилення від їх сплати є незначним, що пов’язано з об’єктивними характеристиками самих
об’єктів оподаткування. Крім того, в цьому випадку об’єкт оподаткування має фізичний
вимір, що суттєво спрощує його облік і нарахування податку. Однак саме даний вид
оподаткування характеризується регресивністю – регулятивна функція оподаткування
обмежена, а тому податковий тиск спрямований саме на фактичного власника.

У зв’язку з цим вважаємо, що на сучасному етапі історично простежується тенденція
щодо вдосконалення системи майнового оподаткування: змінюються підходи до визначення
об’єкта оподаткування, бази оподаткування, переліку платників даних податків, режиму
звільнення їх від сплати до бюджету. Тому з метою формування перспективних напрямів та
вдосконалення системи оподаткування майна в Україні необхідно як використання вже
наявного історичного досвіду, так і сучасних світових теденцій їх розвитку з обов’язковим
урахуванням національних особливостей нашої країни.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
У статті розкрито сутність правової природи та значення податку на додану

вартість, проаналізовано спеціальне законодавство, проблеми його правозастосування,
а також сформульовано напрями оптимізації законодавства про податок на додану
вартість.

The article deals with the essence of the legal nature and the importance of the value added
tax, the special legislation, the problems of its law enforcement is analysed, and also the ways of
the legislation on the value added tax optimization are formulated.

Ключові слова: Державний бюджет України, правове регулювання, податкові
надходження, податок на додану вартість, відшкодування.

Для виконання державою своїх функцій, визначених Конституцією України, потрібні
матеріальні ресурси. Кожна держава отримує їх шляхом формування і використання
централізованого фонду коштів, тобто державного бюджету країни.

Одним із основних джерел, які поповнюють бюджет, є податки. Згідно зі ст. 67 Конституції
України кожний громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах,
установлених законом [1]. Поки що в Україні не прийнято Податкового кодексу, тому
основоположним законом у сфері оподаткування є Закон України „Про систему
оподаткування” [2], в якому даються основні визначення, сформульовані принципи
оподаткування, перераховані не тільки всі податки, а й усі обов’язкові платежі, що формують
бюджети ланок бюджетної системи і позабюджетні цільові централізовані фонди [3].

На сьогодні досить актуальним є питання стабільності та своєчасності надходження коштів
до Державного бюджету України.

Даній проблемі приділяли увагу у своїх роботах такі вчені, як В. Д. Волканов, Л. К. Воронова,
П. Т. Гега, Л. М. Доля, М. П. Кучерявенко, В. В. Лаврук, П. В. Мельник, В. Г. Мельничук,
С. В. Михайленко, Л. П. Скалозуб, Н. І. Хімічева та ін.

Науковці здебільшого досліджують податок на додану вартість у системі всіх податків.
Спеціальні дослідження, присвячені проблемам ПДВ, здійснено лише деякими науковцями, а
саме: М. Я. Азаровим, В. В. Лисенком, Л. П. Скалозубом та ін.

© Машковська І. Л., 2010
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Метою даної статті є визначення правової природи і сутності податку на додану вартість,
аналіз чинного законодавства, яке його регламентує, аналіз правозастосовної діяльності в
сфері сплати податку на додану вартість, а також формування пропозицій з метою оптимізації
правового регулювання ПДВ в Україні. Для досягнення поставленої мети доцільно
проаналізувати показники надходжень до бюджету і відшкодувань податку на додану вартість
й основні причини заборгованості з вішкодування даного податку.

Відповідно до ст. 29 Бюджетного кодексу України від 21 червня 2001 року № 2542-III, до
складу доходів Державного бюджету України включаються доходи (за винятком тих, що згідно
з статтями 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України закріплені за місцевими бюджетами), що
отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов’язкові платежі, та Закону
України „Про основи соціальної захищеності інвалідів” (875–12), а також від плати за послуги,
що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного бюджету
України, та інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів,
що належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і
дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств,
та ін. [4].

Зокрема, до ст. 9 Бюджетного кодексу України „Класифікація доходів бюджету” входить
Розділ „Податкові надходження”. Податкові надходження – передбачені податковими законами
України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі, тому вони є
формою примусового відчуження результатів діяльності юридичних і фізичних осіб у власність
держави або платою за виконання державою її функцій, відрахування частини вартості валового
внутрішнього продукту на загальносуспільні потреби, без задоволення яких сучасне
суспільство існувати не може. Податки стали не тільки одним із основних джерел поповнення
бюджету держави, а й важливим чинником впливу на її економіку. Причому різні податкові
надходження мають різні наслідки як для держави, так і для платників [5].

Серед великої кількості податкових надходжень, які існують у світовій законодавчій практиці
держав, що регулюють сферу оподаткування, особливе місце посідає податок на додану
вартість (далі – ПДВ).

Як зазначає М. П. Кучерявенко, податок на додану вартість (ПДВ) є одним з основних
серед податкових надходжень до дохідної частини бюджету. Це є основною причиною
закріплення його за бюджетом держави. Наприклад, в Україні надходження від податку на
додану вартість становлять 34 % від загального обсягу доходів Державного бюджету України.
Водночас серед надходжень за рахунок податкових платежів частка податку на додану вартість
сягає майже половини 47 % [6].

В Україні ПДВ почав справлятися з 1992 року і зараз стягується на основі Закону України
„Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року № 168/97–ВР [7].

Змістовно сутність податку на додану вартість розкрито у роботі П. Т. Геги та Л. М. Долі,
які зазначають, що його сутність полягає у сплаті податку продавцем (виробником,
постачальником) товарів, робіт, послуг з тієї частини вартості, яку він додає до вартості своїх
товарів (робіт, послуг) до стадії реалізації їх. Додана вартість створюється в процесі всього
циклу виробництва і обігу товарів, починаючи зі стадії виготовлення їх і закінчуючи реалізацією
кінцевому споживачеві. Відповідно податок сплачується на кожній стадії виробництва та обігу.
ПДВ має широку податкову базу – практично охоплює всі види товарів, робіт і послуг.
Продавець включає податок на додану вартість у вартість товарів і наданих робіт чи послуг.
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Але й сам він сплачує ПДВ за придбані ним у процесі виробництва товари (роботи і послуги).
Таким чином, сума сплаченого ним податку становить різницю між сумами податку,
отриманими від покупців за реалізовані товари і послуги, та сумами податку, сплаченими
постачальникам при придбані тих товарів, виконаних робіт і послуг, які необхідні в процесі
виробництва оподатковуваних товарів. Платник ПДВ має право на вирахування податку,
сплаченого ним постачальникам. На цьому власне й базується механізм дії податку на додану
вартість [8].

Історично так склалося, що в системі непрямого оподаткування універсальним акцизам
передували специфічні. Перехід до універсальних акцизів пов’язаний з тим, що коло товарів,
які оподатковувались акцизами, постійно розширювалось, і тому економічно вигідніше було
переходити до загального непрямого оподаткування, ніж установлювати ставки й обраховувати
податок по окремих товарах. ПДВ за своєю економічною природою та правовим характером
є універсальним акцизом, непрямим податком на споживання, тобто застосовується до всього
переліку товарів, робіт та послуг, згідно з регулятивними нормативно-правовими актами.

Отже, ПДВ – це загальнодержавний, непрямий податок на споживану вартість, що
справляється з фізичних та юридичних осіб згідно із Законом України „Про податок на додану
вартість”, та є одним із головних джерел у сфері оподаткування щодо наповнення дохідної
частини Державного бюджету України на кожному етапі виробництва товарів, робіт, послуг.

Акцентуємо увагу на тому, що законодавство про ПДВ часто піддається значним змінам,
зокрема щодо ставок. Ставка в період становлення коливалася від 28 % до 20 % і навпаки, що
нічого доброго державі не принесло. Проте у 1997 році згідно зі ст. 6 Закону України „Про
податок на додану вартість” було встановлено ставку 20 %, яка діє і сьогодні.

Отже, тепер ми маємо одну ставку для всіх операцій, крім операцій, звільнених від
оподаткування, та операцій, що оподатковуються нульовою ставкою.

За ставкою 20 % оподатковуються операції з продажу товарів, послуг і операції, що
прирівнюються до них, на території України та імпортовані товари, за винятком тих, які звільнені
від оподаткування. Податок додається до вартості товарів, робіт, послуг.

За нульовою ставкою оподатковуються операції з продажу товарів, робіт та супутніх такому
експорту послуг, що експортуються за межі кордону України.

Необхідно звернути увагу на те, що податок на додану вартість уже давно багатьма
експертами називається одним із найбільш криміналізованих, тому що процедура його
відшкодування породила масу корупційних схем і відтоків. З кожним роком отримати
відшкодування ПДВ підприємствам усе важче, а „мзда” за його повернення з боку податкових
органів зростає.

Порядок відшкодування податку на додану вартість конкретизується у наказі ДПА України
від 2 липня 1997 р. „Про затвердження Порядку відшкодування податку на додану вартість” [9].
Термін, протягом якого належна платникові сума податку на додану вартість підлягає
відшкодуванню з Державного бюджету України, встановлюється залежно від виду операцій,
які здійснюються платником у звітному періоді. Платник податків, який здійснює операції з
вивезення (пересилання) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України (експорт) і
подає розрахунок експортного відшкодування за наслідками податкового місяця, має право
на отримання експортного відшкодування протягом 30 календарних днів з дня подання такого
розрахунку [10].
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Так, з 1998 по 2003 рік надходження ПДВ до бюджету зростало від 8 до 23 млрд грн. Водночас
сума відшкодування збільшувалася від 7 до 21 млрд грн. Дані показники свідчать, що
надходження ПДВ до бюджету поступово зменшувалося, порівняно з коштами, які з нього
відшкодовувалися [11].

Аналіз динаміки надходжень ПДВ за 2008–2009 роки приводить до висновків про суттєве
зниження значення ПДВ як бюджетоутворюючого податку, оскільки його частка з товарів,
вироблених в Україні, становить лише 7,1 % у доходах Держбюджету.

У 2009 році ж сума ПДВ з вироблених в Україні товарів знизилася на 8,6 % відносно 2008
року при зменшенні загальної суми надходжень до бюджету від цього податку з урахуванням
імпорту на 0,3 %. При цьому бюджетне відшкодування зросло на 12 %, але його все одно не
вистачає для погашення боргів навіть минулих років, про наявність яких свідчать звернення
від підприємств [12].

Однією з причин бюджетної заборгованості є зростання заборгованості з відшкодування
ПДВ через: недостатність бюджетного ресурсу, необхідного для відшкодування дебетового
сальдо, – згідно із Законом України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”, бюджетне
відшкодування заплановано на суму 36,5 млрд грн; наявність значної кількості заявок на
незаконне відшкодування; тривалі терміни перевірок схем по ланцюгу постачання товарів аж
до товаровиробників; скасування податкових векселів; зміни, внесені до Закону України „Про
податок на додану вартість” у 2005 році у частині скасування нарахування пені за затримку
відшкодування ПДВ у строки, визначені законом, у розмірі 120 % облікової ставки НБУ [12].

Викладене вище зумовлює доцільність пришвидшення оптимізації правового регулювання
податку на додану вартість.

Згідно з Довідкою про виконання Державного бюджету України, за доходами у січні–
листопаді 2009 року (без урахування власних надходжень бюджетних установ до спеціального
фонду Державного бюджету України) за оперативними даними, станом на 1 грудня 2009 р. за
січень–листопад 2009 року мобілізовано доходів до загального та спеціального фондів
Державного бюджету України в сумі 181 363,1 млн грн (із урахуванням відшкодування ПДВ та
без урахування власних надходжень бюджетних установ), або 96,9 % планових показників
січня–листопада 2009 року:

– у січні–листопаді 2009 року до загального фонду Державного бюджету України
мобілізовано 152 165,2 млн грн (із урахуванням відшкодування ПДВ), або 99,7 % до помісячного
розпису доходів загального фонду Державного бюджету України, до спеціального фонду
Державного бюджету України мобілізовано 29 197,9 млн грн (без урахування власних
надходжень бюджетних установ);

– у листопаді 2009 року до загального та спеціального фондів державного бюджету
мобілізовано 33 469,8 млн грн (із урахуванням відшкодування ПДВ і без урахування власних
надходжень бюджетних установ), у т. ч. до загального фонду Державного бюджету України
мобілізовано 31 257,8 млн грн (100,1 % відсотка планових показників листопада);

– у січні–листопаді 2009 року органами Державного казначейства України відшкодовано
з бюджету 33 255,9 млн грн податку на додану вартість, у тому числі в листопаді 2 254,7 млн
грн. [13].

Щодо оперативної інформації про надходження ПДВ до Державного та місцевих бюджетів
по Автономній Республіці Крим (без урахування власних надходжень бюджетних установ)
станом на 1 січня 2010 року, можна зазначити наступне.
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Найбільшим джерелом надходжень до Державного бюджету України став податок на додану
вартість, який з урахуванням бюджетного відшкодування становив 50,4 % від загальної суми
доходів або 1058,0 млн грн (у тому числі за грудень – 101,5 млн грн), що менше отриманого за
попередній рік на 108,1 млн грн або на 9,3 %. У тому числі по ПДВ з вироблених в Україні
товарів, сума збільшилася на 31,3 млн грн або на 4,7 %, по ПДВ з увезених на територію
України товарів сума зменшилася на 139,5 млн грн або на 28,2 %.

Виконання планових показників по ПДВ з вироблених в Україні товарів з початку року
становило 87,1 %, по ПДВ з увезених на територію Україні товарів – 78,1 %.

Виконання плану по податку на додану вартість досягнуто за рахунок зменшення
відшкодування податку – порівняно з попереднім роком сума зменшилася в 1,8 раза або на
151,0 млн грн. Станом на 1 січня 2010 р. на розрахункові рахунки платників відшкодовано з
Державного бюджету України 196,8 млн грн ПДВ, у тому числі за грудень – 4,9 млн грн. [13].

На нашу думку, постійні зміни в податковому законодавстві породжують фінансову
нестабільність. Недосконалість законодавства, як показує практика, сприяє вчиненню різних
правопорушень, у тому числі злочинів у сфері оподаткування. Отже, доступність і спрощеність
податкового законодавства, чітка регламентація прав та обов’язків як платників податків, так і
перевіряючих призведе до стабільного поповнення бюджету.

Оскільки податок на додану вартість все ж таки в більшості регіонів України залишається
одним із головних бюджетоутворюючих складових, то вносячи зміни та доповнення до
нормативно-законодавчої бази, яка регламентує ПДВ, потрібно ураховувати наступне:

– необхідно переглянути податкове законодавство щодо відсоткової ставки так, щоб це
було, в першу чергу, економічно вигідно для держави, але при цьому не обтяжувало платників
податків (наприклад, поступове зниження її хоча б на 2–5 % або шляхом диференціювання);

– необхідно вдосконалити чинне законодавство щодо самого справляння та відшкодування
ПДВ, у перспективі – шляхом регламентації у Податковому кодексі України;

– необхідно повністю переглянути перелік пільг, які надаються для платників податків з
податку на додану вартість (враховуючи досвід інших країн, термін їх дії та види пільговиків);

– необхідно збільшити контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю
обчислення, повнотою і своєчасністю сплати коштів до бюджетів, державних цільових фондів
податків і зборів (обов’язкових платежів).
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ
БЮДЖЕТУ

У даній публікації розглянуто проблемні питання першої стадії бюджетного процесу,
а саме складання проекту бюджету. Проаналізовано фактори, від яких залежить
формування реального та прозорого проекту  бюджету. Надано пропозиції щодо
вдосконалення системи планування бюджетних коштів.

In the article the issues of budgeting as first stage of budget process, are considered. The
factors of influence on the process of forming real and transparent budget draft are investigated.
The propositions on improving of budget funds planning are given.

Ключові слова: бюджет, бюджетний процес, проект бюджету, бюджетне планування.

Бюджетний процес – це регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням,
розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за виконанням,
заслуховуванням звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України [1].

Актуальність даної теми зумовлена недосконалістю, колізійністю вітчизняного
законодавства, відсутністю чіткого та прозорого механізму реалізації окремих його положень
щодо бюджетного планування та прогнозування, значною заполітизованістю процесу
складання основного фінансового документа держави.

Метою нашої публікації є дослідження стадії складання проекту бюджету, вивчення та
аналіз проблемних аспектів, які потребують вирішення.

Окремі проблемні питання бюджетного процесу висвітлено у працях: Д. Бекерської,
О. Болтінової, О. Василенка, Г. Волощука, Л. Воронової, А. Дерлиці, К. Павлюк, Ю. Пасічника,
Н. Сидорової, Н. Хімічової, С. Юрія та ін.

Першою стадією бюджетного процесу є складання проекту бюджету, що полягає у
підготовці обґрунтованого та узгодженого проекту бюджету для його подальшого внесення
на розгляд та затвердження у законодавчий орган чи орган місцевого самоврядування. Проект
бюджету повинний ґрунтуватися на об’єктивній статистичній економічній інформації, що
відображає реалії господарського життя держави чи відповідної адміністративно-територіальної
одиниці. Крім того, на даній стадії визначаються соціально-економічні пріоритети держави на
перспективу.

Серед основних проблем першої стадії бюджетного процесу доцільно виділити наступні:
необ’єктивне бюджетне планування, що не дозволяє забезпечити реальні надходження до
бюджету; прорахунки при складанні цільових бюджетних програм; відсутність дієвого
механізму контролю на цій стадії.

© Фоменко Ю. О., 2010
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Положення щодо складання проекту бюджету на всіх рівнях бюджетної системи містяться
у нормах Бюджетного кодексу України та ряді підзаконних нормативно-правових актів.

Безумовно, ефективне виконання бюджетних зобов’язань, своєчасне та повне фінансування
всіх видаткових статей залежить від бюджетного планування. При бюджетному плануванні
прийнято застосовувати програмно-цільовий метод, який покликаний встановити
безпосередній зв’язок між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання.
Запровадження даного методу при складанні проекту бюджету сприяє забезпеченню
прозорості бюджетного процесу, що чітко визначає цілі і завдання, на досягнення яких
витрачаються бюджетні кошти, підвищення рівня контролю за результатами виконання
бюджетних програм; упорядкування організації діяльності головного розпорядника бюджетних
коштів щодо формування і виконання бюджетних програм шляхом чіткого розмежування
відповідальності за реалізацію кожної бюджетної програми між визначеними головним
розпорядником бюджетних коштів відповідальними виконавцями бюджетних програм;
посилення відповідальності головного розпорядника бюджетних коштів за дотримання
відповідності бюджетних програм законодавчо визначеній меті його діяльності, а також за
фінансове забезпечення бюджетних програм і результати їх виконання; підвищення якості
розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу і використання бюджетних коштів
тощо [2].

Програмно-цільовий метод побудований за принципом поширеного за кордоном
бюджетування, орієнтованого на результати. Його застосування надає можливість порівняти
витрати бюджету та досягнуті результати, відслідкувати найефективніші шляхи витрачання
бюджетних коштів, вчасно оцінити ступінь досягнення запланованих результатів та їх якість.

Для ефективного функціонування даного методу при формуванні бюджетів усіх рівнів
необхідно вдосконалити системи стратегічного державного планування та посилення
відповідальності розпорядників бюджетних коштів щодо прогнозування та виконання бюджету.
Крім того, залишається актуальним забезпечення планування основних засад і пріоритетів
державної фінансової, цінової, інвестиційної, соціальної політики на середньострокову та
довгострокову перспективи.

Концепція застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі пропонує
застосовувати середньострокове бюджетне планування, тобто визначення головними
розпорядниками бюджетних коштів на підставі програми діяльності Кабінету Міністрів України
плану своєї діяльності на середньостроковий період та обсягу необхідних коштів для досягнення
поставлених цілей у середньостроковій перспективі [3]. Даний період охоплює приблизно 3–
5 років. При цьому про механізм довгосторокового планування, порядок його функціонування
та законодавче закріплення не йдеться. Хоча необхідно зазначити, що дане планування сприяло
б реалізації таких перспективних програм, як, наприклад, розвідка та видобуток нафти й газу
з шельфу Чорного моря та ряду інших. Довгострокове бюджетне планування підвищило б
ступінь відповідальності розпорядників бюджетних коштів за виконання стратегічних завдань
соціально-економічного розвитку держави.

У цілому, перспективне бюджетне планування запроваджується з метою створення
необхідних умов для забезпечення збалансованості бюджетної системи країни,
макроекономічної стабільності, передбачуваності бюджетної та податкової політики, виконання
функцій, покладених на центральні та місцеві органи виконавчої влади. Для розроблення
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перспективного бюджетного плану потрібно визначити його формат, процедуру розгляду та
затвердження (схвалення). Це повинний бути бюджет розширеного уряду [4, с. 24].

У бюджетному плануванні важливу роль відіграють й прогнози бюджету, які повинні
ґрунтуватися на загальнодержавних прогнозах соціально-економічного розвитку та
застосуванні якісних показників. Модель прогнозу повинна адекватно описувати
ретроспективу й особливості сучасної економічної ситуації, мати достатні прогнозні здібності,
оскільки від точності та повноти прогнозів, що використовуються на етапі планування, залежить
якість бюджетної політики. Наприклад, свідоме завищення очікуваних доходів бюджету
призводить до невідповідності між завданнями держави і можливістю їх виконання. У такому
випадку державі потрібно буде обирати чи збільшувати державні позики, чи відмовитися від
виконання тих чи інших зобов’язань. Якщо ж бюджетні доходи занижуються, то це, в свою
чергу, може призвести до нераціонального, неповного використання фінансових ресурсів.

Бюджетне планування на довгострокову перспективу дозволить збільшити обсяги
капіталовкладень в економіку, що сприятиме формуванню „бюджету розвитку”, а не „бюджету
проїдання”.

Формування реального проекту бюджету залежить безпосередньо і від стану податкового
законодавства, яке сьогодні є обтяжливим для платників податків, нестабільним і незрозумілим
для інвесторів. Заплановані доходи повинні відповідати реальним можливостям економіки.
Так, рівень доходів, запланований у Державному бюджеті на 2009 р., навряд чи можна буде
досягнути митним і податковим органам, оскільки зупинка діяльності багатьох підприємств,
зростання рівня безробіття призводять до того, що платити податки просто немає кому і
звідки. Значний податковий тиск гальмує розвиток усіх галузей виробництва й економіки в
цілому. Отже, доцільно прийняти Податковий кодекс, що було б однією з умов формування
бюджету на прозорому, зрозумілому та стабільному податковому законодавстві.

Згідно з Бюджетним кодексом України [5] заплановані доходи та витрати Державного
бюджету містяться в Основних засадах бюджетної політики на наступний бюджетний період,
що розробляється Кабінетом Міністрів України і подається на затвердження Верховній Раді
України. З доповіддю про Основні засади бюджетної політики на наступний бюджетний період
виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням міністр фінансів України [6]. Але
Бюджетний кодекс України не містить жодного положення про участь Президента України у
цьому процесі, який, керуючись статтею 106 Конституції України, звертається до Верховної
Ради України та Уряду з посланням, присвяченим проблемам бюджетної політики [7].
Необхідно зазначити, що глава держави досить часто користується цим повноваженням і
бере активну участь у процесі складання проекту бюджету.

У цілому, рівень правової регламентації питань складання проекту бюджету в Бюджетному
кодексі України не високий. Він містить лише положення щодо вимог до змісту і переліку
документів, що використовуються при його складанні; базові вимоги щодо змісту і строків
здачі проектів бюджетів; окремі повноваження органів державної влади і органів місцевого
самоврядування у даній сфері, але безпосередньої процедури планування обсягів доходів і
розподілу видатків не визначено.

Одним із найважливіших принципів бюджетного законодавства є відповідальність учасників
бюджетного процесу [8]. Для забезпечення ефективної державної бюджетної політики
необхідно встановити відповідальність суб’єктів на етапі планування витрачання бюджетних
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коштів. Стаття 121 Бюджетного кодексу України містить перелік видів відповідальності за
правопорушення у бюджетній сфері, але не конкретизує види стягнень.

Реформування бюджетного законодавства повинно відбуватися паралельно з іншими
першочерговими державними реформами. Так, у контексті адміністративно-територіальної
реформи необхідно вирішити проблему законодавчого визначення поняття „регіон” та
внесення відповідних коректив, у зв’язку з цим до Бюджетного кодексу України. Стаття 132
Конституції України визначає збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів як
одну із головних засад територіального устрою нашої держави. У науковій літературі при
розгляді питань бюджетного планування та прогнозування закликають до врахування
економічного потенціалу регіону. На нашу думку, дану проблему необхідно якомога швидше
вирішити для стимулювання соціально-економічного розвитку окремих територій та більш
обгрунтованому підході до розрахунку міжбюджетних трансфертів, оскільки існуючий
порядок їх формування позбавляє потужні регіони стимулу до розвитку.

Хочемо наголосити на проблемі, яка також потребує вирішення, а саме забепечення
прозорості процесу формування бюджетів усіх рівнів. Для цього вважаємо необхідно
розробити і запровадити процедури гласності, залучення громадськості та створити дієву
систему контролюючих органів.

Доступність інформації про бюджет повинна забезпечуватися на всіх стадіях бюджетного
процесу як з боку Міністерства фінансів України (при розробці державного бюджету), так і з
боку органів місцевого самоврядування (при формуванні місцевих бюджетів). Щодо цього
потрібно звернути увагу на практику зарубіжних країн, де передбачена активна участь
громадян у розробці бюджету через механізм громадських слухань. Стаття 13 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні” визначає громадські слухання як право територіальної
громади зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого
самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх,
порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до
відома місцевого самоврядування [9]. При цьому громадяни мають право заслуховувати
інформацію про відповідний бюджет, обговорити його, внести свої зауваження та пропозиції.
Деякі вчені пропонують інформувати про основні напрями бюджетної політики органи
місцевого самоврядування та місцевої влади у вигляді брошур „Коротко про бюджет”, де
висвітлити питання надходження коштів до місцевого бюджету, напрями їх використання,
порівняльну інформацію про бюджет минулого та планового років тощо [10, с. 133]. Необхідно
зазначити, що такий спосіб забезпечення прозорості та гласності бюджетного процесу вже
досить тривалий час застосовується у Сполучених Штатах Америки, де організовано щорічне
видання довідника, що описує бюджетний устрій, бюджетний процес, бюджетний календар,
основні бюджетні поняття. У ньому також наголошується на тому, що проект бюджету
відображає п’ятирічне бюджетне планування, а бюджетні таблиці охоплюють семирічний
період: минулий, поточний роки та п’ять наступних. Основні положення проекту бюджету
розповсюджуються в країні та за кордоном [11, с. 182].

Для залучення громадян у процес обговорення проекту бюджету, виявлення прогалин
доцільно публікувати його в місцевій пресі, на веб-сторінках органів місцевої влади тощо.
Його громадське обговорення сприятиме підтримці дій влади з боку громадян, оскільки останні
підтримують активніше ті проекти, у створенні яких вони брали безпосередню участь, і які
більш обгрунтовано й повно відображають місцеві потреби.
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Безумовно, залучення громадськості у процес формування бюджету є досить витратною
процедурою, але, зважаючи на довгострокове планування, має більше позитивних сторін,
ніж негативних. Крім того, дана процедура повністю відповідає конституційному принципу
участі громадян в управлінні державними справами.

Державний (місцевий) бюджет є не лише фінансовим планом, але й результатом політичних
домовленостей. Останнім часом у нашій державі загострилася проблема заполітизованості
бюджетного процесу, в першу чергу на стадії складання проекту бюджету. У зв’язку з цим
назріла потреба у законодавчому розмежуванні повноважень і відповідальності учасників
бюджетного процесу, насамперед законодавчої та виконавчої гілок влади. Не секрет, що
параметри і зміст майбутнього бюджету визначаються балансом сил всередині виконавчої
влади.

Позитивним кроком до злагодженої взаємодії суб’єктів бюджетного процесу є застосування
техніки складання бюджету згори, що сьогодні забезпечує бюджетна резолюція. Закріплення
вже на ранніх етапах параметрів-вимог, яким повинний відповідати бюджет, спрямовує дії
виконавчої влади відповідно до позиції представницького органу.

Хочемо наголосити, що розгляд проекту Державного бюджету у Верховній Раді України
супроводжується хвилею критики, взаємних обвинувачень і постійними направленнями на
доопрацювання, що зумовлено недостатнім рівнем співпраці та поінформованості учасників
бюджетного процесу. Проведена наприкінці 2004 р. політична реформа, формування на основі
внесених до Основного Закону змін коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді повинні
були б сприяти узгодженню інтересів різних політичних сил і прискоренню прийняття бюджету,
але, як показав час, все склалося по-іншому. На жаль, парламентська більшість в Україні має
ситуативний характер, що ускладнює процедуру розгляду проекту бюджету і посилює
політичну спекуляцію. У зв’язку з цим порушуються встановлені для розгляду строки, головний
фінансовий план держави приймається в останні дні грудня. Отже, на даній стадії бюджетного
процесу необхідно налагодити тісну співпрацю між законодавчою і виконавчою гілками влади.

Доцільно зазначити й те, що бюджетне планування повинно бути справою органів
виконавчої влади, а не роботою парламенту. За законодавчим органом потрібно закріпити
тільки контрольні функції, при цьому контроль повинний здійснюватися не лише Верховною
Радою України, а й суспільством.

Таким чином, удосконалення процедури складання проекту бюджету для України
залишається актуальним завданням, бюджет повинний стати фінансовою конституцією
держави. Усі процеси, пов’язані з його формуванням і виконанням, повинні бути логічними,
чіткими, прозорими й зрозумілими усім. Бюджет не повинний перетворюватися на предмет
торгівлі між політиками, в його основу необхідно покласти аналітичні розрахунки, а не
„порожні”, нічим не забезпечені цифри. Узгодження дій усіх гілок влади, державних органів
та органів місцевого самоврядування є запорукою швидкого й конструктивного діалогу при
розгляді й затвердженні бюджету. До процедури складання проекту бюджету потрібно активно
залучати громадськість, інформація про бюджет повинна бути доступною.

Обов’язковим елементом процесу розробки проекту бюджету повинно стати перспективне
бюджетне планування, орієнтоване на середньостроковий та довгостроковий періоди, що
забезпечить ефективне та своєчасне виконання програм соціально-економічного розвитку
держави та сприятиме підвищенню довіри з боку населення до владних інституцій.
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РЕАЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ УСТАНОВИ
Статтю присвячено проблемі реалізації адміністративно-правового статусу

працівників кримінально-виконавчої установи. У статті розглянуто співвідношення
адміністративно-правового статусу та правовідносин, а також специфіку реалізації
статусу працівника кримінально-виконавчої установи у цих правовідносинах.

This article is devoted to the problem of the administrative status realization by the staff of
the criminal executive institution.

The article examines the correlation between administrative legal status and legal relations
as well as the specification of the administvative legal status realization by the staff of criminal
executive institution.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, кримінально-виконавча установа,
реалізація.

Питання реалізації працівником кримінально-виконавчої установи свого адміністративно-
правового статусу на сьогодні займає не останнє місце в ієрархії визначень адміністративно-
правових статусів інших працівників органів державної виконавчої влади, оскільки за наявності
в суспільстві діагнозу злочинності гостро постає проблема „оздоровлення” його організму.
Реалізація адміністративно-правового статусу працівником кримінально-виконавчої установи
дає можливість зміцнити законність, правопорядок, правову свідомість і культуру як у
відносинах між самим персоналом кримінально-виконавчої установи, так і у загальних
суспільних відносинах за рахунок удосконалення підходів щодо організації діяльності
працівників кримінально-виконавчої установи, зміцнення державної і службової дисципліни,
посилення контролю і відповідальності за неналежне виконання службових обов’язків. І
основним тут є визначення початку моменту реалізації особою свого статусу як працівника
кримінально-виконавчої установи. Саме за таких обставин тема набуває своєї актуальності і
потребує подальшого дослідження як питання загальнодержавного масштабу.

Так, питання реалізації особою свого адміністративно-правового статусу як працівника
кримінально-виконавчої установи набуває своєї актуальності з моменту вступу особи на
державну службу особливого характеру, якою є Державна кримінально-виконавча служба
України, або ж з моменту прийняття (влаштування) її на роботу до державної кримінально-
виконавчої установи.

© Кобзар В. В., 2010
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Статтею 4 Закону України „Про державну службу” [2] і ч. 2 ст. 38 Конституції України [1]
закріплено рівне право кожного громадянина України вступати на державну службу. Це
положення застосовується і щодо тих осіб, які виявили бажання пов’язати коло своїх інтересів
з професійним виконанням обов’язків у кримінально-виконавчій установі.

Своє право вступу на Державну кримінально-виконавчу службу, а також право на
влаштування на роботу в органи та установи Державної кримінально-виконавчої служби
України громадяни України реалізують з урахуванням умов, встановлених адміністративним
і трудовим законодавством; на них розповсюджується і принцип недискримінації, який
передбачає, що не допускається при вступі на державну службу, а також при її проходженні
встановлення будь-яких прямих або побічних обмежень чи переваг стосовно громадян
залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності,
статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання.

Цей же принцип так вміщено у ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні
права від 16.12.1996 року, де наголошується, що кожний громадянин повинний допускатися в
своїй країні на загальних засадах рівності до державної служби [4].

При вступі на службу або влаштуванні на роботу саме до кримінально-виконавчої установи
особа вступає в так звані регулятивні правовідносини, однією зі сторін яких виступає вона
сама, а іншою – держава в особі органу кримінально-виконавчої служби, до повноважень
якого входить вирішення питань щодо прийому на службу. Виникнення таких правовідносин
законодавець пов’язує з рядом умов вступу на службу або влаштування на роботу до органів
та установ кримінально-виконавчої служби, які розуміються як юридичні вимоги, що
ставляться до особи-претендента на посаду в органах кримінально-виконавчої служби.

Претендент на відповідну посаду в органах та установах кримінально-виконавчої служби
повинний мати певний освітній рівень. Відповідно до Закону України „Про Державну
кримінально-виконавчу службу України” кваліфікаційні вимоги до професійної придатності
визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань
виконання покарань [3].

Як уже зазначалося, однією з особливостей кримінально-виконавчої служби є те, що до її
персоналу належать особи рядового і начальницького складу, спеціалісти, які не мають
спеціальних звань, та працівники, які працюють за трудовими договорами в Державній
кримінально-виконавчій службі України [3]. Дані особи складають також і персонал
кримінально-виконавчих установ тією або іншою мірою.

Громадяни України, які вперше зараховуються на посади рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої служби та у відповідних випадках пройшли встановлений строк
випробування, складають присягу при вступі на службу.

На спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби України, які не мають
спеціальних звань, поширюється дія Закону України „Про Державну службу”. Трудові
відносини працівників кримінально-виконавчої служби регулюються законодавством про
працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами) [3].

Таким чином, статусу працівника або службовця кримінально-виконавчої установи
останній набуває з моменту укладання трудового договору і видання наказу про призначення
на державну посаду. Контракт про службу в кримінально-виконавчій службі – це одна з
підстав виникнення службово-трудових правовідносин, він породжує зазначені
правовідносини та їх дію в часі [9].Тому необхідно погодитися з думкою М. Г. Алєксандрова,
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що „договір у цих випадках є юридичною формою того життєвого факту, який обумовлює
виникнення правовідносин, а також і строк його існування” [5], а також з твердженням
Н. С. Фаянс, що трудовий договір і адміністративний акт є складовими фактичного складу
виникнення державно-службових відносин, необхідними елементами правового оформлення
вступу особи на державну службу [15]. Службові відносини, що виникають між державою і
службовцями, не наділеними розпорядчими повноваженнями, регулюються нормами
трудового права. Службові відносини, що складаються між державою і службовцями, що
наділені владно-розпорядчими правами, мають додатково адміністративно-правові риси. Тому
трудова діяльність цих осіб регулюється нормами і трудового, і адміністративного права. І
оскільки ці особи здійснюють насамперед державні функції, то вони є суб’єктами
адміністративних правовідносин, і для них передбачена відповідна система їх підбору,
просування по службі, регламентації їх компетенції і відповідальності [19].

Розглянувши співвідношення адміністративно-правового статусу та правовідносин, ми
маємо можливість виявити специфіку реалізації статусу працівника кримінально-виконавчої
установи у цих правовідносинах.

Досить справедливо вказувалося на те, що в праві існують тісні зв’язки, правові відносини
повинні досліджуватися шляхом розподілу на складові правовідносин, це допоможе у
кінцевому результаті аналізувати і в цілому  правовідносин, і його елементи [8].
Правовідносини є зовнішньою системою прояву адміністративно-правового статусу
працівника кримінально-виконавчої установи. Застосовуючи системний підхід у дослідженні
адміністративно-правового статусу працівника такого виду установи необхідно розглянути
„внутрішні” характеристики: сутність, склад, юридичні особливості та ін. і „зовнішні” прояви,
де він є складовою.

А оскільки правовідносини виступають саме як така зовнішня система щодо
адміністративно-правового статусу працівника кримінально-виконавчої установи, то можна
їх вважати головним засобом, за допомогою якого здійснюється процес реалізації юридичних
норм. Отже, правовідносини становлять головний засіб, за допомогою якого здійснюється
реалізація юридичних норм.

Виникнення правовідносин зводиться до правових норм, тобто вони беруть свій початок
із норм права. Правовідносини є похідними від юридичних норм, вони становлять суспільний
зв’язок між індивідами, їх колективами, органами держави та ін., які є суб’єктами права.

В юридичній літературі по-різному інтерпретується поняття „правовідносини”, а це означає,
що єдиної думки щодо визначення цього поняття немає.

Колодій А. М. правові відносини визначає як специфічні вольові суспільні відносини, що
виникають на основі відповідних норм права, учасники (суб’єкти) якого взаємопов’язані
суб’єктивними правами та юридичними обов’язками [20].

Гревцов Ю. І. визначає правові відносини як специфічну форму соціальної взаємодії
суб’єктів права з метою реалізації інтересів і досягнення результату, передбаченого законом,
або який не суперечить закону та іншим джерелам права [22].

Також правовідносини інтерпретуються як наслідок дії права, як результат [23], як
спосіб [17].

Поширеними є уявлення про правовідносини як урегульовані нормами права суспільні
відносини [13].
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Усі ці поняття правовідносин, на нашу думку, є доречними. Ми вбачаємо сутність у тому,
що жодне з визначень, наведених авторами, не спроможне охопити певні правовідносини з
усіх боків, оскільки воно має властивість змінюватися залежно від складу його суб’єктів, а
тому може бути охарактеризоване лише сукупністю різних визначень.

Коротко проаналізуємо кримінально-виконавчі правовідносини, які наділені певними
особливостями, а саме:

1) суб’єктами їх можуть бути тільки відповідні органи держави, які виконують покарання,
і особи, засуджені до відбування покарання вироком суду;

2) правове становище суб’єктів цих правовідносин нерівнозначне;
3) такі правовідносини мають певний строк дії, який встановлюється вироком суду [14].
Вихідну передумову виникнення кримінально-виконавчих правовідносин становлять

правові норми. У нормативно-правових актах, що регулюють діяльність кримінально-
виконавчої служби, говориться, що правовою основою діяльності Державної кримінально-
виконавчої служби України є Конституція України, Закон „Про Державну кримінально-
виконавчу службу України”, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, чинні
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також
видані відповідно до них нормативно-правові акти Центрального органу виконавчої влади з
питань виконання покарань (ст. 3 Закону України „Про Державну кримінально-виконавчу
службу України”).

Найбільш специфічні відносини формуються у процесі відбування покарання у вигляді
позбавлення волі. Норми кримінально-виконавчого права, встановлюючи порядок та умови
відбування конкретних покарань, регулюють в інтересах держави суспільні відносини, що
формуються в процесі відбування покарання, і надають їм характер правовідносин. Таким
чином, кримінально-виконавчі правовідносини формуються шляхом регулювання нормами
кримінально-виконавчого законодавства фактичних відносин, зумовлених характером
покарання.

Кримінально-виконавчі правовідносини пов’язані з кримінальними та кримінально-
процесуальними правовідносинами. З кримінальних правовідносин витікає загальне право
держави карати винного в здійсненні злочину і обов’язок останнього відбути це покарання, а
також право винного на відповідне до закону поводження з ним та обов’язок держави
дотримуватися приписів права. Вказані права та обов’язки конкретизуються та доповнюються
комплексом нових прав і обов’язків учасників процесу виконання покарань і застосування
заходів кримінально-виконавчого впливу. Не замінюючи кримінально-правових відносин,
формуються кримінально-виконавчі правовідносини.

Зазначимо й те, що адміністративно-правовий статус працівника кримінально-виконавчої
установи не лише дає можливість виникнути відповідним правоввідносинам та існувати їм у
певному правовому полі, але і становить здебільшого їх частину.

Цікавим є й те, що адміністративно-правовий статус працівника кримінально-виконавчої
установи складають види правовідносин, саме за наявності яких і відбувається реалізація
працівником кримінально-виконавчої установи свого адміністративно-правового статусу. До
таких видів правовідносин можна віднести: а) загальнорегулятивні; б) конкретно-регулятивні;
в) конкретно-охоронні.

Вважаємо за доцільне розкрити особливості реалізації адміністративно-правового статусу
працівника пенітенціарної установи в кожному з названих видів правовідносин.
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Загальнорегулятивні правовідносини, за допомогою яких відбувається процес вступу
адміністративно-правового статусу у процес його реалізації працівником кримінально-
виконавчої установи, виникають з моменту прийняття відповідних юридичних норм, які
регулююь етапи та загальну фазу його реалізації. Ці правовідносини можна визначити як
специфічний стан, у якому перебуває особа і який визначає його загальне положення щодо
всіх інших суб’єктів права [6].

І. І. Веремеєнко висловлює думку щодо того, що саме в рамках загальнорегулятивних
правовідносин існує певна можливість і навіть необхідність у визначенні правового статусу
щодо певної сфери життя суспільства [7].

А. В. Міцкевич дотримується аналогічної думки. Він пише, що в правовому статусі
виражаються особливі суспільні відносини громадян та організацій з державою [12].

Близькою до цих позицій нам уявляється і думка М. І. Матузова, який вважає, що усі
існуючі правові зв’язки, які беруть свій початок із моменту наділення суб’єктів правовим
статусом або з моменту отримання його суб’єктами, можуть існувати лише в межах загальних
правовідносин до їх реалізації в конкретних [11].

Проте такий підхід не є однозначним. Спірна думка з цього приводу виникає у таких
авторів, як Р. О. Халфіна, Р. З. Лівшиц. Так, думка Р. О. Халфіної протистоїть твердженню щодо
існування загального виду правовідносин, а вказує на те, що ті юридичні норми, які мають на
меті встановити правовий статус державних органів, громадян чи інших суб’єктів права, мають
можливість реалізуватися лише в конкретних правовідносинах. З прийнятям юридичних норм
створюються лише передумови, можливості правовідносин за наявності певних умов [16].

Р. З. Лівшиц допускає той факт, що існує певна можливість реалізації прав і обов’язків
поза колом правовідносин [10].

Проаналізувавши думки даних авторів, ми бачимо, що з того моменту, як працівник
кримінально-виконавчої установи стає наділеним своїм правовим статусом, визначається і
його правове положення щодо інших осіб, які є суб’єктами права: чи-то громадян, чи-то
посадових осіб, чи-то держави. Його правам і обов’язкам, які є вагомою частиною його
адміністративно-правового статусу, протистоять відповідні повноваження іншої сторони, яка
вступила з ним у певний правовий зв’язок.

Сама обставина встановлення певного правового статусу з самого початку здійснює вплив
на суб’єктів правовідносин, точніше кажучи, на саму їх поведінку. На це правильно вказував
М. І. Матузов, який писав про те, що перша й основна (всеохоплююча) форма реалізації
права - дотримання – здійснюється у межах загальних правовідносин, які виражають загальне
правове положення суб’єктів, їх взаємні права та обов’язки, відповідальність один перед одним
та перед державою. У цьому розумінні їх можна назвати стат усними [21]. Тут мається на
увазі, що факт встановлення правового статусу спочатку впливає на поведінку суб’єктів на
стадії загальних правовідносин за рахунок дотримання юридичних заборон як працівниками
кримінально-виконавчих установ, так і усіма іншими особами.

Адміністративно-правовий статус реалізується також у конкретно-регулятивних
правовідносинах. Ці відносини являють собою правові зв’язки, які беруть свій початок з
юридичних фактів, тобто виникають на їх основі. За своїм змістом вони відрізняються від
попередньої групи правовідносин тим, що реалізація свого правового статусу працівниками
кримінально-виконавчої установи безпосередньо та іншими особами у рамках цих
правовідносин відбувається за наявності у їх діях правомірної поведінки, а також за рахунок
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дотримання ними  прав та обов’язків, що виникли по проходженню ними служби або
виконанню іншої роботи [16].

Конкретно-охоронні правовідносини виникають у результаті порушеня конкретно-
регулятивних правовідносин, точніше буде сказати, в результаті неправомірної поведінки
суб’єктів правових відносин.

На нашу думку, юридичним фактом, що зумовлює можливість реалізації статусу в
загальних адміністративно-правових відносинах є прийняття і вступ в силу нормативного
акта, який закріплює адміністративно-правовий статус працівника пенітенціарної установи –
Закону України „Про Державну кримінально-виконавчу службу”, „Про попереднє ув’язнення”.
Працівник кримінально-виконавчої установи, який є однією із сторін цього виду
правовідносин, не здійснює застосування заходів адміністративного примусу, не використовує
свій статус як працівника кримінально-виконавчої установи щодо інших осіб. А також тут
відсутня наявність вертикальних відносин, тобто тих, за яких одна сторона підпорядковується
іншій (відносини „влади-підпорядкування”).

З набуттям свого адміністративно-правового статусу працівником кримінально-виконавчої
установи беруть свій початок існування не тільки загальноправові відносини, стороною яких
виступає працівник кримінально-виконавчої установи, який має певні відносини з
громадянами  та іншими суб’єктами права, а й загальновертикальні, які мають ієрархічний
характер, і сторонами яких є, з одного боку, працівник кримінально-виконавчої установи, а з
іншого – орган (и) державної влади.

Прикладом реалізації статусів конкретних регулятивних відносинах є право посадових і
службових органів і установ виконання покарань одержувати безперешкодно від підприємств,
установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян відомості, матеріали
та іншу допомогу, необхідні для виконання покладених завдань [18].

Реалізація статусу працівника кримінально-виконавчої служби в конкретних
правовідносинах відбувається в конкретних охоронних, примусових діях по виконанню
покарань відповідно до вимог кримінально-виконавчого законодавства. Прикладом можуть
бути виконання вироків, постанов і ухвал суду; тримання осіб, узятих під варту; охорона,
ізоляція та нагляд за засудженими і особами, узятими під варту; здійснення заходів щодо
розшуку осіб, які вчинили втечу з установ виконання покарань і слідчих ізоляторів тощо.

Громадськість і держава покладає на працівників кримінально-виконавчої служби особливі
очікування і ставить важливі вимоги – виправлення і ресоціалізації осіб, які скоїли злочини.

Таким чином, на установи виконання покарань покладається надзавдання – змінити
поведінку і світогляд злочинця. Разом з іншими правоохоронними органами працівники
кримінально-виконавчої служби ведуть боротьбу із злочинністю, охороняють життя, гідність,
добробут громадян України.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПОДАТКОВОЇ
СЛУЖБИ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ

ОРГАНАМИ
У статті проаналізовано стан правового забезпечення спільної діяльності податкової

служби України з органами внутрішніх справ. Визначені основні недоліки правового
регулювання взаємодії та запропоновано шляхи їх усунення.

In the given article the legal means of the single activitybetween Tax Service of Ukraine with
other legal bodies are analyzed. The amin drawbacks of the legal regulation of interrelation are
given. We proposed the main ways of  its aviodence.

Ключові слова: взаємодія, правоохоронні органи, правове регулювання.

Важливою передумовою здійснення ефективної взаємодії між незалежними один від
одного правоохоронними органами є наявність необхідних нормативно-правових основ, які
регулюють узгоджену діяльність названих правоохоронних органів. Адже право забезпечує
управлінську діяльність юридичною силою [1], надає загальнозначущої юридичної форми
засобам управління взаємодією [2], включаючи засоби її організації. Під правовою основою
взаємодії органів внутрішніх справ з державною податковою службою потрібно розуміти
систему нормативно-правових актів органів державної влади законодавчої та виконавчої
компетенції, які визначають основні напрями та завдання взаємодії, загальні принципи її
здійснення, права та обов’язки взаємодіючих суб’єктів, види та форми узгодженої діяльності
органів внутрішніх справ з податковою службою при реалізації завдань, передбачених чинним
законодавством України.

Правову основу взаємодії правоохоронних органів становлять нормативно-правові акти,
їх окремі самостійні частини (глави, параграфи, статті, пункти), а також окремі норми. Норми
права, що визначають організаційно-правові засади взаємодії державної податкової служби
України (далі – ДПС), приймаються на двох основних рівнях, а саме: на рівні закону та
підзаконного відомчого нормативного акта.

Беручи за приклад законодавчі та нормативні акти, якими керуються правоохоронні органи
при здійсненні спільних заходів, необхідно звернути увагу на недоліки діючої правової бази.

Згідно з Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року № 1138 „Про затвердження
положення про Міністерство внутрішніх справ України” [3] МВС України під час виконання
покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
іноземних держав. Загальні приписи містить також Закон України „Про Державну податкову
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службу в Україні”, де в статті 4 „Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх
взаємодія з іншими органами” зазначено, що „органи державної податкової служби України
координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства
України, органами служби безпеки України, внутрішніх справ, прокуратури, статистики,
Державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими
органами, установами банків, а також з податковими службами інших держав” [4]. Аналізуючи
це правове положення, очевидним постає висновок про те, що законодавець вживає поняття
„координувати діяльність” і „взаємодіяти” як синонімічні. Такий підхід не є коректним, оскільки
терміни „координація” та „взаємодія” співвідносяться як засіб та мета і не мають смислової
однозначності. Тому необхідно ст. 4 згаданого Закону викласти в такій редакції: „Органи
державної податкової служби координують свою діяльність та взаємодіють з фінансовими
органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки України,
внутрішніх справ, прокуратури, статистики, Державними митною та контрольно-ревізійною
службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також з податковими
службами інших держав”. У цьому випадку можна говорити про складову проблеми
законодавчої техніки, а саме – проблему юридичної термінології. Відсутність у правовій
теоретичній літературі та нормативних актах чітко сформульованих понять „координація” та
„взаємодія” в кінцевому рахунку негативно впливають на правозастосування. На нашу думку,
необхідно запровадити практику включення норм-дефініцій у зміст відповідних нормативних
актів, регламентуючих діяльність правоохоронних органів, з метою вирішення проблеми
правової термінології.

За аналізом нормативно-правого регулювання здійснення спеціальних правоохоронних
функцій підрозділами ДПС, зокрема податковою міліцією, можна говорити про недосконалість
такого регулювання.

Виходячи з результатів проведеного опитування працівників ОВС, потрібно визначити,
що стан правового регулювання взаємодії з ДПС у сучасний період ще не відповідає вимогам
практики та реаліям сьогодення. Таку позицію підтримують 37 опитаних співробітників ОВС
(приблизно 21 %), ще 110 працівників (майже 62 %) вказують, що правова основа взаємодії
ДПС з ОВС частково відповідає потребам правоохоронної практики і лише 31 респондент
(близько 17 %) вважає, що вона повністю відповідає інтересам спільної узгодженої діяльності.

У п. 5 ст. 7 „Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність” Закону
України „Про оперативно-розшукову діяльність” зазначається про необхідність „здійснювати
взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами з метою швидкого і повного
розкриття злочинів та викриття винних”. Ця стаття обмежує застосування взаємодії сферою
розкриття злочинів та викриття винних. До уваги не береться сфера попередження (чи
„запобігання” злочинам, як це зазначено в законі про кримінальну відповідальність – ст. 1 КК
України) та припинення злочинів. Крім того, взаємодія є не лише обов’язком, а й правом
відповідного підрозділу ДПА України, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, на
одержання допомоги в реалізації наміченої мети. Здійснення взаємодії, на нашу думку,
потрібно розглядати як принцип оперативно-розшукової діяльності. Такий підхід вимагає
внесення змін до ст. 4 даного Закону „Принципи оперативно-розшукової діяльності”, з
викладенням її змісту в такій редакції: „Оперативно-розшукова діяльність ґрунтується на
принципах законності, дотримання прав і свобод людини, взаємодії оперативних підрозділів
між собою, з органами управління і населенням”.
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Законом України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю” від 30.06.1993 р. [5] визначено систему органів, які здійснюють боротьбу з
організованою злочинністю, де разом із органами, які беруть участь у боротьбі з
організованою злочинністю, зазначені органи державної податкової служби.

Чинне законодавство України чітко визначає напрями взаємодії з спеціальними
підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, та податковою службою, але, виходячи
зі змісту та регламентації такої взаємодії між правоохоронними і контролюючими органами,
вона має формально-декларативний характер і потребує змін на краще.

Одним із напрямів боротьби з організованою злочинністю згідно з Законом є запобігання
легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом (ст. 6). Чинним законодавством України
передбачено відповідальність за таке діяння в ст. 209 Кримінального кодексу України. Згідно з
Кримінально-процесуальним кодексом України (ст. 112 КПК) досудове слідство у справах
про злочини, передбачені ст. 209 Кримінального кодексу України, провадиться як слідчими
органів внутрішніх справ, так і слідчими податкової міліції. Крім того, відповідно до Закону
України „Про державну податкову службу в Україні” одним із завдань державної податкової
служби є запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до
компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у
справах про адміністративні правопорушення (ст. 2 Закону). Таким чином, цілком логічно,
що спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС України повинні
взаємодіяти з органами державної податкової служби, особливо в питаннях боротьби із
правопорушеннями, пов’язаними з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Тому
ст. 17 Закону України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю” потребує внесення зміни та викладення в такій редакції: „У сфері боротьби з
організованою злочинністю Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю
Міністерства внутрішніх справ України і Головне управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки України взаємодіють з Національним банком
України, Міністерством фінансів України, Міністерством зовнішніх економічних зв’язків
України, Державною податковою адміністрацією України, Державним митним комітетом
України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України,
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони
державного кордону України та іншими міністерствами і відомствами”.

Найбільш загальним нормативним документом, який регламентує взаємодію
правоохоронних органів є Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних
органів України у боротьбі зі злочинністю [6], яка затверджена в серпні 1994 року керівниками
ряду міністерств. У цьому документі визначено основні напрями та форми взаємодії
правоохоронних органів у вирішенні питань профілактики правопорушень та боротьби зі
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України,
Національної гвардії України, Міністерства оборони України, Міністерства юстиції України.
Виходячи із змісту даного нормативного акта Державна податкова адміністрація України в
цілому та податкова міліція зокрема, не є учасниками визначених основних напрямів і форм
взаємодії в процесі протидії злочинності. На нашу думку, це пояснюється тим, що на час
прийняття зазначеної Інструкції (1994 р.) виявлення, розслідування та профілактика злочинів
не входили до функції податкових органів. Однак, виходячи із загальних положень даного
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нормативного документа, органи державної податкової служби мають право в своїй діяльності
використовувати можливості механізму взаємодії правоохоронних органів, у тому числі
взаємодіяти і з ОВС. Згідно з вказаною Інструкцією основними напрямами взаємодії є:

1) організація реалізації державної політики у сфері боротьби із злочинністю;
2) профілактика злочинів та інших правопорушень;
3) виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів;
4) розшук і затримання злочинців;
5) забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;
6) удосконалення правової бази боротьби із злочинністю.
Таке нормативне припущення щодо відсутності прямого зазначення ДПС у системі

правоохоронних органів (у тексті Інструкції) може мати негативний характер, а саме призводити
до обмеження компетенції або невизначеності статусу податкових органів, як учасника
правовідносин щодо спільної реалізації правоохоронних функцій.

Дослідження відомчих нормативних актів дає можливість зробити висновок, що на даному
етапі детально розроблені лише окремі питання організації взаємодії ОВС з ДПС. Так, наказ
МВС і ДПА України від 01.09.1999 р. № 658/475 „Про взаємодію Міністерства внутрішніх справ
України та Державної податкової адміністрації України стосовно розшуку осіб, які
переховуються від слідства та суду” [7] регламентує питання взаємодії інформаційних систем
названих органів щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду. Наказ МВС та
ДПА України від 19.06.2003 р. № 647/303 „Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства
внутрішніх справ України та Державної податкової адміністрації при перевірці” забезпечує
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 року № 250 „Про затвердження
Порядку централізованого оформлення, виготовлення та видачі паспорта громадянина
України для виїзду за кордон”. До речі, перевіряючи достовірність ідентифікаційного номера
фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за
кордон, паспортна служба МВС України досить часто виявляє неплатників податків. Але ці
дані не відображаються в звітах роботи відділів паспортної роботи, тому на сьогодні не можна
визначитися з кількістю таких випадків і, відповідно, тим правоохоронним та економічним
ефектом, який дає така взаємодія ОВС із ДПС.

Важливою умовою належного правового регулювання взаємодії є наступна: закони
України, які певним чином регулюють питання функціонування правоохоронних органів як
в автономному режимі, так і в режимі взаємодії не повинні призводити до колізій. На жаль,
сьогодні ця вимога не виконується. Так, ст. 5 Закону України „Про податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” зобов’язує власників
транспортних засобів „пред’являти органам Державної автомобільної інспекції або іншим
органам, що здійснюють їх реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд, квитанції, платіжні
доручення про сплату податку, а платники, звільнені від плати цього податку, – відповідну
довідку (документ), що дає право на користування цими пільгами. У разі відсутності документів
про сплату податку реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не
провадяться”. Здійснення ж контролю за додержанням податкового законодавства,
правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових
фондів податків і зборів (обов’язкових платежів) є завданням органів державної податкової
служби (ст. 2 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”). Державна служба
безпеки дорожнього руху МВС України не має необхідних механізмів перевірки достовірності
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пред’явлених під час реєстрації платіжних документів, тому не поодинокі випадки надання
власниками транспортних засобів підроблених квитанцій про сплату податку. Ця ситуація є
прикладом негативної взаємодії ОВС з ДПС, коли не забезпечується ефективна реалізація
вимог законодавства України. Така недосконала законодавча регламентація цього питання
врешті-решт призводить до завдання матеріальних збитків інтересам держави. Тому вважаємо
за необхідне на законодавчому рівні позбавити Державну службу безпеки дорожнього руху
МВС України не властивих їй функцій та передати обов’язок перевірки сплати податку з
власників транспортних засобів підрозділам державної податкової служби.

Взаємодія органів внутрішніх справ з державною податковою службою передбачена також
при проведенні заходів щодо детінізації національної економіки на 2006–2007 роки, які
затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 367-р.

Аналіз цього документа свідчить, що в ньому лише в загальному вигляді окреслені не
заходи, а проблемні питання чи напрями діяльності правоохоронних органів з вирішення
актуальних проблем. Конкретні заходи, форми діяльності центральні органи виконавчої влади
(МВС і ДПА України та інші) повинні розробити та узгодити на своєму рівні. Питання організації
взаємодії та форм її здійснення, на нашу думку, необхідно вирішувати, приймаючи міжвідомчі
нормативні акти. За результатами опитування, 115 співробітників ОВС (64,6 % респондентів)
підтримують нашу позицію, яка полягає в необхідності регламентації взаємодії між
підрозділами МВС та ДПА України переважно на відомчому рівні, на якому повинні
деталізуватися та конкретизуватися загальні приписи законів України щодо спільної узгодженої
діяльності різних правоохоронних органів.

Підводячи підсумки викладеного вище, основними напрямами удосконалення взаємодії
ДПС з іншими правоохоронними органами потрібно вважати:

1) ліквідацію прогалин внаслідок видання двосторонніх наказів, які б затверджували
Інструкцію про взаємодію ДПС з іншими правоохоронними органами;

2) усунення суперечностей між окремими чинними нормативно-правовими актами чи їх
окремими частинами;

3) зведення до мінімуму дублюючих одна одну норм;
4) уніфікацію понятійно-категоріального апарату за допомогою виключення та заміни тих

категорій, які мають невизначений та двозначний характер.
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ПОНЯТТЯ „ВЗАЄМОДІЯ” В ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Взаємодія в правоохоронній діяльності є закономірною і необхідною. Однак на сьогодні
це поняття не закріплено в КПК України, а серед науковців відсутній єдиний підхід до
його визначення. У роботі розглянуто необхідність закріпити поняття „взаємодія” на
законодавчому рівні.

Cooperation in law-enforcement activity is appropriate and necessary. However, nowadays
this concept is not fixed in the Criminal Procedure Code of Ukraine, and there is no common
definition of it among the scientists. It is necessary to complement a concept „co-operation” at
a legislative level.

Ключові слова: взаємодія, слідчий, співробітник оперативного підрозділу.

У сучасних умовах розкриття злочинів – це колективне завдання слідчого апарату і
оперативних працівників. Від їх спільної узгодженої, цілеспрямованої і кваліфікованої роботи
залежить і ефективність розслідування злочину.

Обсяг заходів, що потребують невідкладного одночасного здійснення, для одного
працівника практично нездійсненний.

Сучасні засоби, прийоми і методи боротьби зі злочинністю також не можуть бути
застосовані однією особою. Тому процесуальне законодавство розмежовує процесуальні
функції та інші, чим зумовлює необхідність в участі різних суб’єктів, які взаємодіють між
собою на різних стадіях досудового слідства.

У науці управління взаємодію визначають як форму зв’язку елементів системи, за
допомогою якої вони створюють умови для успішного функціонування її в цілому [1, с. 500].
З іншого боку, її розглядають як управлінську функцію, спрямовану на перетворення системи
індивідуальної на спільну, узгоджену за місцем, часом і метою діяльність, а також як процес
обміну інформацією, умову забезпечення виявлення і розслідування злочинів [2, с. 4].

Зазначений підхід дозволяє виявити у взаємодії і дослідити: а) системні ознаки її суб’єктів;
б) структурні елементи такої діяльності; в) засоби підтримання працездатності суб’єктів; г)
форми зв’язків між суб’єктами взаємодії; д) підстави диференціації функцій суб’єктів сумісної
узгодженої діяльності.
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З погляду науки управління, взаємодія у виконанні певної роботи повинна „являти собою
не підбір випадкових, не пов’язаних між собою заходів, а глибоко обмірковану сукупність
чітко упорядкованих, пов’язаних між собою заходів, розроблених на підставі врахування умов
своєрідної обстановки і завдань” [3, с. 186].

Детермінований зв’язок елементів і заходів у процесі взаємодії приводить до того, що
діяльність одного елемента відображається на стані та діяльності інших, пов’язаних із ним
елементів і системи в цілому. Виходячи з цього, в науці управління взаємодію розуміють як
узгоджену за місцем, часом і методами діяльності підрозділів або працівників. не пов’язаних
між собою прямим підпорядкуванням для реалізації загальної мети і вирішення завдань.

У наукових дослідженнях у галузі правоохоронної діяльності наявна велика кількість думок
щодо визначення поняття, мети, завдань і напрямів взаємодії.

Це пояснюється різними критеріями оцінки цієї категорії та поглядами на завдання
кримінального судочинства. Процесуалісти, які розглядають взаємодію слідчого з органом
дізнання, відносять її до загальних положень досудового розслідування.

Так, В. П. Шибіко зазначає про необхідність взаємодіяти у зв’язку з тим, що органи мають
спільні завдання боротьби зі злочинністю, але є самостійними, не підпорядкованими один
одному, мають різні способи й методи боротьби зі злочинністю, правильне поєднання яких
повинно забезпечити успіх у запобіганні і розслідуванні злочинів [4, с. 218–219].

На спільний характер діяльності з розкриття злочинів у процесі взаємодії наголошують
В. М. Тертишник, С. І. Цвєтков, І. Ф. Герасимов, зазначаючи, що взаємодія забезпечує розумне
сполучення й найбільш ефективне використання повноважень, методів і засобів.

В. М. Биков під взаємодією розуміє узгоджену за місцем, часом і цілями діяльність,
здійснену на основі правових норм. В. І. Іванов вважає, що взаємодія – це організований
згідно з чинним законодавством і відомчими нормативними актами процес ділового
співробітництва. А. Я. Дубинський під взаємодією пропонує розуміти засновану на законі,
узгоджену за метою, часом і місцем діяльність незалежних в адміністративному аспекті
органів, що виражається у поєднанні властивих цим органам засобів і методів попередження,
припинення, розкриття і об’єктивного розслідування злочинів [5, с. 23]. В. М. Тертишник і
С. В. Слинько пропонують визначення, що включає не тільки суттєві риси такої діяльності, але
й окремі елементи, які складають зміст спільної діяльності. Є спроби зробити визначення
більш лаконічним, яке приводить до втрати суттєвих ознак такої діяльності. Наприклад,
В. В. Лисенко розглядає взаємодію як діяльність щодо вибору ефективних засобів реалізації
організаційних та практичних заходів, спрямованих на вирішення завдань виявлення, розкриття,
розслідування та попередження злочинів, розшуку осіб, що переховуються від слідства та
суду [9, с. 69].

В. В. Ковальов визначає взаємодію як засновану на нормах закону та підзаконних
нормативних актах спільну діяльність не підпорядкованих організаційно суб’єктів з відмінною
компетенцією та спеціалізацією, узгоджену за часом, місцем, засобами і методами реалізації
для вирішення конкретних завдань, що зумовлюються характером слідчої ситуації, для
розв’язання якої вона здійснюється, з метою розкриття та розслідування злочинів, встановлення
об’єктивної частини та забезпечення правильного застосування закону [10, 8].

Існує співвідношення взаємодії і координації. При взаємодії відсутні відносини владного
підпорядкування, тобто суб’єкти спільної діяльності рівні між собою.
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Координація – це владне узгодження зусиль різних підрозділів (працівників), які мають
загальну мету (або тісні зв’язки) функціонування.

Вважаємо більш вдалим таке визначення взаємодії: „Взаимодействие включает в себя
согласованную по целям, месту и времени деятельность указанных органов (управленческие
аспекты), обеспечивающую рациональную расстановку сил и эффективное использование
процессуальных информационных и тактических возможностей участников (процессуальные
и криминальные аспекты) в целях решения соответствующих криминалистических задач” [11].

Визначення передбачає раціональну мобілізацію і розстановку сил, що означає: а)
визначення кола і запрошення учасників слідчої дії, ознайомлення з їх процесуальними правами
і обов’язками та інформування їх про передбачену законом відповідальність; б) розподіл
ролей усіх учасників, у тому числі й тих, процесуальне становище і обов’язки яких не визначені
законом; в) роз’яснення сутності дій, їх мети, етапів і завдань, які вирішуються на кожному з
них; г) контроль за виконанням цих обов’язків.

Правовою основою взаємодії слідчого та інших суб’єктів у процесі розслідування злочинів
є КПК України (ст. ст. 54, 62, 75, 77, 196–203, 128, 168, 192), Закони України „Про міліцію”,
„Оперативно-розшукову діяльність”, „Про судову експертизу” та інші законодавчі відомчі
акти, положення, накази, інструкції (Інструкція з органами взаємодії органів досудового
слідства з оперативними підрозділами ОВС України у виявленні, документуванні та
розслідуванні злочинів у сфері економіки від 8 листопада 2005 року), які стосуються
повноважень правоохоронних органів, спеціально регламентують умови, форми і порядок їх
взаємодії.

Інструкцією про вдосконалення організації діяльності органів досудового слідства МВС
України передбачено, що основними завданнями взаємодії є: а) попередження, розкриття і
розслідування злочинів; б) притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, які їх
скоїли, і відшкодування заподіяної шкоди; в) відновлення порушених прав та інтересів громадян;
г) спільна діяльність з розшуку злочинців; д) встановлення місця перебування зниклих
громадян; є) правильне застосування закону, щоб жодний невинний не був покараний; ж)
інші завдання.

Основними принципами, що забезпечують правильну й ефективну взаємодію, є суворе
дотримання і здійснення кожною з взаємодіючих сторін визначених законом та іншими
нормативними актами для неї функцій, властивими їй прийомами і способами. Це означає
недопустимість здійснення самим слідчим окремих оперативно-розшукових заходів і
максимально можливе звільнення оперативних працівників від невластивих їм функцій. Другий
принцип – це принцип узгодженої взаємної дії слідчого та оперативного працівника, вичерпна
взаємна інформація про слідчі дії, що організовуються, і оперативно-розшукові заходи та їх
результати. Суворий розділ властивих кожному апарату функцій і постійне узгодження заходів,
що проводяться, характерно для всіх форм і способів взаємодії між слідчим і оправним
працівником. Існують ще і умови ефективності взаємодії. У першу чергу, це те положення,
що ініціатива взаємодії повинна виходити від тієї сторони, в інтересах якої буде досягнуто
результату, тобто з боку слідчого.

І, нарешті, – це узгодженість принципів організації роботи в обох взаємодіючих службах,
що забезпечить їх максимальну стабільність.

Така узгодженість принципів організації роботи досягається тим, що всі види спеціалізації
слідчого і оперативних працівників, а також органу внутрішніх справ повинні дотримуватись
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її, навіть незважаючи на різну чисельність слідчих і оперативних. Практикою боротьби зі
злочинністю розроблено та апробовано, а в деяких випадках визначено наказами та
інструкціями цілий ряд конкретних форм і методів організації взаємодії слідчого органу
дізнання.

Отже, взаємодія в правоохоронній діяльності є закономірною і необхідною. Однак на
сьогодні це поняття не набуло закріплення в КПК України, а серед науковців відсутній єдиний
підхід до його визначення. Вважаємо, що необхідно закріпити поняття „взаємодія” на
законодавчому рівні.
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КРИМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК
СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ
У статті розглянуто основні кримінологічні проблеми забезпечення охорони праці.

Проведено теоретичний та кримінологічний аналіз невідкладних і перспективних завдань
розвитку та реформування охорони праці населення України в умовах соціальної політики
України.

In the article examined are the basic problems of criminology of providing of labour protection.
The theoretical and criminology analysis of exigent and perspective tasks of development and
reformation of protection labour of population іn Ukraine  in the conditions of social policy of
Ukraine.

Ключові слова: охорона праці, соціальна політика, професійна безпека.

Сучасні економічні відносини, розвиток підприємництва, інтенсивність нарощування
обсягів виробництва дають не лише позитивні соціально-економічні результати, але мають і
певні негативні наслідки, зокрема, порушення трудових прав працівників, у тому числі й
передбаченого ст. 43 Конституції України права на безпечні умови праці [1].

Соціальна політика з охорони праці в України є складовою державної політики України в
цілому і спрямована на ефективне вирішення невідкладних і перспективних завдань розвитку
охорони праці населення України в умовах незалежної самостійної держави. Державна
політика України щодо охорони праці виходить із конституційного права кожного громадянина
на належні безпечні і здорові умови праці та пріоритету життя та здоров’я працівника стосовно
результатів виробничої діяльності. Реалізація цієї політики повинна забезпечити постійне
покращання умов і безпеки праці, зменшення рівнів травматизму та професійної
захворюваності.

Прагнучи досягнути найвищих економічних показників, збільшити доходи своєї діяльності,
роботодавці не завжди приділяють достатньо уваги безпеці, охороні та гігієні праці, їх
забезпеченню та фінансуванню. Як наслідок, рівень виробничого травматизму в Україні
залишається досить високим. Ймовірність загинути чи отримати професійне захворювання
існує на тих підприємствах, установах, організаціях, де не дотримуються правил безпеки і не
виконують умови охорони праці. За будь-якої діяльності існує ймовірність отримати травму
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чи набути професійне захворювання. Людина, яка знає основні правила безпеки, враховує
цей ризик і застосовує заходи, які його зменшують або зовсім виключають.

Реформування кримінального законодавства України стосовно регламентації
відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці було здійснене у
2001 р. з прийняттям нового Кримінального кодексу України. Насамперед, на рівні
самостійного розділу Х Особливої частини КК сформовано нову систему норм, що
передбачають відповідальність за злочини проти безпеки виробництва [2].

Актуальність дослідження проблематики щодо попередження професійних ризиків різко
загострилась у поточному столітті науково-технічної революції й інтенсивно підвищується з
кожним роком. Ця принципово важлива обставина пояснюється суперечностями між
потребами людини та станом навколишнього виробничого середовища, між психофізичними
особливостями людей та об’єктивними результатами науково-технічного прогресу. Науково-
технічний прогрес, з його безсумнівними перевагами, має суттєві негативні наслідки у вигляді
ризиків професії, їх постійного кількісного збільшення, значного ускладнення.

Дослідження поставленої проблеми з необхідністю передбачає визначення теоретичної
основи її кримінологічного аналізу. Йдеться про розкриття змісту взаємозв’язку виробництва,
науки і техніки, освіти і культури. Одночасно розглядається питання про взаємовплив умов
праці і культури. Роберт Н. Белл на матеріалах Японії показав, що такий зв’язок насправді
існує. Зокрема, релігійні вірування, залежно від їх ціннісних орієнтацій, можуть сприяти або
пригнічувати економічну активність. Райнхард Бендікс, досліджуючи вплив ідеології на
економічну діяльність, зокрема в період активної індустріалізації (об’єктом вивчення були
Англія, США, СРСР і НДР), встановив, що ідеологія в цьому випадку є засобом ідейно-
психологічної стимуляції трудової активності, а також інструментом обґрунтування
легітимності командних вимог, адміністративного тиску і контролю. Частково ідеологія виконує
роль духовної компенсації в тих випадках, коли матеріальні сподівання не виправдалися і
спостерігається невдоволення та розчарування людей.

Ці дослідження показали, що певні позитивні кореляції між економікою, політикою,
культурою та трудовими відносинами насправді існують. Відомі, зокрема, твердження, що в
основі трудових конфліктів і травматизму лежить суперечність між рівнем розвитку
продуктивних сил і характером виробничих відносин.

Аналізуючи проблему соціального розвитку в його зв’язку з економічною діяльністю
людей, потрібно відмовитися від ряду досить поширених серед суспільствознавців стереотипів.
Не тільки виробництво є рушійною силою історичного процесу, а й розв’язання
суперечностей між продуктивними силами й виробничими відносинами є двигуном розвитку
самого виробництва. Воно відчуває на собі вплив й велике коло інших – політичних, культурно-
ідеологічних, побутово-психологічних. Убоге суспільство щонайбільше може створити
специфічну „культуру бідності”, спрямовану на соціальне виживання, індивідуальну чи
колективну агресивну хитрість у боротьбі за дефіцитні ресурси життя і діяльності, обмежену
імпульсивну стадну свідомість, підґрунтям якої виступає актуальна потреба. Але таке
суспільство за своєю сутністю стає кримінальним.

Воно занадто конфліктне, щоб забезпечити реальні перетворення, а революційний порив
не сумісний з руйнівним і жорстоким повстанням натовпу проти будь-якого соціального
порядку взагалі. Таке суспільство внутрішньо мало структуровано, а суб’єкти його соціальної
взаємодії слабо самоорганізовані, щоб здійснити ефективну соціальну комунікацію, встановити
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баланс інтересів і соціальний контакт. Бідність не орієнтована на перспективу, не має культурної
моделі розвитку, не виробляє адекватних ресурсів: науку, технологію, культуру, освіту, інтереси
занадто прив’язані до розподілу і споживання, щоб вийти за межі конкретної історичної
ситуації.

У зв’язку з цим не можна погодитися з думкою структурного функціоналізму про
другорядність економіки, що призначена лише для адаптації суспільства до природного
оточення. Навіть коли дотримуватися такої позиції і розглядати соціальну систему як
упорядковуючий сам собою гомеостаз, то й тоді роль економіки буде не ординарною. Адже
вона створює підґрунтя для всіх інших форм адаптації, інтеграції та асиміляції. Особливо це
правильно тоді, коли йдеться про проблему розвитку, який веде до порушення рівноваги,
якісного стрибка, трансформації певного типу суспільства – заміни існуючої соціальної
організації іншою.

Вихід із цих суперечностей пропонує концепція історичного акціоналізму. Вона не
розглядає економіку як предмет сліпого поклоніння, фетиш, який сам себе детермінує,
фатально визначаючи всі інші прояви соціальної дійсності. Історичний акціоналізм розводить
економіку, політику, культуру та ідеологію, аналізуючи їх як відносно самостійні ресурси
розвитку. Разом з тим роль економіки не зневажається. Вона є необхідною передумовою
розвитку, без чого останній об’єктивно неможливий.

Для відносного розмежування економіки і соціальної організації пропонується розподілити
людську діяльність на два різновиди: виробнича і соціальна праця. Перша характеризує
економічну, друга – власне соціальну активність. Немає сенсу наполягати на використанні
поняття „продуктивні сили”, воно достатньо не визначене. Але є більш коректні в
соціологічному аспекті терміни, якими можна скористатися, зокрема, „продуктивність” і
„мотивація праці”. Продуктивність не лише визначається досить конкретно, але й порівняно
легко вимірюється, що для соціології особливо важливо. Вона залежить від розвитку людини
як працівника та технічної озброєності її виробничої діяльності. Але останнє є функцією не
стільки особистих здібностей трудівника, скільки технічної і соціальної організації виробництва.

Сьогодні дедалі гостріше постає проблема організації забезпечення охорони праці
нормативною законодавчою документацією. Проте це питання не має таких простих засобів
вирішення, як може здаватися на перший погляд. Для правильної організації нормативного
забезпечення потрібна сама нормативна база з чіткою структурою та набором документів.

Незадовільний стан охорони праці важким тягарем лягає на економіку підприємств,
організацій, всієї держави. Особливо гостро ці проблеми відчуваються на підприємствах
галузей з високим рівнем професійного ризику. Викликає занепокоєння стан охорони праці
та забезпечення соціальних гарантій на підприємствах недержавного сектору економіки, який
все збільшується. Тут порушення правил безпеки мають масовий характер, допускається
приховування нещасних випадків, свавілля роботодавців у дотриманні тривалості робочого
часу, відпочинку, ухилення від виплат і компенсацій за заподіяну шкоду від нещасних випадків.

Пріоритети в роботі з охорони праці, як і раніше, спрямовані не на здійснення
профілактичних заходів, а на надання різних компенсацій та пільг. Значною мірою це пов’язано
з не страховим характером механізму соціального захисту від професійних ризиків, а також із
відсутністю організаційного зв’язку між системами охорони праці і соціального страхування.

Нові умови господарювання вимагають і нових, більш ефективних форм і методів
профілактичної роботи. Мається на увазі перехід на обов’язкове соціальне страхування від
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нещасних випадків і професійних захворювань. У 1992 р. Україна прийняла Закон „Про охорону
праці ” [3]. Цей закон визначив пріоритетні напрями реалізації конституційного права громадян
на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, проголосив основні принципи
державної політики в галузі охорони праці.

Соціально-економічне значення заходів з покращання охорони праці полягає у розширенні
фінансування, тобто збільшенні коштів, які витрачаються на покращання умов праці,
розроблення і здійснення заходів з профілактики виробничого травматизму, професійних
захворювань, крім великого соціального ефекту, дають і вагомі економічні результати.

Складовими цих результатів можуть бути: збільшення періоду професійної активності
працівників; зростання продуктивності праці; скорочення втрат, пов’язаних із травматизмом
і професійними захворюваннями;  зменшення плинності кадрів; скорочення витрат на пільги
і компенсації.

За сприятливих умов праці працездатність людини підвищується тому, що не витрачаються
зайві зусилля на захист організму від дії несприятливих факторів. Проблема забезпечення
професійної безпеки як глобальна складова соціального буття – це не просто абстрактна
інтелектуальна сфера, тому фахівці з різних галузей науки все більше уваги приділяють
проблематиці моделювання небезпечних процесів у відносинах людини, техніки, природи.
Зокрема, П. Г. Бєлов стосовно взаємин з природним середовищем наголошував, що
першопричина цих суперечностей зумовлена еволюційною кризою людства – застарілим
ставленням людей до біосфери як до невичерпного запасу ресурсів, невідповідністю нових
засобів виробництва і традиційних способів їх використання. І згідно зі статистикою, саме
через це за останні 20 років ХХ століття відбулося 56 % усіх найбільших аварій у промисловості
та на транспорті. При цьому шкода від аварійності і травматизму досягла 5–10 % від валового
національного продукту промислово розвинених країн, а забруднення навколишнього
середовища та недосконала техніка безпеки є причинами передчасної смерті 20–30 % чоловіків
і 10–20 % жінок [4, с. 4].

У спеціальній літературі фактично стереотипними стали висловлювання стосовно того,
що одним із центральних завдань науки є вивчення особливостей професійної діяльності із
обов’язковим урахуванням того, що вона найчастіше відбувається під впливом поточно
складних, а нерідко й екстремальних умов. Загалом такі умови викликають зростаючі стресові
стани, коли надмірні вимоги до психічних можливостей людей мають явно травмуючий
характер. „На сучасному етапі технічного розвитку суспільства представники багатьох
професій змушені виконувати свої обов’язки за наявності загрози життю або фізичному чи
психологічному здоров’ю” [5, с. 34]. Йдеться і про те, що „навіть дуже мала небезпека може за
певних обставин призвести до смертельного наслідку” [7, с. 58].

Тому важливо наголосити, що врахування значення кожного професійного ризику
спрямоване на підвищення реального рівня його нейтралізації (усунення). У даному випадку
необхідно виходити з того, що „минуле не можна змінити, а майбутнє – можна” [9, с. 16].
Головне полягає в тому, щоб своєчасно встановити той чи інший професійний ризик, а потім
оперативно на нього впливати, нейтралізуючи або, як максимум, знешкоджуючи його.

Тобто професійне життя пов’язане з факторами передбачених і непередбачених ризиків,
багато з яких мають тенденцію до криміналізації, особливо в умовах певної криміналізації
економіки взагалі [8, с. 135–142 ].



208                                                                                                             Право

Домінуючі риси професійних ризиків за аналогією певною мірою нагадують віруси
захворювання на грип, які, притаївшись, „дрімають”, а потім зненацька підкошують здоров’я
людей, кожного разу змінюючи вірусові особливості своїх збудників, відступають, щоб знову
повернутися. З урахуванням мінливих напрямів професійних ризиків і можливості їх миттєвих
загострень принципового значення набуває науково вивірена теоретична і, відповідно,
методологічна озброєність щодо них.

Попереджувальна ідея стосовно боротьби з професійними ризиками полягає і в тому,
щоб психологічна адаптація являла собою єдність адаптації індивіда до фізичних і психічних
умов виробничого середовища, особливо до засобів праці – джерел підвищеної небезпеки,
та тих чи інших складних технологічних процесів. „Загальними показниками адаптованості є
задоволення змістом та умовами праці”, але тоді, коли ці умови спроможні зводити ризики до
прийнятного мінімуму [6, с. 107]. Адаптованість особистості працівника до соціальних і
технічних компонентів професійного середовища, зрештою, є соціально-психологічним
аспектом почуття необхідної захищеності від „агресії” техніки, технологій.

Звичайно, зведення професійних ризиків до прийнятного мінімуму та вміння бачити і
враховувати залишкові ризики активно сприяють адаптаційним процесам до діючих умов
праці. В основі адаптації працівника до виробничого середовища знаходиться єдність почуття
безпечних умов праці та професійної культури, що передбачає формування професійної
свідомості, моралі.

В основі методичних розробок щодо боротьби з професійними ризиками є інформаційні
підходи. Проте практика свідчить, що традиційні методи, здебільшого, кількісного та якісного
аналізу статики і динаміки професійних ризиків нерідко страждають на формалізм. Найчастіше
такий формалізм пов’язаний із певним відривом практики і теорії, коли домінує
теоретизований ухил.

Для того щоб хоч якось виправити ситуацію, у першу чергу, необхідно ввести такий
механізм управління охороною праці, коли роботодавцям буде економічно не вигідно мати
шкідливі і небезпечні умови виробництва (встановлення диференційованих страхових тарифів
залежно від стану охорони праці на підприємствах). Необхідно забезпечити надійне
фінансування витрат, пов‘язаних із виплатою компенсацій працівникам при втраті
працездатності, а також пенсій по інвалідності і у випадку смерті годувальника; організувати
надійну систему медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих на виробництві.
Потрібно значно підвищити рівень усієї профілактичної роботи щодо запобігання нещасним
випадкам і професійним захворюванням, посилити контроль за дотриманням норм охорони
праці на всіх без винятку підприємствах; ще більш тісно співпрацювати з Міжнародною
організацією праці (МОП).

Отже, соціальна політика України щодо охорони праці виходить із конституційного права
кожного громадянина на належні безпечні і здорові умови праці та пріоритету життя та здоров‘я
працівника стосовно результатів виробничої діяльності. Реалізація цієї політики повинна
забезпечити постійне покращання умов і безпеки праці, зменшення рівнів травматизму та
професійної захворюваності.

Реалії нашого часу, стратегія економічної перебудови держави повинні змінити ставлення
роботодавця та власника підприємства до профілактики виробничого травматизму.
Роботодавець повинний створювати належні безпечні умови праці, сприяти усвідомленню
кожним працівником, що дотримання вимог охорони праці є запорукою не тільки збереження
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здоров’я, а й вирішення економічних та соціальних проблем. Тому нагальна потреба
сьогодення – практичне введення в дію механізму економічної зацікавленості у покращанні
умов і безпеки праці, а саме: віднесення підприємства до більш високого класу професійного
ризику виробництва у разі систематичних порушень нормативно-правових актів з охорони
праці, внаслідок чого зростає ризик настання нещасних випадків на виробництві і професійних
захворювань, та переведення підприємства до більш низького класу професійного ризику
виробництва за умови значного покращання умов і безпеки праці.

На жаль, на сьогодні практично ліквідовані служби з питань охорони праці обласної та
районних державних адміністрацій, функціонування яких передбачено Законом України „Про
охорону праці”. Ці служби забезпечували реалізацію державної політики у галузі охорони
праці на регіональному рівні, координували роботу служб з охорони праці підприємств,
установ та організацій регіону, готували та проводили засідання регіональних рад з питань
безпечної життєдіяльності населення, розробляли регіональні програми покращання стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. На даний час функції державних
адміністрацій з питань охорони праці виконувати не має кому, що негативно позначається на
стані охорони праці в цілому. У цьому випадку йдеться не про внесення змін до законодавства,
а про виконання вимог чинного Закону України.
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УДК 343.37:334.72
В. Г. Петросян,
Управління податкової
міліції ДПА в АР Крим

ТАКТИКА ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ,
ВЧИНЕНИХ СУБ’ЄКТАМИ

ПІДПРИЄМНИЦТВА, З ОЗНАКАМИ
ФІКТИВНОСТІ

На підставі аналізу діяльності підрозділів податкової міліції наведено особливості
встановлення первинної інформації про діяльність фіктивних підприємств та напрями
оперативного пошуку злочинів, пов’язаних із несплатою податків.

In the article the perculiarities of ascertainment of primary information about activities of
fake enterprises and vectors of  operative crime quest in sphere of taxation are defined on the
grounds of analyze of tax militia activity.

Ключові слова: суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності; ознаки фіктивних
суб’єктів господарювання; виявлення злочинів; встановлення первинної інформації про
діяльність фіктивних підприємств; оперативний пошук злочинів; організаційно-тактичні
заходи оперативного пошуку злочинів.

Характер і зміст злочинної діяльності відповідно визначають спрямування та зміст діяльності
правоохоронних органів щодо виявлення (встановлення) злочинів та в цілому особливості
тактики оперативного пошуку та виявлення злочинів. Це повною мірою стосується діяльності
щодо встановлення суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Специфіка такого
напряму проявляється у тому, що в цьому випадку увазі правоохоронних органів підлягає не
лише фінансово-господарська діяльність таких суб’єктів підприємництва, а також і процес їх
державної реєстрації. Аналіз практики правоохоронних органів дозволяє виділити ряд факторів,
що впливають на особливості тактики оперативного пошуку та виявлення злочинної діяльності
фіктивних суб’єктів господарювання: 1) на момент здійснення державної реєстрації суб’єктів
господарювання формується думка про законність виконуваних дій та бажання створити
організаційно-правову форму підприємництва; 2) процес державної реєстрації суб’єктів
господарювання відповідно до норм чинного законодавства перебуває під контролем
безпосередньо органів державної реєстрації, підрозділів  податкової інспекції та лише фактично
після державної реєстрації та постановки його на податковий облік в податкових органах такі
суб’єкти господарювання з’являються у сфері контролю оперативних підрозділів податкової
міліції; 3) напрями діяльності оперативних підрозділів щодо оперативного пошуку фіктивного
підприємництва, вчинення злочинів, пов’язаних з несплатою податків, вчинених з
використанням фіктивних суб’єктів господарювання перетинається з напрямом оперативного
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обслуговування іншими оперативними підрозділами, оскільки діяльність суб’єктів
господарювання може перебувати в сфері їх оперативних інтересів і пошуку (наприклад,
легальних суб’єктів підприємництва, які використовують можливості фіктивних підприємств
для зменшення податкових зобов’язань, збільшення податкового кредиту з ПДВ); 4) інформація
про злочинну діяльність фіктивних підприємств отримується фактично після виконання певних
фінансово-господарських операцій; 5) грошові кошти, які є змістом злочинної діяльності,
проходять через виконання ряду фінансових операцій, що створюють уявлення про законний
характер діяльності суб’єктів підприємництва; 6) для прикриття змісту злочинної діяльності
грошові кошти проходять через розрахункові рахунки окремих суб’єктів господарювання, які
формально не беруть участі у здійсненні злочинної діяльності, а використовуються лише як
інструмент розірвання зв’язку між легальним і фіктивним суб’єктом підприємництва; 7)
формально відсутні підстави для проведення оперативно-розшукових заходів стосовно осіб,
які виконували роль „транзиту” грошових коштів через розрахунковий рахунок підприємства,
оскільки їх дії не містять складу злочину чи фактично не можна довести їх участь у спільному
вчиненні злочинів; 8) організатори, які координують процес державної реєстрації фіктивних
суб’єктів господарювання залишаються безкарними, оскільки використовують підставних
осіб як засновників суб’єкта господарювання та залишаються поза увагою правоохоронних
органів; 9) організатори та керівники фіктивних суб’єктів господарювання фактично
залишаються поза увагою правоохоронних органів, оскільки використовують значну кількість
осіб, як виконавців окремих, незлочинних дій; 10) складність у доведенні вини учасників
організованих злочинних угруповань, що виконують самостійні дії, які, у більшості випадків,
є правомірними чи не містять ознак злочину (фіктивного підприємництва, ухилення від сплати
податків, легалізації коштів злочинного походження); 11) необхідність визнання у суді
нечинними окремих виконаних фінансово-господарських операцій суб’єктами
господарювання; 12) використання сучасних технологій та платіжних систем (система „банк-
клієнт”, платіжні картки тощо) для здійснення перерахування, отримання та контролю за рухом
грошових коштів, що унеможливлює застосування традиційних (класичних) методів
оперативно-розшукової діяльності.

Перераховані вище особливості змісту злочинної діяльності  та фактори, що ускладнюють
виявлення та оперативне документування фактів злочинної діяльності потребують принципово
нових підходів до тактики оперативного пошуку та виявлення таких злочинів, які потребують
розширення сфери застосування оперативно-розшукових заходів і комплексного вирішення
завдань оперативно-розшукової діяльності.

Проблемі виявлення, розкриття злочинів, оперативного пошуку злочинів, оперативного
пошуку ознак злочинів, оперативно-розшуковому та криміналістичному забезпеченню
виявлення злочинів у наукових дослідженнях приділена значна увага [1]. Особливостям
організації роботи оперативних і слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, податкової
міліції щодо виявлення змісту злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарської діяльності
присвячені лише окремі публікації [2].

Необхідно відзначити про відсутність спеціальних наукових досліджень щодо особливостей
тактики оперативного пошуку та виявлення злочинів,  пов’язаних з несплатою податків, які
вчинені з використання фіктивних суб’єктів господарювання. Метою нашого дослідження є
визначення організаційно-тактичної моделі діяльності правоохоронних органів та аналіз її
відповідних елементів. Зазначене дозволить визначити напрями та зміст діяльності
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правоохоронних органів щодо встановлення первинної інформації про діяльність фіктивних
суб’єктів господарювання.

Організаційно-тактична модель діяльності оперативних підрозділів податкової міліції щодо
встановлення злочинної діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності включає
в себе такі елементи: 1) сфери пошуку інформації (даних); 2) об’єкти пошуку (інформації
(даних), документів, предметів, осіб); 3) суб’єктів оперативного пошуку; 4) методи
оперативного пошуку; 5) заходи щодо отримання оперативної інформації; 6) використання
отриманої інформації.  Окремі з виділених елементів можуть бути розглянуті лише у
спеціальних наукових дослідженнях обмеженого доступу.

Одним із головних елементів оперативного пошуку злочинів є сфери пошуку інформації
(даних). Необхідно відзначити, що в даному разі нами буде розглядатися як сфера пошуку
інформації про суб’єктів підприємництва з ознаками фіктивності не лише місця вчинення
злочинів такими суб’єктами, а також місця, де може міститися та чи інша, інформація, що
може бути використана під час пошукового процесу.

У першу чергу, до сфер пошуку інформації про фіктивних суб’єктів  підприємництва
можуть бути віднесені: 1) інформаційні ресурси органів державної реєстрації, де містяться
дані щодо осіб, які брали участь у державній реєстрації суб’єктів підприємництва, як
засновники; документи, які були надані під час державної реєстрації; дані про організаційно-
правові форми підприємництва; дані щодо підприємств чи фізичних осіб, які за дорученням
клієнтів здійснювали державну реєстрацію підприємств; 2) інформаційно-пошукові масиви
органів державної податкової служби, використовуючи які можна отримати інформацію про:
а) фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання; б) осіб, які керують діяльністю
суб’єкта підприємництва; в) місце знаходження платників податків; г) дані податкових звітів за
окремі звітні періоди; ґ) дані щодо сплачених податків, зборів, інших обов’язкових платежів; д)
відомості про податковий кредит, податкові зобов’язання з ПДВ та суми фактично
відшкодованого із державного бюджету податку на додану вартість; е) дані щодо контрагентів,
які були задіяні у формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість (додаток № 5
до декларації з ПДВ); ж) інформація про розрахункові рахунки, які відкриті в установах банків;
з) дані щодо отримання дозволів і ліцензій на здійснення окремих видів підприємницької
діяльності; і) інформацію стосовно встановлених підрозділами податкової міліції фіктивних
суб’єктів підприємництва (АРМ „ФСПД”) та дані щодо осіб, які були причетні до державної
реєстрації таких суб’єктів підприємництва та змісту злочинної діяльності; к) дані щодо суб’єктів
підприємництва та осіб, які причетні до фіктивного банкрутства; л) дані щодо проведених
перевірок діяльності платників (документальні перевірки, камеральні перевірки) та їх
результати; 3) банківські установи: інформація щодо наявності розрахункових рахунків; руху
коштів на таких розрахункових рахунках; інформація щодо отримання кредитних ресурсів
суб’єктами підприємництва; дані щодо осіб, які розпоряджалися грошовими коштами суб’єкта
підприємництва; дані щодо наявності карткового рахунка та дані щодо випуску платіжних
карток; дані щодо використання суб’єктом підприємництва системи дистанційного управління
розрахунковим рахунком „банк-клієнт”; 4) дані контролюючих органів (контрольно-ревізійна
служба, податкові органи) щодо проведених перевірок та їх результати; 5) кримінальні справи,
що перебувають у провадженні слідчих підрозділів; 6) оперативно-розшукові матеріали; 7)
дані НЦБ Інтерполу; 8) дані податкових органів інших країн про діяльність суб’єктів
підприємництва на їх митній території; 9) дані інформаційно-пошукових систем Державної
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митної служби про зміст експортно-імпортних операцій, здійснених конкретним суб’єктом
підприємництва (дані вантажних митних декларацій тощо); 10) дані інформаційно-пошукових
систем органів внутрішніх справ: щодо осіб, які притягнуті до кримінальної, адміністративної
відповідальності; наявності непогашеної судимості про відбування особами та знаходження
їх у місцях позбавлення волі; дані щодо осіб, які перебувають у розшуку та переховуються від
слідства; дані щодо порушених кримінальних справ стосовно конкретних осіб; відомості щодо
осіб, які зникли безвісти; відомості щодо надання дозволу на виготовлення штампів, печаток
(об’єкти дозвільної системи); 11) інформаційні ресурси Державної прикордонної служби
України про перетин конкретними особами державного кордону, в тому числі на транспортних
засобах; 12) інформаційні ресурси Служби безпеки України щодо встановлених фактів
контрабанди товарів, легалізації коштів злочинного походження; виявлення „конвертованих
центрів”; 13) Фонд державного майна України про зміст укладених договорів про продаж
державного майна; 14) інформаційні ресурси Єдиної державної системи у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму (Державний комітет
фінансового моніторингу України).

Об’єкти оперативного пошуку. Під об’єктами оперативного пошуку щодо злочинної
діяльності фіктивних суб’єктів підприємництва нами розуміються фізичні особи, що мають
відношення до створення чи діяльності суб’єктів підприємництва з ознаками фіктивності чи
які володіють певною інформацією про зміст злочинної діяльності, документи чи інші
предмети, що містять доказову й іншу інформацію про діяльність таких суб’єктів.

Осіб, як об’єктів оперативного пошуку, можна розподілити на такі групи: 1) особи, які
організовують державну реєстрацію фіктивних суб’єктів підприємництва (такими особами
можуть бути фізичні, посадові особи чи представники юридичних компаній, які реєструють
суб’єктів підприємництва „під ключ”); 2) особи, які фактично керують діяльністю фіктивного
суб’єкта підприємництва; 3) посадові особи органів державної реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності, задіяні у механізмі прийому документів для державної реєстрації
та прийнятті рішення про державну реєстрацію суб’єктів підприємництва та особи, які сприяли
реєстрації фіктивних підприємств; 4) фізичні особи, які запрошуються для участі у державній
реєстрації суб’єктів підприємництва як засновники (малозабезпечені, пенсіонери, студенти,
тяжкохворі, особи без визначеного місця проживання тощо); 5) особи, які запрошуються
організаторами злочинної діяльності фіктивних суб’єктів підприємництва для виконання
функцій адміністрації підприємства (керівник, головний бухгалтер тощо); 6) особи, які
запрошуються організаторами злочинної діяльності для участі у діяльності фіктивних
підприємств (виконання окремих доручень; охорона приміщення; перевезення товарів;
перевезення готівкових грошових коштів; виготовлення підроблених документів; підбір клієнтів
для переведення грошових коштів у готівку); 7) посадові особи, які здійснюють постановку
платників податків – юридичних осіб на облік у органах державної податкової служби та які
сприяли постановці на облік таких суб’єктів підприємництва; 8) співробітники банківських
установ, які, порушуючи існуючий порядок, надали допомогу у відкритті розрахункового
рахунку фіктивним суб’єктам підприємництва; 9) особи суб’єктів первинного фінансового
моніторингу, на яких відповідно до існуючого порядку покладені обов’язки щодо контролю
за фінансовими операціями, що сприяли чи приховували злочинну діяльність фіктивних
суб’єктів підприємництва з відмивання (легалізації) доходів злочинного походження; 10) особи,
що мають відповідну злочинну спеціалізацію щодо створення та діяльності фіктивних суб’єктів
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підприємництва (притягувалися до кримінальної відповідальності за такі злочини, проходили
фігурантами за оперативно-розшуковими справами, щодо їх діяльності проводилося досудове
слідство тощо); 11) особи, що є працівниками юридичних компаній, які здійснюють юридичний
супровід реєстрації та діяльності фіктивних суб’єктів підприємництва; 12) особи, що є
близьким оточенням організаторів і керівників злочинної діяльності фіктивних суб’єктів
підприємництва.

До наступної групи осіб, як об’єктів оперативного пошуку, входять особи, які є
співробітниками контролюючих і правоохоронних органів, що здійснюють контроль за
діяльністю суб’єктів підприємництва, повнотою та правильністю сплати податків, правильністю
використання бюджетних коштів тощо. До цієї групи можуть бути віднесені такі особи:
1) співробітники територіальних органів державної податкової служби, що здійснюють
контроль за діяльністю платників податків, своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів,
інших обов’язкових платежів і наданням відповідної податкової звітності; 2) посадові особи,
що проводять документальні перевірки діяльності платників податків, камеральні перевірки
податкової звітності тощо; 3) співробітники податкової міліції, які, відповідно до існуючого
порядку, після отримання інформації з органів державної реєстрації про зареєстрованого
суб’єкта підприємництва, проводили заходи оперативного характеру щодо правосуб’єктності
зареєстрованого підприємства; 4) співробітники слідчих підрозділів, які здійснювали
розслідування злочинів, пов’язаних із використанням легальними суб’єктами можливостей
фіктивних підприємств; 5) співробітники оперативних підрозділів (податкової міліції, органів
внутрішніх справ, Служби безпеки України), які здійснюють оперативно-розшукові заходи
стосовно осіб, що належать до злочинних угруповань (фіктивних суб’єктів підприємництва);
6) співробітники підрозділів контрольно-ревізійної служби щодо перевірки правильності
використання бюджетних коштів; 7) співробітники дозвільної системи органів внутрішніх справ,
які надають дозволи на виготовлення печаток, штампів.

До наступної групи осіб, як об’єктів оперативного пошуку, відносяться: співробітники
юридичних осіб, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, що здійснюють
контроль за фінансовою діяльністю; посадові особи підрозділів Державного комітету
фінансового моніторингу України; співробітники органів виконавчої влади, які здійснюють
нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу; особи, що здійснюють
контроль за діяльністю банківських установ; особи, що здійснюють внутрішній контроль та
аудит у банківських установах щодо дотримання вимог законодавства до суб’єктів первинного
фінансового моніторингу.

Наступним об’єктом оперативного пошуку у справах про фіктивне підприємництво є
документи. До таких об’єктів можуть бути віднесені: 1) документи, надані до органів державної
реєстрації суб’єктів підприємництва; 2) документобіг існуючої процедури органів державної
реєстрації; 3) документи, що надійшли до податкових органів для постановки на податковий
облік; 4) документи, надані при отриманні в податкових органах довідки про постановку на
податковий облік; 5) документи, надані до банківських установ для відкриття банківського
рахунку; 6) документи, надані до соціальних фондів і підрозділів пенсійного фонду;
7) документи, надані до органів внутрішній справ під час отримання дозволу на виготовлення
печаток, штампів; 8) документи щодо оренди приміщень суб’єктом підприємництва.

До наступної групи документів як об’єктів оперативного пошуку можуть бути віднесенні
документи, які складаються за результатами контрольно-перевірочної роботи
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правоохоронними та контролюючими органами: акти документальних перевірок діяльності
суб’єктів підприємництва; акти камеральних перевірок наданої податкової звітності; матеріали
контролюючих і правоохоронних органів щодо притягнення до адміністративної
відповідальності за порушення вимог податкового законодавства; матеріали підрозділів
контрольно-ревізійної служби про перевірки дотримання вимог використання бюджетних
коштів суб’єктами підприємництва; матеріали перевірки суб’єктів підприємництва іншими
контролюючими органами (щодо дотримання правил пожежної безпеки, енергонадзор тощо);
матеріали документальних перевірок, ревізій, призначені слідчими підрозділами; матеріали
експертних досліджень у кримінальних справах.

Окрему групу документів як об’єктів оперативного пошуку можуть складати документи,
які мають відношення до процедури первинного фінансового моніторингу, оскільки фіктивні
суб’єкти підприємництва є найбільш поширеним інструментарієм вчинення та приховування
легалізації (відмивання) коштів злочинного походження. До документів як об’єктів
оперативного пошуку у таких випадках можуть бути віднесені: узагальнені матеріали
Державного департаменту фінансового моніторингу України, які складаються за результатами
інформації, наданої суб’єктами первинного фінансового моніторингу; матеріали, надані
суб’єктами первинного фінансового моніторингу до підрозділів держфінмоніторингу;
матеріали перевірок банків та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо
дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні контролю за фінансовими
операціями; загальні звіти про інспектування банківських установ та інших суб’єктів
первинного фінансового моніторингу; акти про виявленні правопорушення, вчинені
суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Наступну групу документів як об’єктів оперативного пошуку утворюють первинні
документи, які містять інформацію про зміст та характер фінансово-господарських операцій,
які здійснюються легальними суб’єктами підприємництва з використанням можливостей
фіктивних підприємств. До таких документів відносяться: банківські документи, які містить
інформацію про взаємовідносини суб’єкта підприємництва з банківською установою (угода
про розрахунково-касове обслуговування; угода про використання віддаленого управління
розрахунковим рахунком „банк-клієнт”; кредитні угоди; платіжні доручення про
перерахування грошових коштів; банківські виписки та інші документи, що свідчать про
взаємовідносини суб’єкта підприємництва та банківської установи); документи, які
підтверджують виконання фінансово-господарських угод (виконання робіт, надання послуг,
продаж товарів), перерахування грошових коштів, первині документи, документи
бухгалтерського оформлення, бухгалтерської та податкової звітності.

Наступну групу документів як об’єктів оперативного пошуку формують супутні
документи, які не відносяться до офіційних документів, однак можуть містити інформацію,
корисну для процесу виявлення та документування злочинів, пов’язаних із використанням
можливостей фіктивних суб’єктів підприємництва. До таких документів можуть бути віднесені:
чорнові записи, чорнова бухгалтерія, проекти угод щодо виконання фінансово-господарських
операцій; записні книжки; електронні записні книжки; факсові повідомлення; роздруковані
дані про міжміські телефонні розмови; дані щодо обсягів використання електроенергії; дані
щодо використання системи віддаленого доступу управління розрахунковим рахунком „банк-
клієнт”; файли протоколів роботи комп’ютерних систем; список осіб, які обслуговують технічні



216                                                                                                             Право

засоби комп’ютерного забезпечення; журнали реєстрації процесів (аварійних збоїв у системі,
використання інформаційних ресурсів комп’ютерних систем) тощо.

До предметів як об’єктів оперативного пошуку можуть бути віднесені: підроблені
документи про виконання безтоварних операцій; підроблені печатки, штампи, що
використовувалися під час злочинної діяльності; факсиміле підписів, які використовувалися
для оформлення документів; засоби комп’ютерної техніки, які можуть містити інформацію
про зміст фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва та зміст злочинної
діяльності; грошові кошти, матеріальні цінності, автомобілі, квартири, будинки тощо, якими
володіють особи, що беруть участь у злочинній діяльності фіктивних суб’єктів підприємництва
та щодо яких може бути застосована конфіскація майна; засоби зв’язку, які використовуються
під час злочинної діяльності; технічні засоби, які використовуються для прослуховування
телефонних розмов тощо.

Специфіка змісту злочинної діяльності фіктивних суб’єктів підприємництва, відповідно,
викликає необхідність застосовувати специфічні методи оперативно-розшукової діяльності
для отримання первинної інформації про факти злочинної діяльності. Такі методи повинні
застосовуватися у комплексі та з урахуванням специфіки діяльності підприємств й установ,
де отримується первинна інформація. Оскільки злочинцями проводиться комплекс заходів
щодо приховування змісту злочинної діяльності, ретельної перевірки осіб, що залучаються
до вчинення злочинів, оперативним підрозділам необхідно приділяти увагу, більшою мірою,
аналітичним методам, які дозволяють визначити напрями та спрямування оперативно-
розшукових заходів щодо отримання первинної інформації.

Для отримання інформації про діяльність фіктивних суб’єктів підприємництва та
використання легальними суб’єктами підприємництва їх можливостей для зменшення
податкових зобов’язань, незаконного відшкодування податку на додану вартість, незаконного
переведення безготівкових коштів у готівкові кошти оперативними підрозділами податкової
міліції, крім специфічних заходів оперативно-розшукового спрямування, застосовуються такі
способи отримання первинної інформації про обставини діяльності фіктивних суб’єктів
підприємництва та ознаки вчинення злочинів: 1)  аналіз оперативно-розшукових справ щодо
злочинної діяльності окремих осіб, які раніше вчиняли злочини з використанням фіктивних
суб’єктів підприємництва; 2) аналіз матеріалів кримінальних справ, порушених щодо легальних
суб’єктів підприємництва, які використовували можливості фіктивних підприємств для
зменшення податкових зобов’язань, незаконного відшкодування податку на додану вартість
тощо; 3) використання інформаційних баз даних щодо зареєстрованих суб’єктів
підприємництва, надання податкової звітності, даних щодо податкового кредиту та податкових
зобов’язань з податку на додану вартість, результатів проведення документальних та інших
перевірок суб’єктів підприємництва, інформації, що міститься в інформаційних ресурсах
АРМу „Фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності”; 4) аналіз інформації, що міститься в
інформаційних ресурсах інших контролюючих та правоохоронних органів (зокрема, органів
внутрішніх справ АІПС „Скорпіон”, ІАС „Оріон”; Державного комітету фінансового
моніторингу України – Єдиної комп’ютерної інформаційної системи щодо виявлення джерел
злочинних доходів); 5) аналіз матеріалів документальних перевірок діяльності суб’єктів
підприємництва про порушення податкового законодавства та інші порушення, які встановлені
органами державної податкової служби та іншими контролюючими органами; 9) запити до
підрозділів Державного комітету фінансового моніторингу України; 10) аналіз узагальнюючої
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інформації про сумнівні фінансові операції; 11) запити до суб’єктів первинного фінансового
моніторингу; 12) аналіз банківської інформації про рух грошових коштів; 13) аналіз документів,
що відображають зміст фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва;
14) проведення оперативно-розшукових заходів стосовно конкретних суб’єктів
підприємництва, щодо яких наявна інформація про використання можливостей фіктивних
підприємств для зменшення податкових зобов’язань тощо; 15) метод економічного
моделювання діяльності окремих суб’єктів підприємництва (аналіз руху коштів і товарів; обсяги
відшкодування податку на додану вартість; аналіз змісту зовнішньоекономічних операцій;
аналіз виробничих потужностей; аналіз податкової звітності; порівняння діяльності підприємств,
які займаються аналогічною діяльністю та мають схожі виробничі ознаки й потенціал;
порівняння даних щодо отриманих доходів та сплачених податків; аналіз даних щодо
кредитування підприємницької діяльності та терміну повернення кредитних коштів банківській
установі); 16) аналіз повідомлень, що містяться в мережі Інтернет щодо пропозицій: з реєстрації
фіктивних суб’єктів підприємництва; надання допомоги у зменшенні податкових зобов’язань;
створення податкового кредиту з ПДВ; надання допомоги у відшкодуванні податку на додану
вартість; надання послуг щодо переведення безготівкових грошових коштів у готівку; надання
послуг підприємств, що знаходяться в офшорних юрисдикціях; надання послуг щодо реєстрації
суб’єктів підприємництва; надання послуг щодо адрес масового розташування суб’єктів
підприємництва під час їх державної реєстрації.

Специфічність злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання вимагає широкого
використання у діяльності підрозділів податкової міліції моделювання змісту злочинної
діяльності на підставі як внутрішніх, так і зовнішніх показників фінансово-господарської
діяльності, а також враховуючи напрацювання практики стосовно можливого розвитку змісту
злочинної діяльності. Позитивні результати моделювання можуть бути досягнуті під час
використання спеціальних комп’ютерних програм, які надають можливість інтегровано
використовувати наявні інформаційні ресурси.
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ В
УКРАЇНСЬКОМУ І РОСІЙСЬКОМУ

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ XV–XVI СТ.
У статті на підставі дослідження джерел права визначається сутність поняття і

характер видів злочинів в українському і російському кримінальному праві XV–XVI ст.
Доведено, що джерелом в українському кримінальному праві був не тільки закон і норми
звичайного права. Встановлено, що в українському кримінальному праві в понятті злочину
домінував формальний елемент, тоді як у російському не існувало розмежувань між
формальною і матеріальною сторонами діянь. У статті обгрунтовано той факи, що в
українському кримінальному праві класифікація видів злочинів була більш досконала, ніж
у російському кримінальному праві.

This article determines the essence of the concept and types of crimes in the Ukrainian and
Russian criminal law in XV–XVI centuries based on the sources of law. It was proved that the
source of the Ukrainian criminal law was not only the law, but the norms of common law. The
formal element was a dominant in the Ukrainian criminal law in the concept of crime while there
were not any distinctions between formal and material parts of crime in the Russian criminal
law. This article stated the fact that the classification of types of crimes was more perfect in the
Ukrainian criminal law than in the Russian criminal law.

Ключові слова: злочин, цивільні правопорушення, військові злочини, посягання на
здоров’я особи.

Розбудова правової системи сучасної України сприяє розвитку досліджень проблемних
питань історичного минулого як українського, так і російського народів, їх правової спадщини.
У центрі уваги сучасних дослідників стають ті питання історичного минулого двох народів, які
не втратили своєї актуальності і сьогодні. Такими питаннями є формування і розвиток правових
систем, приватноправовий і публічноправовий характер виникнення і розвитку права,
особливо кримінального. У самому кримінальному праві викликають інтерес такі його
інститути, як поняття та види злочинів. Тому значної уваги дослідників потребує порівняльний
аналіз поняття та видів злочинів у кримінальному праві українського і російського народів.

Проблема статті полягає у з‘ясуванні поняття та видів злочинів в українському і російському
кримінальному праві ХV–ХVІ ст., визначенні їх характерних ознак, спільних і відмінних рис.

В історико-правовій науці маємо чимало праць, присвячених дослідженню поняття та
видів злочинів як в українському, так і російському кримінальному праві. Кримінальне право

© Коваль Т. Ф., 2010



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  3(50) 2010 219

України ХV–ХVІ ст. було предметом дослідження таких вчених, як І. М. Данилович,
М. Д. Іванишев, Ф. І. Леонтович, М. О. Максимейко, О. О. Малиновський, П. О. Бобровський,
Ф. Чарнецький, М. М. Ясиниський, І. Ю. Черкаський, В. І. Пічета, А. П. Ткач, І. О. Юхо,
І. П. Старостіна, І. К. Лукшайте, Я. Падох, С. Г. Борисенок, П. П. Музиченко, С. В. Кудін та ін.
Російське кримінальне право цієї доби досліджували такі вчені, як Л. М. Строєв,
К. Ф. Калайдович, М. В. Калачов, М. Ф. Владимирський-Буданов, В. І. Сергієвич, С. В. Юшков,
Л. В. Черепнін, О. О. Зімін та ін. Проте донині не було проведено порівняльного аналізу поняття
та видів злочинів в українському і російському кримінальному праві ХV–ХVІ ст.

Отже, основним завданням статті є встановлення поняття та видів злочинів в українському
і російському кримінальному праві ХV–ХVІ ст., визначення їх характерних ознак, спільних і
відмінних рис.

Джерелом українського кримінального права ХV–ХVІ ст. були законодавчі акти Литовсько-
Руської держави, Речі Посполитої, а також норми давньоукраїнського звичаєвого права. У
добу князювання Казимира (1440–1492 рр.) формою існування кримінального права були
правові звичаї, які існували як в усному, так і письмовому вигляді, зокрема ті, що були
зафіксовані в „Руській правді”. Земські грамоти, які видавалися князем Казимиром, містили
норми місцевого звичаєвого права; суди, розглядаючи кримінальні справи, керувались, за
твердженням Ф. І. Леонтовича [1, с. 18], загальними нормами „посполитого” права.

Українські землі, що входили до складу Литовського князівства, зокрема Київська і
Волинська, мали власну своєрідну систему звичаєвого права. За словами С. Г. Борисенка,
„Кожна земля… являла історично складний політичний організм, мала свою правну
систему” [2, с. 66].

Важливим джерелом українського кримінального права був Судебник Казимира 1468 р.
Джерелом зазначеного Судебника була „Руська правда”, норми литовського земського права,
тобто в ньому були поєднані досягнення правової думки періоду Київської Русі та правові
звичаї різних земель. У цілому Судебник 1468 р. мав загальнодержавний характер.

Прагнення запровадити для всієї країни загальноземське право та закріпити ті зміни, що
сталися в суспільних відносинах у другій половині ХV–ХVІ ст., спричинили появу нового
нормативного акта – Литовського Статуту. Його джерелами стали норми „Руської правди”,
Судебника 1468 р., статутні земські грамоти та норми звичаєвого права тих земель, які спочатку
входили до Литовсько-Руської держави, а потім – до Речі Посполитої.

Джерелами права Московії ХV–ХVІ ст. були Судебник 1497 р. та Судебник 1550 р. Розвиток
феодальних відносин у Московській державі сприяв появі кодифікованого права. Судебник
1497 р. мав своїм джерелом жалувані, статутні, указні та духовні грамоти великого князя,
судові акти великого князя та Боярської думи. Необхідно зазначити, що в Московському
князівстві звичай не був джерелом права.

У 1550 р. царем і Боярською думою було затверджено новий судебник. Його джерелом
був Судебник 1497 р., а також окремі закони та судова практика першої половини ХVІ ст. Так
як судебники не могли регламентувати всі сторони суспільних відносин, то постійно виникала
проблема в нових указах і рішеннях. Особливу вагу мали судові грамоти, в яких містилися
норми кримінального права.

Джерельна база судебників перебувала в безпосередньому зв’язку із розвитком
феодальних відносин у Московському князівстві. Якщо виникнення Судебника 1497 р. можна
пов’язати з формуванням централізованої держави, то поява Судебника 1550 р. була викликана
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необхідністю зміцнити царську владу, що послаблювалася проявами боярської анархії та
виступами широких мас населення – селян і посадських людей (міщан).

Отже, якщо джерелом українського кримінального права були норми звичаєвого права
та закони, то джерелом російського кримінального права – лише закони.

В українському і російському кримінальному праві досліджуваної доби існувало різне
поняття злочину. В українському кримінальному праві домінуючу роль у понятті злочину
відігравав формальний елемент, тобто будь-яке злочинне діяння вважалося таким, що порушує
норму як писаного, так і неписаного (звичаєвого) права. У статті 12 Судебника Казимира для
визначення злочину застосовується термін „виступ з права” [3, с. 13]. У Литовському Статуті
в усіх трьох редакціях під злочином розуміється „выступъ”, „спротивенье праву посполитому”,
„виненъ” і тому подібне. Тобто під злочином розуміється будь-яке протиправне діяння, яке
порушує норму права. Разом з тим, якщо формальний елемент міститься в будь-яких
протиправних діях, то матеріальний спостерігається тільки у злочинах проти особи та майнових
злочинах. Посягання на життя, здоров’я, честь і гідність особи та її майнові права позначаються
термінами „кгвальтъ” і „шкода”. У Литовському Статуті (ІІ ред. ХІ роз. 16 арт.) злочин
йменується як „гріх”. Таке поняття, очевидно, сформувалося під впливом посилення значення
релігії у суспільному житті.

Отже, в українському кримінальному праві досліджуваної доби у понятті злочину головну
роль відігравали терміни, які відображали формальну сторону, хоча присутній і матеріальний
елемент.

У російському кримінальному праві не існувало розмежування між формальною і
матеріальною сторонами діяння, тобто не розрізнялися злочини і цивільні правопорушення.
У судебниках під злочином розуміється „лихе діяння” („лихое дело”). Звідси і своєрідна форма
позасудової  форми покарання. У ст. 52 Судебника 1550 р. міститься своєрідна форма процесу
– „облихование”. Якщо особу вважали „ведомо лихим человеком”, то до нього застосовували
тортури для того, щоб він визнав себе винним у вчиненні злочину. У ст. 8 Судебника 1497 р.
зазначено: „А доведут на кого татбу, или разбой, или душегубство, или ябидничество, или
иное какое лихое дело, и будет ведомой лихой, и боярину того веляти казнити смертною
казнью”.

Для визнання особи „ведомым лихим человеком” не потрібно, щоб у його діях був склад
злочину. Досить було, щоб п’ять-шість „добрых людей” заявили, що певна особа є „лихою
людиною”, і її скарають на смерть. Людина не вчиняла злочину, тобто відсутня її вина, але її
карали смертною карою. Отже, в російському кримінальному праві злочином вважалося
будь-яке лихе діяння, яке завдає шкоди „інтересам класу феодалів і феодальної держави, а не
лише окремій особі” [4, с. 186].

Як в українському, так і в російському кримінальному праві цього періоду чітко
розрізнялися види злочинів. Уже в ХV ст. у нормативних актах виділяють злочини проти держави,
які до того були відсутні. Такі види злочинів, зокрема, зафіксовані в статутній грамоті Київської
землі 1507 р.: „хто иметъ на насъ лихо мыслити, а любо на землю нашу, того казнити шыею и
именьемъ” [5, с. 33–34]. У Литовському Статуті під державним злочином розумілася
організація змови, повстання, надання допомоги ворогові, здача фортеці, втеча до землі ворога
(ІІ ред. І роз. 3, 6 арт.; ІІІ ред. І роз., 3, 6 арт.). Такі дії у Литовському Статуті називаються
„образою маєстату”, тобто, „образою господаря”.
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Розвиток відносин сюзеренітету-васалітету спричинив появу військових злочинів. Серед
них виділяються такі злочини, як ухилення від військової служби, вчинення злочинів проти
особи або її майнових прав під час військових походів, спізнення на військову службу (І ред.
ІІ роз. 1,4,7 арт.; ІІ ред. ІІ роз. 1,10,13 арт.; ІІІ ред. ІІ роз. 1,10,13 арт.).

В усіх редакціях Литовського Статуту зафіксовані службові злочини та злочини проти
судочинства. Досить тяжким злочином вважалася відмова суддів здійснювати судочинство,
прийняття суддею неправомірного рішення, зловживання службовим становищем (І ред. VІ
роз. 10,23 арт.; ІІ ред. ІV роз. 29,46,47 арт.; ІІІ ред. ІV роз. 31,48,68,69 арт.). Злочином проти
судочинства вважалося порушення процедур судового процесу, неявка до суду, підробка
судового позову, невиконання судового рішення, порушення нормальної діяльності суду,
замах на життя судді, його честь і майнові права (І ред. VІ роз. 9, 14,16,17,20,21,31 арт.; ІІ ред. ІV
роз. 12,20,23,39,42 арт.; ІІІ ред. ІV роз. 19, 22,23,62,64 арт.).

Як уже зазначалося, в російському кримінальному праві досліджуваної доби під злочином
розумілося „лихе діяння”. Під це поняття попадали і державні злочини. У ст. 8 Судебника 1497
р. на першому місці стоїть „государский убийца”. Крім того, до державного злочину віднесено
так звану „крамолу”. Спочатку крамолою вважався від’їзд бояр або князів з Московського
князівства на службу до іншого феодала. З часом крамолою стали вважати зраду, змову,
повстання чи інші дії, спрямовані проти класу феодалів. Крамольником називався і той, хто
закликав населення до повстання.

Серед посадових злочинів і злочинів проти судочинства судебники виділяють „посул”. У
ст. 33 Судебника 1497 р. заборонено брати „посули” (хабарі). Правда, в Судебнику не
встановлено відповідальності за такий вид злочину. Ст. 36 Судебника забороняє порушення
судової процедури, тяганину у розгляді справи, перенесення дати розгляду справи та явки до
суду. Стаття також забороняє свавілля посадових осіб.

Дореволюційні та радянські дослідники відносили до державних злочинів дії так званих
„подимщиків” та „зажигальників”. Ми погоджуємося з твердженням, що поняття „подим”
означає підбурювання населення до бунту [4, с. 187]. Зазначене поняття потрібно
ототожнювати не з димом, а з характеристикою людини, яка підіймає населення, порушує
існуючі норми поведінки і, безумовно, відноситься до лихих людей. Поняття „зажигальник”
доцільно ототожнювати з діями лихої людини, яка, здійснюючи масовий підпал, хоче викликати
незадоволення широких верств населення діями влади. Так, коли в 1547 р. у Москві спалахнули
пожежі, то відразу поширилися чутки, що їх винуватцями були зажигальники. Тому то, коли
їх ловили, відразу піддавали тортурам, а потім – смертній карі.

Отже, в українському і російському кримінальному праві існували майже однакові види
державних злочинів. Існування деяких відмінностей можна пояснити особливостями розвитку
феодальних відносин і специфікою становлення централізованої влади в Московському
князівстві.

Як у вітчизняному, так і в російському кримінальному праві особлива увага зверталася на
захист прав і привілеїв панівного класу населення – класу феодалів. Найбільша кількість норм,
що захищають права і привілеї панівного класу, міститься у третій редакції Литовського Статуту.
У них, зокрема, заборонено позбавляти шляхтичів свободи, тримати їх у в’язниці, ображати їх
словом, завдавати їм майнової шкоди (ІІІ ред. ІІІ роз. 10, 22, 27, 28, 47 арт.).

У російському законодавстві, зокрема у ст. 9 Судебника 1497 р., йдеться про захист особи
і власності феодала. Смертна кара застосовується щодо злочинця за крадіжку майна і вбивство
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його власника. У судебниках 1497 р. і 1550 р. застосовують терміни „татьба” (крадіжка) та
„головна татьба”. Деякі дослідники вважають, що поняття „головна татьба” необхідно розглядати
як крадіжку людей, що супроводжується вбивством [4, с. 187]. На нашу думку, кваліфікація
головної татьби як крадіжки людей, найбільш цінного для класу феодалів майна, не позбавлена
сенсу. Хоча, наприклад, крадіжка холопів чи відправлення їх за кордон тягли за собою не
смертну кару, а перетворення винних у крадіжці в холопів, тобто крадії ставали майном
потерпілої сторони.

В українському кримінальному праві досліджуваної доби постійно відбувався розвиток
поняття злочину проти особи, чого не можна сказати про російське кримінальне право, в
якому майнові злочини і злочини проти особи не виділені в окремі статті. У вітчизняному
кримінальному праві простежується більш ціннісне ставлення суспільства до життя, здоров’я,
честі та свободи людини, що, очевидно, є наслідком впливу на Литовський Статут
демократичних і гуманних ідей, закладених у „Руській правді”. Адже, як справедливо зазначає
М. О. Максимейко, до Литовського Статуту ввійшли норми з „Руської правди” стосовно
вбивства людини [6, с. 38].

Усі редакції Литовського Статуту  розрізняють вбивство навмисне та з необережності, за
формою вини, статтю та соціальним станом вбитого. До навмисних вбивств відносилися
вбивство під час розбійного нападу, батьків, одного з подружжя іншим, „таємне” вбивство (І
ред. VІІ роз. 1,14 арт.; ІІ ред. ХІ роз. 1,10,16 арт.; ІІІ ред. ХІ роз. 1,6,7,17 арт.). Існували вбивства
з необережності та випадкові вбивства. Також при призначенні покарання бралися до уваги
вбивства, що сталися на ґрунті родинних чи сімейних відносин, між паном і слугою, спосіб
вчинення, мотив вбивства.

В українському кримінальному праві вбивства розрізнялись і за статтю вбитого. Згідно з
нормами Литовського Статуту вбивство жінки каралося, порівняно з вбивством чоловіка,
штрафом у подвійному розмірі (І ред. ХІ роз. 1,арт.; ІІ ред. ХІ роз. 13 арт.; ІІІ ред. ХІІ роз. 3,6
арт.). Отже, можна стверджувати, що в українському суспільстві простежуються  гуманістичні
погляди на роль жінки у сім’ї та суспільстві.

В українському кримінальному праві досліджуваного періоду відбувався розвиток поняття
„посягання на здоров’я особи”. Литовський Статут вміщує різні терміни, що означали каліцтво
особи: „утялъ”, „урезалъ”, „выбилъ”, „ослепилъ” (І ред. VІІ роз. 9 арт.; ІІ ред. ХІ роз. 13 арт.; ІІІ
ред. ХІ роз. 27 арт.), згадується поранення на обличчі, на голові, пальця тощо. Каліцтво каралося
більш суворо, ніж поранення. Існували також побої, за які покарання були м’якшими, ніж
поранення. Посяганням на честь і гідність людини були такі злочини, як побиття шляхтича
ломакою, різками, наклеп, обзивання шляхтича образливими словами (І ред. ІІІ роз. 11-13
арт.; ІІ ред. ІІІ роз. 16,19,22,23 арт., ХІ роз. 13 арт.; ІІІ ред. ІІІ роз. 19,21-23,27,28 арт., ХІ роз. 27
арт.).

У російському кримінальному праві досліджуваної доби зазначена класифікація злочинів
проти особи була відсутня. Ми погоджуємося з твердженням відомого дослідника історії
європейського права Е. Аннерса, що „руська техніка законодавства відставала від
західноєвропейської” [7, с. 253].

У Литовському Статуті відчувається вплив давньоукраїнського права стосовно захисту
прав і свобод особи. В усіх трьох  редакціях Литовського Статуту заборонено перетворювати
вільну людину на невільника, незаконно ув’язнювати особу (І ред. ХІ роз. 6,7 арт.; ІІ ред. ХІІ
роз. 5,7 арт., ХІV роз. 19 арт.; ІІІ ред. ХІ роз.  9,11,21 арт., ХІІ роз. 22 арт.). Зазначимо, що в
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російському кримінальному праві вказані злочини були відсутні. Адже нормами Судебника
1497 р. було покладено початок закріпачення селян, а з кінця ХVІ ст. стали вводитися роки і
рочки, якими знищувався так званий „Юріїв день”, коли селянин міг залишити землі одного
феодала і переселитися на землі іншого.

В українському кримінальному праві відбувався розвиток поняття майнових злочинів.
Зокрема, це стосується понять „розбій” і „грабіж”. Ми погоджуємося з твердженням
Д. Г. Тальберга, що норми Литовського Статуту, фіксуючи розбій, мають на увазі „виключно
випадки пограбування в дорозі…” [8, с. 55–56]. Грабіж чинився як за присутності особи, так і
без неї, як із застосуванням, так і без застосування насилля, із завданням поранень або побиттям
пограбованого (І ред. ХІІ роз. 11 арт.; ІІ ред. ХІІІ роз. 1-4,6 арт.; ІІІ ред. ІІІ роз. 37 арт., ХІІІ роз.
1-4 арт.).

На думку С. В. Кудіна, в українському кримінальному праві досліджуваної доби „…розвиток
поняття крадіжки…відбувався у напрямі виділення її обтяжуючих обставин” [9, с. 37]. Так, у
джерелах права чітко розрізняється  крадіжка  із закритих приміщень і з відкритих територій.
Норми Судебника Казимира 1468 р., Литовського Статуту знають і рецидив. Так, за першою
і другою редакцією Литовського Статуту у випадку повторної крадіжки злодія карали смертною
карою, а за третьою редакцією – злодія карали смертною карою за третю крадіжку (ІІІ ред.
ХІV розд. 7 арт.).

У нормах російського кримінального права зазначена класифікація майнових злочинів
була відсутня. У Судебнику 1497 р. і Судебнику 1550 р. майнові злочини поділяються за об’єктом
злочину – церковна і головна татьба (ст. 9,10 Судебника 1497 р.), за повторною крадіжкою –
рецидив (ст. 11), за суб’єктом злочину – крадіжка, здійснена відомою лихою людиною (ст. 13).
При призначенні покарань, згідно зі ст. 8, 11 Судебника 1497 р., вимоги особи поступалися
кримінальним вимогам держави.

Відповідно до ст. 10 Судебника 1497 р. покаранням за першу крадіжку, крім церковної і
головної татьби, була „торгова кара”. Кат на торгах або на площі, чи в іншому людному місці
з метою залякування бив злодія канчуком. Іноді таке покарання закінчувалося смертю злодія.
Якщо він виживав, то повинний був відшкодувати матеріальні збитки потерпілому. У випадку,
коли він виявлявся неспроможним, його „видавали головою” потерпілому, тобто він ставав
холопом потерпілого.

У Судебнику 1550 р. зафіксовано такий вид злочину, як „мошенничество” (ст. 58). Зміст
цього виду злочину не зовсім зрозумілий, проте в окремих статтях Судебника він вживався
разом із терміном „обманщик”, а в деяких випадках навіть замінює його [4, с. 187].

В українському кримінальному праві досліджуваного періоду виділялися злочини проти
сім’ї і моралі, чого не було в російському кримінальному праві. Зокрема, в нормах
Литовського Статуту небезпечними злочинами вважалися насильницький шлюб із викраденою
дівчиною, з кровними родичами, багатожонство, подружня зрада, згвалтування, звідництво
(І ред. VІІ роз. 6 арт.; ІІ ред. ХІ роз. 8, 9 арт.; ІІІ ред. V роз. 22 арт., ХІ роз. 12,13 арт., ХІV роз. 30,31
арт.).

Порівняльне дослідження джерел українського та російського кримінального права ХV–
ХVІ ст. дає можливість зробити науково обґрунтовані висновки щодо поняття та видів злочинів
у вітчизняному та російському кримінальному праві вказаної доби. По-перше, джерелом і в
українському, і російському кримінальному праві є закон. Проте в українському
кримінальному праві, крім закону, джерелом були норми звичаєвого права. По-друге, поняття
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злочину в українському і російському кримінальному праві докорінно відрізняються. Якщо
в українському кримінальному праві у понятті злочину домінував формальний елемент (хоча
був наявний і матеріальний), то у російському – не існувало розмежування між формальною
та матеріальною стороною діяння. По-третє, в українському кримінальному праві поділ видів
злочинів був більш досконалим, ніж у російському кримінальному праві, наслідком чого
була низька юридична техніка. Так, у вітчизняному кримінальному праві більш чітко за різними
критеріями та ознаками виділялися військові, службові злочини, злочинні діяння проти
правосуддя, злочини проти особи та власності, проти сім’ї та моралі.
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СИЛАХ УКРАЇНИ
У статті розглянуто поняття, сутність, види та характер примусових заходів, що

можуть застосовувати військовослужбовці Служби правопорядку при виконанні
службових обов’язків.

In the article considers the concepts, essence, kinds and character of the forced measures
which can apply servicemen of Service of law and order at implementation of official duties.

Ключові слова: примусові заходи, Служба правопорядку, військовослужбовці, Збройні
сили України, адміністративний примус, військова дисципліна.

Примусові заходи, які відповідно до законодавства можуть використовувати
військовослужбовці Служби правопорядку під час виконавчо-розпорядчої діяльності, належать
до спеціальних заходів адміністративного впливу і розглядаються як заходи фізичного впливу
для припинення протиправної поведінки, що можуть призвести до обмеження особистої
безпеки правопорушника.

Примусові заходи мають виключне значення, застосовуються як виняток і посідають
особливе місце у механізмі діяльності Служби правопорядку із забезпечення законності та
військової дисципліни.

Стаття 9 Закону України „Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах
України” [1] визначає умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів
і вогнепальної зброї. Закон передбачає, що застосуванню фізичної сили, спеціальних засобів
і вогнепальної зброї військовослужбовцями Служби правопорядку обов’язково повинне
передувати попередження про намір їх використання, якщо є така можливість. Без
попередження фізичний вплив, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися лише у
випадках виникнення безпосередньої загрози життю або здоров’ю військовослужбовців чи
інших осіб.

© Ринажевський Б. М., 2010
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Указаний Закон використовує загальне поняття „військовослужбовці Служби
правопорядку”, не розрізняючи їх за званнями чи посадами, але підкреслює, що право
застосування примусових заходів надається їм лише при здійсненні службових обов’язків. У
законодавстві України в цілому і в законодавчих актах, що регламентують правоохоронну
діяльність, немає єдиної позиції щодо використання термінів, що визначають конкретний
правовий статус окремих категорій військовослужбовців. Використовуються терміни і
„військова посадова особа”, і „військова службова особа”, розмежування яких на
законодавчому рівні немає. У Законі України „Про Службу безпеки України” згадані поняття
ототожнюються, в законах „Про Державну прикордонну Службу України”, „Про державну
охорону органів державної влади України та їх посадових осіб”, „Про війська цивільної оборони
України” вживається термін „посадова особа”, в Законі України „Про міліцію” – термін
„службова особа”, а в Кримінальному кодексі України – термін „військова службова особа”.

Практичне значення розмежування змісту вказаних термінів полягає у визначенні певних
особливостей, що зумовлюються, насамперед, військовими відносинами. Однією з
особливостей щодо їх визначення є те, що у військових службових відносинах, на відміну від
трудових та державно-службових, співвідношення „начальник – підлеглий”, тобто наявність
владних повноважень може визначатися як посадовим службовим становищем, так і
військовим званням [2]. Корж І. Ф. зазначає, що військовослужбовці за військовим званням
можуть бути один до одного старшими і молодшими, старші мають право вимагати від
молодших певних дій або утримання від них; молодші військовослужбовці повинні
беззастережно виконувати зазначені вимоги старших військовослужбовців, і в цьому сенсі
визначення понять „військова посадова особа” чи „військова службова особа” є важливим
через призму військових службових відносин.

У примітці до статті 423 Кримінального кодексу України подано таке визначення терміна
„військова службова особа”: „під військовими службовими особами розуміються військові
начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади,
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських
обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним дорученням повноважного
командування” [3].

Військова службова особа має обмежені владні повноваження, оскільки вона не здійснює
керівництво військовим органом чи підрозділом, не наділена правом давати вказівки
обов’язкового характеру для громадян і для установ, які безпосередньо їм по службі не
підпорядковані. Владні повноваження військових службових осіб обмежуються лише колом
військовослужбовців, які є щодо цих начальників підпорядкованими за військовим званням
чи посадою.

Н. В. Янюк використовує для характеристики „службової особи” наступні ознаки:
а) наявність спеціальних повноважень, закріплених нормативно-правовими актами;
б) право давати вказівки обов’язкового характеру як для громадян, так і для установ,

безпосередньо не підпорядкованих по службі;
в) застосовувати заходи адміністративного примусу у випадках, передбачених

законодавством.
Ці самі ознаки, як вважає він, повинні враховуватися при розмежуванні посадових і

службових осіб [4].
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Указана деталізація ознак службової особи є важливою тому, що за наданими правами на
застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї всіх
військовослужбовців Служби правопорядку можна віднести до службових осіб.

Військовослужбовці Служби правопорядку, застосовуючи заходи фізичного впливу,
спеціальні засоби і вогнепальну зброю, здійснюють функції представника державної влади
постійно чи тимчасово на підставі адміністративного акта – наказу командування, виконують
організаційно-розпорядчі обов’язки згідно з повноваженнями за посадою. Можна зробити
висновок, що військовослужбовець Служби правопорядку, який обіймає постійну чи
тимчасову військову посаду в Службі правопорядку, здійснює у встановленому законом
порядку спеціальні повноваження стосовно юридичних чи фізичних осіб незалежно від їх
службового підпорядкування із правом застосування до них заходів юридичного та фізичного
примусу.

Законом забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і
вогнепальну зброю до певної категорії громадян, зокрема до жінок з явними ознаками
вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім
вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, військовослужбовців
Служби правопорядку або збройного нападу чи збройного спротиву.

Примус є адміністративним впливом, заснованим на юридично обов’язковому приписі,
виконання якого гарантується державою. Застосований військовослужбовцями Служби
правопорядку примус не має на меті спричинити людині, яка порушила закон, фізичні чи
духовні страждання, принизити її гідність. Військовослужбовці Служби правопорядку мають
право застосовувати заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою, для
припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам військовослужбовців
Служби правопорядку, якщо інші способи не забезпечили виконання покладених на них
обов’язків.

Використання військовослужбовцями Служби правопорядку заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів і вогнепальної зброї має інколи виражені каральні якості, що, у свою
чергу, викликає для особи, стосовно якої здійснюються примусові заходи, певні обмеження
та небажані для неї наслідки, що є цілком обґрунтованим і закономірним, оскільки примус у
таких випадках, як правило, є неминучою силовою протидією правоохоронного органу
правопорушнику та здійснюваним ним суспільно загрозливим діянням. Примусові заходи в
такому випадку є засобом захисту правопорядку, прав і свобод людини і громадянина, законних
інтересів суспільства і держави.

До застосування примусових заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної
зброї військовослужбовець Служби правопорядку може вжити такі адміністративно-
попереджувальні заходи: перевірку документів, зупинку руху автотранспорту та пішоходів,
адміністративний контроль за особами, які перебувають у громадських місцях і можуть
вчинити правопорушення. Засобами адміністративного припинення, які може вжити
військовослужбовець Служби правопорядку, є:

– адміністративна затримка громадян;
– заборона експлуатації автотранспорту через технічні причини чи інші підстави,

передбачені законом;
– передача правопорушника органам міліції.



228                                                                                                             Право

Можуть бути вжиті й адміністративні стягнення, попередження, позбавлення водіїв права
на керування транспортними засобами, а якщо засоби адміністративного впливу не
спрацьовують, то можуть бути вжиті кримінально- та адміністративно-процесуальні заходи:
взяття під варту, приведення звинуваченого до органів дізнання та слідства, перевірки для
визначення наявності в організмі алкоголю чи наркотичних речовин тощо.

У разі, коли не можна уникнути застосування фізичної сили, її застосування не повинне
перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Службу правопорядку завдань
і функцій і повинна зводитися до мінімально можливого завдання шкоди здоров’ю
правопорушників та інших громадян. Якщо ж при застосуванні примусових заходів не вдалося
уникнути завдання шкоди правопорушнику, військовослужбовці Служби правопорядку
забезпечують надання необхідної першої медичної допомоги потерпілим у найкоротший
термін.

Суттєвою особливістю застосування військовослужбовцями Служби правопорядку засобів
примусу є їх право на виключне застосування фізичної сили, спеціальних засобів та
вогнепальної зброї на ураження. Примусові заходи такого впливу є найсуворішими і крайніми
заходами. Якщо ненасильницьким шляхом не можна виконати покладені на службову особу
Служби правопорядку обов’язки щодо захисту прав людини на життя, здоров’я, свободу, на
забезпечення законності, правопорядку та військової дисципліни, то застосовуються вказані
способи у суворій відповідності з чинним законодавством у межах розумної достатності.
Ефективною буває вже сама загроза застосовувати примус та попередження про його можливі
наслідки.

Примус у діяльності Служби правопорядку забезпечується через правозастосування, яке
підсилюється за необхідності діями організаційного характеру. „Одні заходи, спрямовані на
захист порушених чи таких, що підлягають загрозі прав громадян, а інші, побіжно маючи
підпорядковане допоміжне значення щодо головних – правоохоронних засобів; так, заборона
експлуатації технічного та несправного транспорту попереджує загрозу для життя, здоров’я,
майна людей, а затримання особи за адміністративне правопорушення проти іншого
громадянина у кінцевому підсумку повинно забезпечити подальше застосування до винного
санкцій та, коли це необхідно, відшкодування потерпілому шкоди, нерідко вже в судовому
порядку” [5].

Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів, про поранення або смерть, що
сталися внаслідок застосування фізичного впливу або спеціальних засобів, а також про всі
випадки застосування зброї військовослужбовець Служби правопорядку протягом 24 годин
зобов’язаний письмово доповісти безпосередньому начальнику для повідомлення прокурора
у встановленому законом порядку.

Військовослужбовці Служби правопорядку уповноважені державою виконувати
управлінські функції. Вони наділені юридично державно-владними повноваженнями, їх статус
регулюється нормами публічного права, вони мають право на юридично обов’язкові для
інших осіб рішення і виступають як носії, представники державної влади, маючи право видавати
певні правові акти і ухвалювати управлінські рішення. Перевищення повноважень під час
застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї тягне за
собою відповідальність, встановлену законом.

Розглядаючи повноваження військовослужбовців Служби правопорядку на застосування
примусових заходів, необхідно звернути увагу на наявність у них організаційно-розпорядчих
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обов’язків, що тягнуть настання юридичних наслідків. Військовослужбовці Служби
правопорядку виконують різні функції адміністративно-розпорядчого характеру, що є умовою
реалізації їх обов’язків по забезпеченню законності, правопорядку і військової дисципліни
серед військовослужбовців та захисту конституційних прав військовослужбовців.

Реалізовуючи повноваження на застосування примусу, військовослужбовці Служби
правопорядку повинні спиратися на норми права, видаючи для інших військовослужбовців і
громадян, з якими вони вступають у військово-службові правовідносини, різні розпорядження
та ставлячи перед ними певні вимоги. Військовослужбовці Служби правопорядку при
виконанні службових обов’язків наділені правом ухвалювати рішення, видавати
розпорядження, вимагати пояснення і виконання цих розпоряджень, застосовувати заходи
примусу юридичного характеру. Вимоги військовослужбовців Служби правопорядку,
пов’язані з виконанням ними обов’язків Служби правопорядку, стосуються всіх
військовослужбовців і громадян, і в цьому полягає відмінність їх адміністративно-розпорядчої
діяльності від правового статусу інших військовослужбовців, навіть начальницького складу,
які можуть видавати розпорядження тільки стосовно своїх підлеглих та про дотримання вимог
військових статутів іншим військовослужбовцям, нижчим від них за посадою чи званнями.
Якщо між військовою посадовою особою та іншими військовослужбовцями військового
органу чи військової частини виникають відносини підпорядкування „начальник – підлеглий”
і наявність влади, насамперед лінійної, то між військовослужбовцями Служби правопорядку
й іншими військовослужбовцями виникають адміністративно-правові відносини представника
державної влади і суб’єкта права, який зобов’язаний виконувати ці розпорядження.

Специфіка правових норм, що регламентують законність, правопорядок і військову
дисципліну, зумовлюється рядом нормативно-правових заходів, у тому числі й засобами
адміністративного примусу, і повинна насамперед забезпечуватися виховною функцією,
правосвідомістю військовослужбовця. Однією з особливостей військової дисципліни є
неухильна вимога глибоко осмисленого підпорядкування і виконання, що проявляється в
безперечному підпорядкуванні командиру, начальнику, своєчасному і точному виконанні
статутних вимог, наказів і розпоряджень. Підлеглий військовослужбовець не повинний брати
під сумнів правомірність наказу командира, але командир, ухваливши незаконне владне
рішення, повинний нести установлену законом відповідальність.

Підвищена юридична відповідальність суб’єктів військово-службових відносин закріплена
19-м розділом Особливої частини Кримінального кодексу України, який передбачає
кримінальну відповідальність за непокору, невиконання наказу, порушення статутних правил
відносин між військовослужбовцями, правил поводження зі зброєю, правил водіння й
експлуатації машин, правил польотів, кораблеводіння, статутних правил вартової служби чи
патрулювання, несення бойового чергування внутрішньої служби, правил поводження з
військовополоненими. У Кримінальному кодексі України існують статті, що передбачають
найвищу міру державного примусу, включно до довічного позбавлення волі.

Посилена деталізація та конкретизація правових приписів у сфері військової служби є
необхідною вимогою забезпечення обороноздатності країни, організації життєдіяльності армії
і флоту, на міцній законодавчій основі забезпечення високої правової захищеності кожного
військовослужбовця [6].

Військова дисципліна забезпечується також взірцевістю та дисциплінованістю, які
полягають у тому, що військовослужбовці у процесі реалізації приписів військового
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законодавства повинні постійно бути зразком високої відповідальності, військової культури,
скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою гідність і поважати гідність
інших людей, пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні сили
України у цілому (ст. 49. Дисциплінарного статуту Збройних сил України) [7].

Військова служба правопорядку у Збройних силах України, як правоохоронний орган
держави, виконує певне коло завдань щодо забезпечення правопорядку, законності та
військової дисципліни серед військовослужбовців та захисту їх конституційних прав.
Адміністративна діяльність Служби правопорядку має чітко виражений державно-владний
авторитарний характер, здійснюється в офіційному порядку від імені держави, яка делегує їй
право на застосування примусових заходів для виконання поставлених перед нею завдань.

Примус і переконання є універсальними та всеохоплюючими методами державного
управління при переважаючому впливі переконання. Примус та переконання застосовуються
в усіх сферах управлінської діяльності, у тому числі й у боротьбі з правопорушеннями у
військовій сфері і становлять систему засобів впливу держави в особі Служби правопорядку
на свідомість і поведінку людей – учасників військово-службових відносин, що є необхідною
умовою нормального функціонування військових формувань. Застосовуючи ці засоби,
держава забезпечує функціонування Воєнної організації держави, організованість, дисципліну,
охорону майна та забезпечення національної безпеки.

Головним визначальним методом підтримання належної дисципліни у військових частинах,
забезпечення правопорядку є метод переконання. Сутність методу переконання полягає у
впливі на свідомість і поведінку людей з метою формування у них правильних переконань,
усвідомлення необхідності добровільно і сумлінно виконувати вимоги статутів та інших
правових норм, а зміст становить комплекс різноманітних конкретних заходів і засобів такого
впливу на поведінку військовослужбовців.

У практичній діяльності метод переконання реалізується в різних формах: правого
виховання, постійного інформування військовослужбовців про стан правопорядку і
забезпечення військової дисципліни, критики порушень військової дисципліни, застосування
заходів заохочення, профілактичної роботи з військовослужбовцями, схильними до
правопорушень, поширення та популяризація кращого досвіду у забезпеченні військової
дисципліни. Метод переконання не виключає, а передбачає в необхідних випадках застосування
заходів адміністративно-примусового впливу до військовослужбовців, які внаслідок різних
причин допускають порушення військової дисципліни та встановлених правил поведінки.

Заходи державного примусу застосовуються для запобігання різних проявів порушень
військової дисципліни, недопущення утворення певної протиправної ситуації, для припинення
розпочатого або вже вчиненого протиправного діяння та забезпечення провадження у справах
про адміністративні проступки і для покарання осіб, які вчинили правопорушення. Відповідно
до потрійного призначення заходів адміністративного примусу вони поділяються на три групи:

– адміністративно-запобіжні заходи (перевірка документів, огляд, внесення подання про
усунення причин правопорушень тощо);

– заходи адміністративного припинення (адміністративне затримання, вилучення речей
та документів, видворення за межі військової частини, примусове лікування тощо);

– адміністративні стягнення (попередження, штраф, позбавлення спеціального права
тощо) [8].
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Заходи адміністративного примусу пов’язують насамперед із правовою регламентацією
підстав, умов, порядку і кінцевої мети їх застосування. Звідси заходи адміністративного
примусу можна класифікувати за способом забезпечення правопорядку, метою застосування,
фактичними підставами застосування, правовими наслідками застосування, процесуальними
особливостями здійснення адміністративного примусу тощо. За своїми характеристиками
вони нерівнозначні, але у сукупності дають підстави для чіткого розмежування різних заходів
адміністративного примусу один від одного.

Застосування органами управління Служби правопорядку адміністративного примусу
має свої особливості, що пояснюється її специфічним положенням у системі правоохоронних
органів. Ці особливості зумовлені тим, що Служба правопорядку є спеціальним
правоохоронним формуванням, яке функціонально здійснює зміцнення законності,
правопорядку та військової дисципліни у Збройних силах України, забезпечення
конституційних прав військовослужбовців, у зв’язку з чим наділена широкими
повноваженнями щодо застосування заходів адміністративного примусу порівняно з іншими
військовими органами, вона правомочна вживати такі заходи, які не мають права застосовувати
інші військові підрозділи чи державні органи.

Застосування адміністративно-примусових заходів регулюється не тільки законами, але й
спеціальними нормативними актами, у тому числі й відомчими нормативно-правовими,
зокрема Міністерства оборони України. Служба правопорядку має широкі юрисдикційні
повноваження для оперативного виконання своїх завдань.

Серед заходів адміністративного примусу, що використовує Cлужба правопорядку,
найчисленнішими є заходи припинення. Це пояснюється тим, що протиправна поведінка
може полягати не тільки у вчиненні конкретного адміністративного правопорушення, але й у
неодноразових систематичних протиправних діях, антигромадській поведінці окремих
військовослужбовців.

Заходи адміністративного припинення застосовуються Службою правопорядку не тільки
з метою переривання протиправних дій, але в окремих випадках і діянь кримінально-правового
характеру.

Заходи адміністративного припинення виконують і свої особливі правоохоронні функції,
які відрізняють їх від інших заходів адміністративного примусу.

Застосування військовослужбовцями Служби правопорядку примусових заходів повинно
відповідати Основним принципам застосування сили і вогнепальної зброї особами по
підтримці правопорядку, прийнятим 7-м конгресом Організації Об’єднаних Націй (ООН) по
попередженню злочинності і поведінці з правопорушниками [9]. Вказані принципи
передбачають, що уряди і правоохоронні органи приймають і здійснюють відповідні норми і
нормативні положення про застосування посадовими особами по підтримці правопорядку
сили і вогнепальної зброї проти людей.

Основні принципи зводяться до того, що посадові особи по підтримці правопорядку:
а) проявляють стриманість у такому застосуванні сили і діють виходячи із серйозності

правопорушення і тієї законної цілі, яка повинна бути досягнута;
б) зводять до мінімуму можливість заподіяння шкоди і нанесення поранень й охороняють

людське життя;
в) забезпечують надання медичної й іншої допомоги будь-яким пораненим чи потерпілим

особам у найкоротші строки;
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г) забезпечують, щоб родичі чи близькі друзі поранених чи постраждалих осіб
повідомлялися у якомога найкоротші строки.

Уряди контролюють, щоб самовільне чи зловмисне застосування сили чи вогнепальної
зброї посадовими особами з підтримки правопорядку каралося відповідно до їх закону як
кримінальний злочин. Надзвичайні обставини, такі як: внутрішньополітична нестабільність
чи інші надзвичайні громадські явища, не можуть мати виправдань для будь-якого відходу від
цих основних принципів.

Відповідно до коментарів статті 1 Кодексу поведінки посадових осіб по підтримці
правопорядку [10] під „посадовими особами по підтримці правопорядку” розуміються всі
службовці закону, як призначені так і вибрані, які виконують поліцейські функції, особливо
функції по арешту і затриманню. У країнах, в яких поліцейські функції виконуються воєнною
владою як у формі, так і без неї, чи державними силами безпеки під визначення посадових
осіб по підтримці правопорядку, підпадають працівники таких служб. Тобто військовослужбовці
Служби правопорядку у своїх діях підпадають під вимоги Кодексу поведінки посадових осіб
по підтримці правопорядку та Основних принципів застосування сили та вогнепальної зброї
посадовими особами по підтримці правопорядку.

Громадяни, що проходять військову службу, є невід’ємною частиною українського
суспільства, їх уявлення про організацію суспільного життя, права та обов’язки відображаються
на проходженні військової служби. Сучасні суспільно-політичні суперечності викликають
значне загострення відносин безпосередньо в Збройних силах України, які, на думку
О. В. Громико [11], виражаються:

– у зміні стереотипів, перегляді поглядів, появі нових традицій, деформації моральних
принципів;

– у загостренні суперечностей між необхідністю сумлінного виконання свого
конституційного обов’язку всіма членами суспільства і прагненням частини молоді будь-
яким способом уникнути служби в Збройних силах;

– у криміналізації обстановки у суспільстві, а також у Збройних силах, що призводить до
зниження рівня військової дисципліни серед усіх категорій військовослужбовців, падіння
інтересу до проблем професійного вдосконалення і службово-посадового зростання,
байдужості й апатії стосовно службової діяльності;

– у виникненні такого феномену, як амбівалентність свідомості військовослужбовців, що
пов’язано з інертністю свідомості людини і неможливістю її швидкого визволення від застарілих
ціннісно-нормативних правил.

Суттєві зміни у воєнній політиці України, які зумовили необхідність у реформуванні її
Збройних сил, переорієнтація на принципи професійного комплектування, трансформація
системи виховної роботи, значущість процесів кількісного скорочення особового складу,
різке зменшення якісного рівня призовного контингенту, падіння престижності військової
служби та інші численні проблеми визначаються сучасним станом суспільства України [12].
Указані та інші негативні обставини, які залишаються поширеними у Збройних силах України,
створюють непоодинокі ситуації, коли військовослужбовці Служби правопорядку вимушені
вживати примусових заходів впливу на поведінку окремих учасників військово-службових
відносин.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ ЗА ЧИННИМ
ЗАКОНОДАВСТВОМ

У статті особливу увагу приділено характерним особливостям провадження в
кримінальних справах України та Польщі. Здійснено комплексний аналіз і науково-правове
порівняння процесуального порядку співробітництва з питань кримінального судочинства
у вітчизняному та польському кримінальному процесі.

This article emphasis on characteristics of proceedings in criminal cases Ukraine and Poland.
Carried out a comprehensive analysis and comparison of scientific and legal procedural order
of collaboration in the Polish and the domestic criminal process.

Ключові слова: кримінальний процес, міжнародне співробітництво, екстрадиція,
правова допомога, суди, міжнародні договори, кримінальне судочинство.

Тенденції міжнародної інтеграції та розвитку співпраці країн зумовлюють процес
зближення законодавства різних держав. Не завжди запозичені норми дають очікуваний ефект,
оскільки запроваджуються без урахування національних особливостей правової системи,
без визначеної концепції чи без докорінного реформування відповідної галузі, де це необхідно.
З іншого боку, порівняння правових інститутів різних країн і навіть різних правових систем
дозволяє краще пізнати сутність цих інститутів, виявити прогалини, визначити позитивні
риси [15; 16].

Сучасною тенденцією розвитку кримінального процесу як в Україні, так і в багатьох країнах
світу є зміна поглядів на сутність і призначення кримінального права і закону. Вони полягають
у звуженні публічної та розширенні приватноправової складової у кримінально-правовому
регулюванні [14, с. 219].

В умовах взятого Україною курсу на повноправне членство у європейській спільноті хід
реформування вітчизняного кримінально-процесуального законодавства, зокрема його
контрольних стадій, перебуває під пильним спостереженням європейської та світової
громадськості. Водночас загальновідомо, що ефективність виконання міжнародних
зобов’язань залежить від наявності дієвого механізму реалізації норм міжнародних договорів.

Співробітництво між державами у кримінальних справах здійснюється для досягнення
цілей правосуддя. Воно може існувати як на стадії розслідування і розгляду кримінальної
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справи, так і після набрання законної сили рішенням (вироком) суду, і має багато аспектів.
Зокрема, форми такого співробітництва є різноманітними, основні з яких – надання правової
допомоги у кримінальних справах, яка полягає у проведенні процесуальних дій, оскільки під
час розслідування і судового розгляду кримінальних справ часто виникає потреба у збиранні
за кордоном доказів внаслідок допиту обвинувачених, потерпілих, свідків, експертів,
проведення обшуку, експертиз, судового огляду, вилучення та передачі предметів, вручення
та пересилання документів тощо; видача правопорушників для притягнення до кримінальної
відповідальності або для виконання вироку суду; передача засуджених осіб для подальшого
відбуття покарання; арешт, пошук і конфіскація доходів, отриманих злочинним шляхом та
інші.

Відбування засудженими за кордоном особами покарання у державі, громадянами якої
вони є, сприяє їх більш ефективній соціальній реабілітації. Відсутність контактів з родичами і
близькими, проблеми у спілкуванні через мовний бар’єр негативно впливають на засудженого.
У зв’язку з цим передача особи, засудженої за кордоном, для відбування покарання у державі
громадянства, як правило, відповідає інтересам самого засудженого. Правовою підставою
для такого співробітництва слугують чинні двосторонні та багатосторонні міжнародні договори
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Укладення Україною все більшої кількості міжнародних договорів про правове
співробітництво та правову допомогу у сфері кримінального  судочинства, зокрема про
передачу засуджених для подальшого відбування покарання у державі громадянства, ставить
перед судами досить складне завдання застосування норм міжнародного права разом із
нормами національного законодавства у справах про визнання вироків іноземних держав і
виконання їх на території нашої держави.

Україна стала відкритою державою і її постійно відвідують багато іноземців. Багато таких,
хто вчиняє злочини в Україні і тікає за кордон. Але ї багато таких, хто вчиняє злочини за
кордоном і тікає до України. З недавнього часу Україна стала постійним місцем для мігрантів
з різних країн світу в Європу, що породжує додаткові проблеми так званої етнічної злочинності.

Тобто проблема кримінального судочинства на міждержавному рівні для України стала
архіважливою, але, на жаль, вона не приділяє їй належної уваги. Кримінально-процесуальне
законодавство нашої країни стосовно цього архаїчне, розраховане на закриту державу, куди
в’їжджали або звідки виїжджали лише дипломати та рідкісні митці, як це було за радянської
влади.

Це законодавство не враховує безлічі обставин, що виникли зі зміною політичного,
соціального та економічного ладу в країні, і тому фактично стримує боротьбу зі злочинністю
як на національному, так і на міждержавному рівнях, не сприяє захисту потерпілих від злочинів.

На нашу думку, сьогодні майже немає в світі країни, яка б спокійно дивилася на злочинні
загрози і прояви, яка б не намагалася знайти злочинця і притягнути його до відповідальності
де б він не був. Для того щоб державний кордон не був перешкодою для притягнення злочинця
до відповідальності, існують спеціальні правила міждержавної правової допомоги. Вони
передбачені міждержавними договорами, міжнародними конвенціями, національним
законодавством тощо.

Але чинний Кримінально-процесуальний кодекс України (далі – КПК України) окремо не
регулює порядок розгляду справ зазначеної категорії, що призводить до значних розбіжностей
при вирішенні судами таких питань, як визначення підсудності, розгляд справи судом
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колегіально чи одноособово, визначення обсягу процесуальних прав засудженого та
процесуального порядку розгляду справи. Суди також повинні керуватися відповідними
чинними міжнародними договорами України, що створює певні проблеми, оскільки потрібно
враховувати дату набрання чинності договором не лише стосовно України, але й держави
винесення вироку. При цьому механізму офіційного оприлюднення таких дат немає.
Встановити їх можна лише пославши запит до Міністерства закордонних справ України [10].

Україна є стороною кількох багатосторонніх міжнародних договорів, що регулюють
питання визнання і виконання вироків іноземних держав, зокрема Європейської конвенції
про передачу засуджених осіб, 1983 р. (далі – Конвенція, 1983 р.), до якої наша держава
приєдналася згідно із Законом України від 22 вересня 1995 р. № 337 /95 – ВР „Про приєднання
України до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб, 1983 рік”. Зазначена
Конвенція є чинною для України з 1 січня 1996 р. На сьогодні вона також є чинною для 45
держав-членів Ради Європи та 17 інших держав [5; 12].

Для України набули чинності: Європейська конвенція про видачу правопорушників, 1957 р.
та додаткові протоколи до неї від 1975 р. та 1978 р.; Європейська конвенція про взаємну
допомогу у кримінальних справах, 1959 р. та додатковий протокол до неї 1978 р.; Європейська
конвенція про нагляд за умовно засудженими особами або умовно звільненими особами,
1964 р. [3; 6; 8; 2; 7; 4].

Зазначені конвенції, за винятком Європейської конвенції про видачу правопорушників,
можуть застосовуватися водночас із двосторонніми договорами та іншими конвенціями
держав-учасниць. А оскільки у Ззаконах України про ратифікацію інших європейських
конвенцій, на жаль, не визначені центральні органи України, це призводить до певних
ускладнень при практичному виконанні зазначених угод.

Україна, як і Польща, договори про правову допомогу з питань кримінального судочинства
має з багатьма країнами. Вони також ратифікували і так приєдналися до зазначених та ряду
інших конвенцій. Але всі ці міждержавні та міжнародні договори регулюють питання
міждержавних відносин у кримінальних справах у своїй основі, в загальному аспекті. Без
деталізації їх у кримінально-процесуальному законодавстві керуватися ними важко, а інколи
і неможливо.

У зв’язку з цим успішні країни не тільки намагаються мати договори про правову допомогу
у кримінальних справах з більшістю країн світу, але і намагаються деталізувати та
вдосконалювати національне кримінально-процесуальне законодавство, яке б передбачало
процедуру розгляду справ, пов’язаних із міждержавними відносинами, і давало б можливість
правоохоронним структурам успішно боротись із злочинністю [14, с. 33–34].

Намагаючись спростити порядок надання правової допомоги у кримінальних справах,
тобто децентралізувати вказані відносини, 10 листопада 1998 р. між Генеральною прокуратурою
України та Міністерством юстиції Республіки Польща підписано Угоду, відповідно до якої
надання такої допомоги, передбаченої міждержавним Договором, буде здійснюватися за
посередництвом обласних, прирівняних до них прокурорів (з боку України) та воєводських
прокурорів (з боку Польщі). У компетенції центральних органів залишилися питання
екстрадиції осіб та виконання процесуальних дій у присутності представників запитуючої
сторони.

Правову допомогу в кримінальних справах можна класифікувати за її видами:
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1) проведення процесуальних дій (виконання слідчих дій, вручення документів, передача
предметів, надання документів та виконання інших процесуальних заходів);

2) екстрадиція, тобто видача осіб для притягнення до кримінальної відповідальності або
приведення до виконання вироку суду;

3) перейняття (передача або прийняття) кримінального переслідування щодо осіб, які
скоїли злочини на території іншої держави.

У Польщі розуміють усю важливість такого ставлення до проблеми, що розглядається.
Демонструючи демократичний та правовий характер своєї держави, більшість правил і
процедур, пов’язаних з провадженням у кримінальних справах стосовно міжнародних
відносин, з великою деталізацією передбачено в КПК.

Зокрема, в КПК Польщі питанню провадження в кримінальних справах стосовно
міжнародних відносин присвячено сім глав, які вміщують 44 статті. У КПК Польщі детально
регламентовані такі питання: 1) імунітету іноземних дипломатів і співробітників консульств; 2)
правової допомоги і доручень в кримінальних справах; 3) прийняття і передачі кримінального
переслідування; 4) звернень про видачу або перевезення обвинуваченого чи засудженого,
які перебувають за кордоном, а також про видачу предметів; 5) порядку розгляду звернень
іноземних держав про видачу, перевезення обвинувачених чи засуджених, а також про видачу
предметів; 6) порядку прийняття і передачі рішень для виконання, а також про порядок
розв’язання багатьох інших проблем, пов’язаних із міжнародним співробітництвом у
кримінальному судочинстві [16].

Таким чином, правоохоронні структури і суди Польщі мають продумане, узгоджене з
міжнародними правовими нормами і національне законодавство, яке полегшує роботу, робить
рішення прогнозованими і справедливими. Боротьба зі злочинністю ведеться на законній
основі.

Водночас Україна, декларуючи в Конституції демократичність та правовий характер
держави, фактично продовжує підтримувати тоталітарні тенденції стосовно цього [1]. Так, у
КПК України проблемам міжнародних відносин у кримінальному судочинстві присвячена
лише одна стаття – стаття 3 про дію кримінально-процесуального закону в часі і просторі [10].
Але ж проблематика міжнародних відносин у кримінальних справах не обмежується часом і
простором. Вона, як це видно на прикладі Польщі, надто велика і складна.

У Кримінальному кодексі України  міжнародним відносинам у кримінальному судочинстві
також присвячена єдина стаття, зокрема стаття 10, що регулює питання видачі особи, яка
обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, засудженої за вчинення злочину [9].

Проте правових наслідків, пов’язаних із видачею названих осіб, безліч. Вони в
законодавчому порядку в Україні не регулюються. Крім видачі обвинувачених і засуджених,
Україна приймає обвинувачених і засуджених з інших країн, а також приймає і видає предмети,
які можуть бути речовими доказами у справі, хоча це взагалі не зазначено у законодавстві
України. Тобто робиться вигляд, що такої проблеми не існує. Зокрема, згідно зі ст. 1
Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957року „Договірні
Сторони зобов’язуються видавати одна одній, з урахуванням положень та умов, викладених
в цій Конвенції, всіх осіб, які переслідуються компетентними органами запитуючої Сторони
за вчинення правопорушення або які розшукуються зазначеними органами з метою виконання
вироку або постанови про утримання під вартою”.
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Відповідно до ст. 28 Конвенції у тих випадках, коли між двома або декількома Договірними
Сторонами видача правопорушників здійснюється на основі однакового законодавства,
Сторони можуть вільно регулювати свої взаємні відносини стосовно видачі правопорушників
виключно згідно з такою системою, незважаючи на положення цієї Конвенції. Такий самий
принцип застосовується між двома або декількома Договірними Сторонами, в кожній з яких
чинне законодавство передбачає виконання на її території ордерів на арешт, виданих на
території іншої Сторони або інших Сторін [3].

На жаль, Україна не має процесуального законодавства, стосовно цього Україна робить
вигляд, що на міждержавному рівні в кримінальному судочинстві не існує проблеми
потерпілих, свідків, експертиз, амністій, помилування тощо. Судді постійно імпровізують при
приведенні вироку іноземної держави відповідно до українського законодавства, оскільки
жодний нормативний акт не визначає, як це робити [12, с. 6–33].

Немає закону, який би дозволяв розглянути кримінальну справу за відсутності
обвинуваченого, якщо його не видає Україні іноземна держава.

Як відомо, в Україні особа протягом 72 годин після затримання повинна бути звільнена
або предстати перед судом для вирішення питання про взяття під варту строком до двох
місяців. Але в КПК України не зазначено про те, як бути, коли іноземна держава передає
Україні затриману особу, яка перебувала в цій іноземній державі під вартою багаторазово,
більше ніж два чи навіть десять місяців. Рішення в таких випадках приймають виходячи з
доцільності, а не законності.

Кожна країна світу час від часу видає акти про амністію певної категорії засуджених своїми
судами. Відсутність в Україні нормативного акта, який би регулював питання застосування
акта амністії іншої держави до осіб, які засуджені судом цієї держави, але відбувають покарання
в Україні, створює конфліктність, породжує тяганину і скарги. Особливо гостро це питання
стоїть, коли за актом іноземної держави особа підлягає амністії, а в акті про амністію в Україні
існує заборона на амністування чи навпаки.

Існує і багато інших проблем кримінального судочинства, пов’язаних із міждержавними
відносинами, які розбалансовують судову практику. Суди неоднаково застосовують ст. 3 КПК
України та ст. 10 КК України. Наприклад, окремі суди приймають до свого провадження
подання компетентних органів про обрання щодо особи, яка підлягає екстрадиції, запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою чи тимчасового арешту, інші відмовляють у прийнятті
таких подань до провадження.

Для заповнення пробілів стосовно цього було прийнято Постанову Пленуму Верховного
Суду України щодо роз’яснення діючого законодавства.

Зокрема, міністр юстиції України, Генеральний Прокурор України, Голова Служби безпеки
України, міністр внутрішніх справ України, Голова Верховного Суду України, Голова
Державної податкової адміністрації України, Голова Державного департаменту України з
питань виконання покарань 29 червня 1999 року видали спільний наказ № 34/5/22/103/512/326/
73 „Про затвердження Інструкції про порядок виконання Європейських конвенцій з питань
кримінального судочинства”. Легітимність такої інструкції, звичайно, досить умовна, оскільки
жодним законом така правотворчість цих відомств не передбачена. Викликає усмішку у
фахівців і той факт, що таку інструкцію підписав і Верховний Суд України. Але судячи зі
всього, зважаючи на безпомічність Верховної Ради України, яка в своїй боротьбі за Україну
відкинула її „на узбіччя” світової цивілізації, названі відомства пішли на цей крок з благими
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намірами – вирішити проблеми, які виникли. Вважаємо, що такими само намірами керувався
і Верховний Суд України, коли закривав прогалини в законодавстві, приймаючи постанову
Пленуму № 16 від 8 жовтня 2004 року „Про деякі питання застосування законодавства, яке
регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних з
екстрадицією”. На жаль, для успішної боротьби зі злочинністю ніякі кабінетні інструкції, ніякі
„роз’яснення” не можуть замінити відкритого, доступного, гласного закону.

Крім того, ці інструкції і роз’яснення не відповідають на багато питань, які ставить сучасне
життя. А тому Україна, якщо хоче дійсно стати правовою державою і успішно боротись зі
злочинністю, зобов’язана в найкоротший строк відрегулювати в законодавчому порядку
питання провадження в кримінальних справах, які виникають із міжнародних відносин з іншими
країнами.
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ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ МІЛІЦІЇ ЩОДО
ПРОТИДІЇ АЛКОГОЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Дану статтю присвячено питанням діяльності міліції у протидії зловживанню
алкоголем населенням.

The article is given sacred to the questions of activity of militia in counteraction of abuse the
alcohol of population.

Ключові слова: алкоголізм, протидія алкоголізму.

У непростий час проголошення Україною незалежності та проведення широкомасштабних
заходів економічного та політичного характеру особливе занепокоєння викликає загострення
численних соціальних проблем, чільне місце серед яких займає п’янство та алкоголізм.

Алкоголізм як соціальна хвороба відома людству уже декілька тисячоліть. Про негативні
властивості спиртного люди дізналися щонайменше 8 тис. років до нашої ери, коли створення
керамічного посуду дало можливість виготовляти алкогольні напої з меду, плодових соків і
дикого винограду [1]. Однак вживати такі напої було дозволено лише вождям та жерцям у
великі свята і під час обрядів. Згодом спиртні напої стали невід’ємним атрибутом свят і до їх
вживання залучалися усе ширші верстви населення. Необхідно лише згадати „священні
попойки” древніх греків, німців, кельтів, а свята на честь бога Бахуса у римлян відомі, як
повальне п’янство, що супроводжувалося „вакханалією”.

З тих часів вживання алкоголю почало трактуватися як соціальна вада, оскільки з розвитком
алкоголізму в державі знижувалась як фізична, так і розумова енергія, падала працездатність
населення. У зв’язку з цим послаблювалися економічні сили країни і разом з тим падала
моральність суспільства, що виражалося у збільшенні злочинів. Саме тому держава усіляко
намагалася таку ваду викорінити.

На сьогодні алкоголізм продовжує залишатися однією з найважливіших проблем усього
людства та України у тому числі. Саме у зв’язку зі збільшенням кількості конфліктних ситуацій,
економічними кризами та соціально-політичними негараздами в державі алкоголізація
української нації на сьогодні набула тотальних темпів розповсюдження. У тенети алкоголізму
втягуються все ширші і ширші прошарки населення – чоловіки, жінки і навіть діти; процвітаючі
бізнесмени, кваліфіковані механіки, робітники, домогосподарки, члени різних релігійних
громад та бездомні і безробітні [2].

© Константінов С. Ф., 2010
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Про небезпеку, яку несе алкоголізм, можуть свідчити наступні дані: 1) за останні 10 років
в Україні кількість людей, залежних від алкоголю, збільшилася вдесятеро; 2) на обліку перебуває
близького мільйона хворих на хронічний алкоголізм (при цьому реальна кількість залежних
від алкоголю приблизно у 8 разів більша від офіційно зареєстрованої) [2]; 3) 40 тис. українців
щорічно помирає від п’янства (з них 8 тис. – від отруєння алкоголем; 8 тис. – від кардіопатії,
всі інші – у зв’язку з хворобами, що виникають у зв’язку з систематичним вживанням
алкоголю) [1]; 4) у цілому, число летальних випадків, пов’язаних зі вживанням алкоголю,
становить 6,3 % усіх зареєстрованих смертей; 5) алкоголь є третім по значимості фактором
ризику (з 26) захворюваності після гіпертензії та тютюну, і головним фактором ризику серед
молоді; 6) тягар захворювань, зумовлених вживанням алкоголю, перевищує загальносвітовий
рівень у два рази [5]; 7) 20–30 % випадків дитячої патології у немовлят зумовлені п’янством
матерів у період вагітності [4]; 8) загальний показник вживання алкогольних напоїв в Україні
досяг відмітки 12 літрів на людину в рік [1].

Наведені дані є яскравим свідченням того, що криза здоров’я, яка охопила Україну останніми
роками, може бути описана як безпрецедентна для нашої держави в історично мирний час.
Це сигнал соціальної кризи неочікуваних розмірів, з невідомими наслідками та невизначеними
рішеннями. Вона несе у собі потенційну загрозу руйнування соціальної стабільності держави
і навіть уього перехідного процесу. Адже алкоголь – це зло, що негативно діє як на суспільство
у цілому, на розвиток економіки, культури, так і на кожну людину зокрема. Воно завдає
значної шкоди здоров’ю, викликає тяжкі захворювання, непорозуміння у сім’ях, розлучення,
порушення трудової дисципліни, зниження продуктивності праці, притуплення почуття
відповідальності за доручену справу, породжує неслужбові стосунки на виробництві, збільшує
аварійність на дорогах тощо.

На сьогодні алкоголь є нормою повсякденного життя: спиртні напої вживають з метою
соціального спілкування, як частину раціону харчування, для зняття стресу, а також щоб
відпочити від повсякденних обов’язків. Алкоголь є „засобом”, з яким ми добре знайомі і
відчуваємо себе комфортно, а тому досить важко відноситися до нього достатньо об’єктивно
та безпристрасно, щоб визнати наявність пов’язаних із ним проблем і прийняти необхідні
заходи. Алкоголь та вживання алкогольних напоїв нерідко мають символічне значення, що
часто заважає формуванню раціональної політики боротьби з ним.

Актуальність даної проблеми залишається завжди на висоті внаслідок тих обставин, що
алкоголізм є бідою як нашого суспільства, так і світового. Це явище негативно впливає на усі
сфери нашого життя, в першу чергу це стосується сімейно-побутових стосунків. На сьогодні
стоїть гостро питання щодо вдосконалення нормативної бази України у боротьбі із пияцтвом
взагалі та законодавчого забезпечення діяльності міліції з попередження та припинення
алкоголізму і пияцтва зокрема.

Про важливість та зв’язок даної теми з науковою та практичною діяльністю зазначається в
Законі України від 20.11.2003 року „Про захист суспільної моралі”, у якому ставляться завдання
щодо боротьби з негативними явищами у суспільстві загалом та алкоголізмом зокрема.

Питанням боротьби з алкоголізмом у суспільстві присвячено праці ряду науковців як
України, так і зарубіжжя, зокрема Бахрах Д. Н., Дорогіх М. М., Льовін Б. М., Глушков В. О.,
Матишевський П. С. Але від того, що дана проблема достатньо висвітлена в наукових працях,
її важливість в даний час є незаперечною.
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Заходи держави, які впроваджуються у життя нашого суспільства за останні роки, не
зняли проблему алкоголізму у нашому житті. Як і раніше, вживання алкогольних напоїв
наносить шкоду суспільним відносинам, зокрема, дисципліні праці, громадській моралі,
громадському порядку та громадській безпеці. Породжуються негативні явища, серед яких
алкоголізм, які є причиною більшості насильницьких та корисливих злочинів. Так, щорічно
особи, що перебувають у стані алкогольного сп’яніння, вчиняють 63 відсотки всіх умисних
убивств та 65 відсотків тілесних ушкоджень [2]. У стані алкогольного сп’яніння вчиняється в
середньому 15 відсотків усіх злочинів [2].

Протидія пияцтву та алкоголізації суспільства – один з основних елементів профілактики
злочинності держави в цілому, а тому цьому напряму міліція повинна приділяти належну
увагу.

Причин поширення пияцтва та алкоголізму в наукових джерелах названо достатньо; багато
напрацювань щодо вироблення заходів впливу на злісних п’яниць і хронічних алкоголіків з
метою припинення з їх боку протиправної поведінки. Ця проблематика розкрита в роботах
учених О. Джужі, І. Вайнагія, П. Білого та інших.

Необхідно зауважити, що серед причин і умов, які сприяють втягненню осіб у зловживання
алкоголем, тісно перетинаються як соціально-економічні, так і біологічні (спадкові) фактори.
Тому вважати переважаючими з них ті або інші було б неправильно.

Загальні причини пияцтва та алкоголізму та пов’язаних із ними правопорушень зазвичай
пов’язані із суперечностями суспільного розвитку, несприятливих тенденцій в економіці, у
реально існуючих кризових явищах, недоліках соціально-духовної сфери, в прорахунках у
вихованні.

До соціально-економічних факторів, що сприяють пияцтву, доцільно відносити:
– неблагополучні відносини в сім’ях;
– відсутність ефективних програм організації дозвілля на різних рівнях;
– негативний вплив нинішніх засобів масової інформації (особливо телебачення);
– відсутність можливостей працевлаштування;
– дефекти правової свідомості;
– низька ефективність профілактики та притягнення до відповідальності осіб, що

зловживають спиртними напоями;
– існуючі негативні норми соціальної поведінки.
Серед біологічних (спадкових) факторів необхідно виділити:
– спадковість (схильність до зловживання алкоголем);
– психічні та фізичні дефекти, що викликають потребу в алкогольній компенсації тощо.
Обов’язки щодо профілактики пияцтва та алкоголізму, усунення причин цих явищ

покладені на органи внутрішніх справ, зокрема, на такі служби, як дільничні інспектори міліції,
патрульно-постову службу міліції, комісії у справах дітей.

Так, тільки в минулому році органами внутрішніх справ припинено діяльність 328 підпільних
цехів з виготовлення алкогольних напоїв, виявлено 750 фактів реалізації фальсифікату, вилучено
42,4 тисячі декалітрів підробленої продукції [2]. Внаслідок передозування алкогольними
напоями, вживання фальсифікованих спиртогорілчаних виробів щорічно отруюються тисячі
громадян [2].

Процеси впливу на злочинність пияцтва та алкоголізму потребують теоретичного та
практичного обгрунтування умов вчинення злочинів особами, що зловживають алкогольними
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напоями, визначення співвідношення біологічного та соціального аспектів у формуванні
антисоціальної поведінки таких осіб. Необхідно також систематизувати наявні та окреслити
заходи впливу на злісних п’яниць і хронічних алкоголіків з метою недопущення ними вчинення
правопорушень. Вони повинні бути розроблені на законодавчому рівні та мати силу закону.

Основна проблема профілактичної роботи міліції зі злісними п’яницями та хронічними
алкоголіками полягає в тому, що вказані питання не врегульовані на законодавчому рівні.
Немає закону, який би визначав підстави та порядок постановки їх на профілактичний облік.

Профілактична робота з особами, звільненими з місць позбавлення волі, що допускають
насильство в сім’ї, зловживають наркотичними засобами та психотропними речовинами,
передбачена в законах України „Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць
позбавлення волі” [3], „Про попередження насильства в сім’ї” [4], „Про заходи протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню
ними” [4].

У Законі України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”
окреслено перелік категорій громадян, які беруться на профілактичний облік кримінальною
міліцією в справах неповнолітніх, підстави та порядок взяття їх на цей облік, а також форми та
методи профілактичної роботи з ними [5].

У зазначених нормативно-правових актах законодавець не тільки дає вичерпний перелік
підстав, за наявності яких особа може піддаватися профілактичному впливу з боку органів
внутрішніх справ взагалі та дільничних інспекторів міліції зокрема, але й розкриває права та
обов’язки працівників міліції щодо організації профілактичної роботи, права та обов’язки
осіб, які профілактуються. Ці нормативні документи забезпечують захист конституційних
прав і свобод громадян, з якими проводиться профілактична робота. Адже сам факт того, що
особа, яка вже відбула покарання, зловживає алкогольними напоями чи наркотичними засобам
або вчиняє насильство в сім’ї, порушує конституційні права громадянина ставиться на облік.
Це є певною мірою обмеженням прав і свобод особи, втручанням в її особисте життя та ін.

Беручи до уваги, що співробітники міліції для профілактики злочинів і правопорушень на
ґрунті пияцтва та алкоголізму керуються нормами Конституції України, які визначають та
гарантують охорону і захист особистих прав та свобод громадян України, насамперед право
на невтручання в особисте життя особи, крім випадків, передбачених Конституцією України,
заборони збирання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її
згоди, можна констатувати, що наявних нормативних актів недостатньо.

У наявних нормативних актах практично не йдеться про підстави і порядок постановки на
профілактичний облік хронічних алкоголіків та осіб, що зловживають спиртними напоями.

Так, у Законі України „Про міліцію” нічого не говориться про перелік категорій громадян,
яких можна взяти на профілактичний облік й проводити з ними профілактичну роботу. У
цьому нормативно-правовому акті не вказуються терміни проведення профілактичної роботи
з особою, її форми та методи [6].

Разом з тим ця проблема частково розкрита у проекті Закону України „Про профілактику
злочинів” та його варіантах, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України ще з 1991
року. У ньому визначається профілактичний облік органів внутрішніх справ та здійснювані у
зв’язку з цим заходи як один із видів індивідуально-профілактичної роботи [7]. У цьому
законопроекті пропонується спеціально встановлений порядок профілактичного обліку осіб,
що зловживають спиртними напоями, передбачаються конкретні профілактичні заходи, які
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можна застосовувати щодо цієї категорії криміногенних осіб з метою попередження вчинення
з їх боку злочинів. Однак він так і не став законом, і в даний час правоохоронні органи,
громадськість не приймають ефективних заходів, спрямованих на подальший розвиток цього
законопроекту. З іншого боку, норми, закладені в ньому, втратили за дванадцять років свою
актуальність і потребують суттєвих змін і доповнень.

Отже, залишається відкритим питання шляхів виходу із ситуації. Як варіант, необхідно
внести доповнення до Закону України „Про міліцію”, де окреслити перелік осіб, з якими
проводиться профілактична робота та підстави і порядок постановки на облік осіб, що
зловживають алкогольними напоями і вчиняють на цьому грунті адміністративні
правопорушення, порушують права та свободи інших громадян, також визначити форми
профілактичного впливу на осіб, що перебувають на профілактичному обліку в органах
внутрішніх справ, вирішити питання щодо правового статусу особи, яка профілактується, її
прав і обов’язків, та окреслити права і обов’язки дільничного інспектора міліції щодо здійснення
профілактичної роботи.

З метою попередження вчинення хронічними алкоголіками і злісними п’яницями злочинів
та адміністративних правопорушень співробітникам міліції необхідно на законодавчому рівні
надати наступні права: здійснювати контроль за поведінкою злісних п’яниць і хронічних
алкоголіків за місцем роботи, відвідувати їх, вимагати від адміністрації підприємств, установ
та організацій довідки, характеристики, пояснення, що стосуються поведінки особи, яка
перебуває на профілактичному обліку; контролювати вказаних осіб за місцем проживання в
денний час, відвідувати їх помешкання, отримувати пояснення від рідних і близьких, що
стосуються поведінки особи, яка перебуває на профілактичному обліку; направляти запити
в органи державної влади, місцевого самоврядування, у громадські організації щодо поведінки
та зв’язків осіб, що перебувають на профілактичному обліку; виявляти причини й умови, що
сприяють зловживанню алкогольними напоями особою, яка перебуває на профілактичному
обліку та вживати заходів щодо їх усунення; здійснювати відносно вказаної категорії осіб
заходи індивідуально-профілактичного впливу з метою попередження протиправних учинків,
проводити профілактичні бесіди, роз’яснювати антиалкогольне законодавство; сприяти
органам суду та прокуратури вирішувати питання обмеження в дієздатності осіб, що
зловживають спиртними напоями та ставлять себе і сім’ю у важке матеріальне становище.

Було б доцільно на законодавчому рівні ввести таку форму профілактичного впливу, як
відвідування лекцій, семінарів, бесід, перегляд документальних фільмів про шкоду пияцтва та
алкоголізму. За невідвідування цих профілактичних заходів доцільно було б встановити
адміністративну відповідальність у вигляді громадських робіт.

Щодо обліку злісних п’яниць та хронічних алкоголіків, то було б доцільно закріпити
обов’язок посадової особи ОВС виносити постанову про взяття на профілактичній облік осіб,
що зловживають алкогольними напоями.

На підставі викладених у статті даних і результатів досліджень можна зробити деякі висновки.
Пияцтво в Україні має стійку тенденцію, яка поширюється і становить соціальну проблему,

яку суспільство не може залишити без належної уваги.
Діяльність ОВС та інших державних органів і громадськості з профілактики цих явищ є

малоефективною, що породжує необхідність активізувати таку діяльність. Одним із напрямів
вирішення цієї проблеми є введення в структуру підрозділів ОВС посад інспекторів з
профілактики алкоголізму, які б займалися тільки такою діяльністю; чи прийняття окремого
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нормативного акта про профілактику, який би регламентував обов’язки та права органів, що
нею займаються.

Заходи впливу, які застосовуються до тих, хто зловживає алкоголем, за скоєння
правопорушень, пов’язаних із вживанням спиртних напоїв, є надто м’якими та неефективними,
що, в свою чергу, породжує безкарність.

Необхідно посилити увагу вчених-соціологів, педагогів, юристів до цієї проблеми з метою
розробки нових методів і прийомів профілактики та припинення пияцтва й алкоголізму.
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ,
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ:

АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ТА ПРОБЛЕМИ
КВАЛІФІКАЦІЇ

У науковій статті висвітлена кримінально-правова характеристика статті 209 КК
України, подано пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України,
стосовно відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом.

In the scientific article kriminal’no-pravova description of the article is lighted up 209 KK
of Ukraine, suggestions are given in relation to perfection of criminal legislation of Ukraine, in
part of responsibility for legalization (washing) of profits, got a criminal way.

Ключові слова: легалізація, майно, фінансова операція, угода (правочин), предикатний
злочин.

Удосконалення правового регулювання протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, є актуальним завданням України на шляху інтеграції її
економіки до європейського співтовариства і важливим чинником захисту економічної
безпеки країни.

Вивченню проблеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
присвятили свої наукові праці Білоус В.Т., Попович В.М., Волобуєв А.Ф., Дудоров О.О.,
Салтевський М.В., Качка Т., Лисенко В.В., Андрушко П.П., Короткевич М.Є., Молчанова Т.В.,
Усатий Г.О., Некрасов В.А. та інші. Проте для ефективного вирішення цієї проблеми необхідно
детально та всебічно проаналізувати склад злочину, передбачений ст. 209 КК України.

Метою статті є ґрунтовний аналіз елементів складу злочину статті 209 КК України для
об’єктивної кримінально-правової кваліфікації цього злочину та усунення розбіжностей у
тлумаченні редакції статті, що призводить до  вчинення численних слідчо-судових помилок.

У редакції Кримінального кодексу України 2001 року статтею 209 КК України передбачено
кримінальну відповідальність за вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння:
„легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом”.
Разом з тим 16 січня 2003 року Верховною Радою України було прийнято Закон України „Про
внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” № 430-
IV (далі – Закон № 430-IV), відповідно до якого змінено редакцію статті 198 КК України
„Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом” та статті
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209 КК України „Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” з метою
розмежування та деталізації ознак складу злочину у диспозиціях цих статей. Крім того,
Кримінальний кодекс України було доповнено ст. 209-1 КК України – „Умисне порушення
вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом”.

Аналіз складу злочину, передбаченого новою редакцією статті 209 КК України, вказує на
те, що загальним об’єктом злочину є врегульовані законами (підзаконними нормативно-
правовими актами) соціально-економічні відносини, які забезпечують кримінально-правовий
захист економічних інтересів суспільства й держави.

У науковій літературі вчені дотримуються думки [12, с. 72], що основним безпосереднім
об’єктом  злочину є „встановлений з метою протидії залученню в економіку „брудних” коштів
і виконання Україною взятих на себе міжнародно- правових зобов’язань порядок здійснення
підприємницької діяльності, а також порядок вчинення цивільно-правових угод у частині
особистого, домашнього та іншого подібного використання майна, що не є пов’язаним із
господарською діяльністю” [14, с. 204].

Отже, безпосереднім об’єктом злочину є встановлений чинним законодавством України
(законами та підзаконними нормативно-правовими актами) порядок здійснення суб’єктами
підприємництва легальної фінансово-господарської діяльності без залучення в соціально-
економічні відносини доходів, одержаних злочинним шляхом, а також виконання Україною
взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань щодо приведення національного
законодавства у відповідність з вимогами „40 Рекомендацій із боротьби з „відмиванням”
грошей” (розроблені у 1990 р. FATF) та ратифікованими міжнародно-правовими актами.

Додатковими об’єктами злочину можуть виступати інтереси правосуддя, нормальне
функціонування фінансово-кредитної системи, відносини власності [7, с. 547].

У диспозиції статті 209 КК України чітко визначено предмет злочину – це кошти та інше
майно, отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що
передує легалізації (відмиванню) доходів, а також права на такі кошти або майно. Тобто до
предмета легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать:

1) кошти у національній або іноземній валюті (готівкові або безготівкові);
2) майно (споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, ювелірні вироби, твори мистецтва

та інше);
3) документи, що підтверджують право власності на майно або кошти, а також частку в

них ( цінні папери, угоди купівлі-продажу, дарування, позики та інші).
Згідно зі ст. 190 чинного ЦК України [2], під майном як особливим об’єктом права власності

розуміється окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки, а річчю є
предмет матеріального світу щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки (ст. 179
чинного ЦК України). Визначення видів об’єктів цивільних прав наведено у ст. 177 чинного
ЦК України, а саме: це речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права,
результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також
інші матеріальні і нематеріальні блага.

Також у тексті чинної ст. 209 КК України у визначенні предмета злочину використовується
термін „кошти”. Відповідно до ст. 1 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”
від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР, кошти – це гривня або іноземна валюта, а згідно зі ст. 2 Закону
України „Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000 р., кошти – це гроші у національній
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або іноземній валюті чи їх еквівалент.  Еквівалентом грошей при скоєнні предикатних злочинів,
можуть виступати цінні папери та банківські метали [13, с. 361]. У свою чергу, грошові кошти
є невід’ємною частиною поняття речі (майна), як це було наведено вище [12, с. 76].

Для кваліфікації суспільно небезпечного протиправного діяння за ст. 209 КК України
суттєвою ознакою є те, щоб кошти або інше майно були одержані злочинним шляхом, тобто
внаслідок вчинення предикатного злочину. Дана умова є обов’язковою ознакою злочину,
про що свідчить спеціальна вказівка на це безпосередньо у назві статті, її диспозиції та у
примітці до ст. 209 КК України [11, с. 83].

У примітці до ст. 209 КК України, визначено поняття суспільно небезпечного протиправного
діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
(предикатний злочин) – це вчинення злочину, за який Кримінальним кодексом України
передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох і більше років (за винятком
діянь, передбачених статтями 207 і 212 КК України), або вчинення діянь, що визнаються
злочином за кримінальним законом іншої держави і за таке ж саме діяння передбачена
відповідальність Кримінальним кодексом України, якщо внаслідок вчинення його незаконно
одержані доходи.

Із назви та змісту редакції статті 209 КК України випливає, що перед органами досудового
слідства та дізнання, стоїть перш за все завдання з’ясувати всі необхідні обставини, що вказують
на злочинний спосіб здобуття доходів, які легалізуються. Це, в свою чергу, свідчить, що
кримінальні справи, порушені за статтею 209 КК України, повинні розслідуватися тільки в
поєднанні з кримінальною справою про предикатний злочин, у процесі вчинення якого і
були одержані грошові кошти або інше майно. Таким чином, незаконне походження майна –
предмета легалізації, не означає, що застосування статті 209 КК України вимагає попереднього
винесення обвинувального вироку за предикатний злочин. Достатньо усвідомлення винною
особою того, що він вчинює дії з майном, одержаним злочинним шляхом.

Для кваліфікації злочину за статтею 209 КК України не має значення місце вчинення
суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню)
доходів, тобто місцем одержання „брудних” доходів може бути територія як України, так і
іноземної держави. В останньому випадку чинна редакція статті вимагає, щоб діяння – джерело
доходів, визнавалося злочином одночасно і за кримінальним законом іноземної держави, і за
КК України, що також до недавнього часу викликало неоднозначні тлумачення серед науковців
і правозахисників [10, с. 21].

Роз’яснення щодо правильного тлумачення цієї норми дав Пленум Верховного Суду
України у своїй постанові від 15 квітня 2005 року № 5 „Про практику застосування судами
законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом”. Згідно з вказаною Постановою, Пленум Верховного Суду
України вважає, що для визнання вчиненого за межами України злочину предикатним діянням
за ст. 209 КК України необхідно, щоб як кримінальним законом іншої держави, так і
Кримінальним кодексом України за таке діяння передбачалося покарання у вигляді позбавлення
волі на строк, не менше трьох років [6].

Важливим елементом предмета злочину є його вартість. Стаття 209 КК України не містить
вказівки на мінімальну вартість майна для визнання його таким, що становить предмет цього
злочину. У зв’язку з цим при застосуванні на практиці кримінально-правової норми ст. 209
КК України, правоохоронні органи та суд, повинні враховувати мінімальну межу вартості
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такого майна, яка повинна визначатися відповідно до ч. 2 ст. 11 КК України, відповідно до якої:
„не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння,
передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки,
тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі,
суспільству або державі [12, с. 77]”.

Предметом легалізації (відмивання) кримінальних доходів не можуть виступати ті товарно-
матеріальні цінності (майно), вільний обіг яких, згідно з чинним законодавством, заборонений
або істотно обмежений.

На думку більшості фахівців (іншої думки дотримуються П.П. Андрушко,
М.Є. Короткевич), об’єктивна сторона складу злочину може мати одну з чотирьох форм, які
не виключають одна одну і прямо передбачені у диспозиції статті 209 КК України [7, с. 549].

До першої форми об’єктивної сторони складу злочину відноситься вчинення фінансової
операції з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно
небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації  (відмиванню) доходів.
Відповідно до Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг”,  під фінансовими операціями потрібно розуміти: „операції з фінансовими
активами, які здійснюються уповноваженими на те органами.” Крім того, поняття фінансової
операції визначено у статті 1 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 29.11.2002 р. за № 249-ІV (далі –
Закон № 249-ІV), а саме: „фінансова операція – це будь-яка операція, пов’язана із здійсненням
платежу суб’єктами первинного фінансового моніторингу’.

Виходячи з викладеного, здійснення фінансової операції з майном, одержаним внаслідок
вчинення предикатного злочину, може мати місце при виконанні банківської операції, операції
небанківської фінансової установи, операції з цінними паперами.

Таким чином, за статтею 209 КК України повинні кваліфікуватися дії особи, яка внесла на
свій банківський рахунок кошти, отримані внаслідок вчинення предикатного злочину, що
передував легалізації (відмиванню) доходів, і після цього проводить різноманітні операції з
ними, маючи на меті надання їм статусу легально отриманого (законного) доходу. Найбільш
поширеними фінансовими операціями, які здійснюються з метою легалізації злочинних доходів,
є відкриття від імені юридичної чи фізичної особи рахунку в банку, переказ коштів або внесення
готівкових коштів на цей рахунок, їх зняття (конвертація), продаж або придбання валюти,
акцій, облігацій або інших цінних паперів.

Моментом, коли злочин вважається закінченим внаслідок здійснення фінансових операцій,
є виконання всіх етапів вказаних вище дій, внаслідок вчинення яких встановлюються,
змінюються або припиняються цивільні права та обов’язки відносно грошових коштів або
іншого майна, одержаних злочинним шляхом.

До другої форми об’єктивної сторони диспозиція статті відносить укладення угоди з
коштами або іншим майном. У Цивільному кодексі УРСР 1963 р. під угодами розумілися дії
громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав
або обов’язків (ст. 41 ЦК УРСР). У редакції чинного ЦК України термін „угода” фактично не
вживається, а його поняття відображають два інших терміни – „правочин” та „договір”, як
один із видів правочинів. Відповідно до ст. 202 чинного ЦК України, правочин – цє дія особи,
спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, а договором є
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домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення
цивільних прав та обов’язків (ст. 626 чинного ЦК України) [10, с. 36].

Крім того, при укладенні правочину (договору) з майном, що здобуте злочинним шляхом,
обов’язково повинно бути дотримано вимоги, передбачені чинним Цивільним кодексом,
зокрема дотримання обов’язкової нотаріальної форми. Тільки у цьому разі можна
стверджувати про наявність дій особи, спрямованих на надання легального (законного) статусу
майну, яке є предметом договору.

Злочин вважається закінченим внаслідок укладення угоди (правочину) з  „брудним”
майном у момент, коли здійснювана угода (правочин), відповідно до чинного ЦК України,
укладена. Якщо угода (правочин) у цивільно-правовому розумінні не укладені з причин, які
не залежали від волі винного, дії останнього за спрямованістю умислу мають розцінюватись
як замах на злочин і кваліфікуватися з посиланням на ст. 15 КК України.

Виходячи з викладеного, з метою усунення розбіжностей у термінології між нормами ст.
202 чинного ЦК України та диспозиції ст. 209 КК України необхідно внести зміни в текст ст. 209
КК України і замінити термін „угода” на „правочин” (договір).

До третьої форми об’єктивної сторони складу злочину відповідно до диспозиції статті 209
КК України відноситься вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного
походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно,
джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення.

Приховування чи маскування – це активна поведінка винної особи, що полягає у вчиненні
дій, які можуть мати як цивільно-правовий характер (наприклад, проведення безтоварних
господарських операцій; переміщення коштів за кордон у країни (офшорні юрисдикції), що
не розкривають інформацію про власника коштів або рух цих коштів), так і дії, що є цілком
незаконними (наприклад, фізична зміна зовнішнього вигляду майна, його правового статусу;
підроблення документів; переховування тощо) [12, c. 90].

Тобто у даному випадку йдеться про осіб, які вчинили суспільно небезпечні протиправні
діяння, внаслідок яких отримані злочинні доходи, і здійснюють заходи, спрямовані на
приховання чи маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, або дії
осіб, які безпосередньо не вчиняли попереднього (предикатного) злочину, але знають про
кримінальну природу таких доходів і усвідомлюють, що вони надають допомогу як у
приховуванні джерела їх незаконного походження, так і у наданні таким доходам легального
(законного) статусу.

У частині вчинення особою дій, спрямованих на приховування або маскування, цей злочин
потрібно вважати усіченим – тобто він є закінченим із моменту скоєння вказаних дій,
незалежно від того, вдалося винній особі так досягнути поставленої мети чи ні [14, с. 212].

До четвертої форми об’єктивної сторони відноситься – набуття, володіння або
використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного
протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У даному випадку під набуттям коштів та іншого майна розуміється отримання у власність
„доходу” особою, яка усвідомлює його злочинне походження, тим чи іншим оплатним або
безоплатним способом. Наприклад, купівля, отримання в обмін на інші предмети, прийняття
як оплати за надані послуги або виконану роботу, одержання як подарунок або як оплату
боргу тощо.
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Володіння доходом, що має злочинне походження, означає фактичне перебування такого
майна в особи, яка має можливість впливати на нього.

Використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення предикатного
злочину, означає їх внесок, вкладення (інвестування) у фонди підприємств, установ чи
організацій (їх філії), або їх кредитування. Крім того, можуть проводитися дії, пов’язані з
передачею (вкладенням) цих коштів у легальну підприємницьку діяльність у вигляді
фінансування виробництва, купівлі обладнання для виробництва та інших потреб, виплати
дивідендів, заробітної плати працівникам, придбання за ці кошти об’єктів приватизації тощо.

При кваліфікації діянь за статтею 209 КК України обов’язково потрібно враховувати те, що
всі дії, зазначені вище, є за своєю формою та змістом правомірними і визнаються злочинними
в разі, якщо:

а) предметом цих діянь є предмет злочину статті 209 КК України;
б) ці діяння переслідують відповідну мету – „надання правомірного вигляду володінню,

користуванню або розпорядженню доходами, одержаними внаслідок вчинення суспільно
небезпечного протиправного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, або дії,
спрямованих на приховування джерел походження таких доходів” (ст. 1 Закону України „Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”).

Однак у тексті статті 209 КК України відсутня вказівка на наявність такої мети, що може
призвести до правової неточності та неузгодженості, яких ретельно потрібно уникати в
кримінальному праві. Зокрема, відсутність такої мети у особи може призвести до кваліфікації
її дій як за статтею 198 КК України, так і за статтею 209 КК України, незважаючи навіть на чітке
розмежування цих злочинів, яке передбачено в тексті ст. 198 КК України [12, с. 89].

Тому під час прийняття рішення про порушення кримінальної справи за ст. 209 КК України,
органам досудового слідства та прокуратури необхідно враховувати цей факт при визначенні
ознак складу злочину.

При кваліфікації дій особи у вигляді злочинного набуття, володіння, використання майна
(коштів) у господарській діяльності момент, коли злочин вважається закінченим, визначається
аналогічно до легалізації (відмивання) доходів у вигляді вчинення фінансової операції чи
укладення угоди з цим майном.

Аналіз диспозиції статті 209 КК України свідчить, що суб’єктом злочину визнається фізична
осудна особа, яка досягла 16-річного віку і набула цивільної дієздатності у повному обсязі, не
обмежена у ній або не позбавлена дієздатності судом. Враховуючи те, що об’єктивна сторона
складу злочину при кваліфікації дій винної особи за статтею 209 КК України передбачає
здійснення різних фінансових операцій, укладення цивільно-правових правочинів (угод), а
також набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, здобутого злочинним
шляхом, то суб’єкт даного злочину обов’язково повинний мати повну цивільну дієздатність
(ст.ст. 34–35 чинного ЦК України) та не обмежений у ній або не позбавлений цивільної
дієздатності за рішенням суду (ст.ст. 36–37 чинного ЦК України). Якщо ці умови недотримані
(порушені), то дії особи не підлягають кримінально-правовій кваліфікації за ст. 209 КК України
в зв’язку з тим, що вони визнаються недійсними (нелегітимними), а значить і відсутні ознаки
легалізації „доходів”.

Суб’єктами легалізації (відмивання) грошових коштів чи іншого майна, одержаних
злочинним шляхом, можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства,
що беруть участь у вчиненні фінансових операцій та інших правочинів (угод), зокрема:
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працівники банківських установ, фондових чи інших бірж, інвестиційних фондів, клірингових
палат, трастових компаній, дилерських і брокерських контор, інших комерційних організацій і
установ.  Суб’єкти злочину здійснюють отримання, виплату, передачу, перевезення,
пересилання, обмін, зберігання фінансових коштів, а також особи, що документально
посвідчують чи реєструють право на майно [11, с. 94].

На питання, чи може нести відповідальність за статтею 209 КК України особа, яка скоїла
предикатний злочин, у фахівців із кримінального права та навчально-методичній літературі
не має єдиної думки [10, с. 90]. Чинною редакцією статті 209 КК України або іншими
нормативно-правовим актами України не запроваджено обмежень і розмежувань щодо
притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 209 КК України суб’єкта скоєння
предикатного злочину. Вітчизняна практика розслідування кримінальних справ про даний
вид злочину свідчить, що суб’єктом злочину може бути особа, яка скоїла предикатний злочин.
Наведене обґрунтовується тим, що на момент вчинення особою злочину, у вигляді легалізації,
предикатний злочин вже вчинено, майно, здобуте злочинним шляхом, перейшло у володіння
(користування, розпорядження) особи і подальші її дії щодо цього майна не охоплюються
складом предикатного злочину [9].

Вирішуючи зазначене питання, органи досудового слідства та суд повинні всебічно і повно
дослідити всі обставини скоєння предикатного злочину та суб’єктивне ставлення особи до
скоєного діяння (дій) у вигляді „відмивання” кримінальних доходів з метою уникнення вчинення
слідчо-судових помилок при кваліфікації дій особи за ст. 209 КК України.

Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого статтею 209 КК України, має найбільш
важливе значення для правильної кваліфікації злочину. Суб’єктивне ставлення особи до
скоєного злочину, передбаченого статтею 209 КК України, характеризується наявністю прямого
умислу. Стаття 24 КК України передбачає під прямим умислом усвідомлення особою суспільно
небезпечного характеру свого діяння та передбачення наслідків і бажання їх настання. При
кваліфікації дій за статтею 209 КК України необхідно враховувати, що прямий умисел винної
особи полягає у тому, що вона повинна усвідомити (припускати або достовірно знати), що
діє саме з предметом предикатного злочину, тобто коштами або іншим майном, одержаними
злочинним шляхом, що прямо передбачено у диспозиції статті при визначенні ставлення
особи до предмета злочину – „одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного
протиправного діяння”. Особа, яка легалізує доходи, повинна усвідомлювати характер і рівень
суспільної небезпечності та протиправність раніше вчиненого предикатного злочину. Крім
того, в діях особи повинна бути наявність  будь-якої з чотирьох форм об’єктивної сторони ч.
1 ст. 209 КК України.

Для кримінально-правової кваліфікації дій особи за ст. 209 КК України важливою умовою
є обізнаність (поінформованість) особи про злочинне джерело походження доходів під час
вчинення з майном різних операцій (правочинів). Причому для притягнення особи до
кримінальної відповідальності за ст. 209 КК України не є обов’язковим розуміння нею, яке
конкретно суспільно небезпечне протиправне діяння було скоєно, внаслідок чого були
отримані грошові кошти або інше майно. Натомість, необхідним є усвідомлення особою тих
фактичних обставин скоєного, з якими Кримінальний кодекс України пов’язує можливість
призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років, тобто така
особа повинна мати хоча б певні відомості про предикатний злочин, нехай навіть і такі, що
обмежені загальними даними про його здійснення чи злочинне походження майна [14, с. 213].
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Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони ст. 209 КК України є наявність спеціальної
мети – надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню
доходами, отриманих злочинним шляхом, або дій, спрямованих на приховування джерел
походження таких доходів, що фактично випливає з поняття легалізації (ст. 1 Закону № 249-IV).
Відсутність спеціальної мети (прагнення надати офіційного статусу доходам злочинного
походження) при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, виключає
наявність складу злочину за ст. 209 КК України [11, с. 96].

Частиною 2 статті 209 КК України встановлено кримінальну відповідальність за легалізацію
„брудного” майна, коли є кваліфікуючі ознаки: вчинення злочину повторно або за попередньою
змовою групою осіб або у великому розмірі.

Поняття великого та особливо великого розміру коштів або іншого майна, одержаних
внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передує легалізації
доходів, дається у пунктах 2, 3 Примітки до ст. 209 КК України. Проте, визначаючи розмір
коштів і вартість іншого майна, одержаних внаслідок вчинення предикатного злочину, необхідно
керуватися положеннями пункту 22.5 ст. 22 Закону України „Про податок з доходів фізичних
осіб” від 22 травня 2003 р. № 889-ІV (із змінами та доповненнями), який набрав чинності з 1
січня 2004 р., яким передбачено: „якщо норми інших законів містять посилання на
неоподатковуваний мінімум, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17
гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації
злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється
на рівні податкової соціальної пільги, визначеної п.п. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону для відповідного
року (з урахуванням положень п. 22.4 ст. 22 Закону)” [10, с. 54].

Отже, у зв’язку з тим що  стаття 209 КК України не містить вказівки на мінімальну вартість
майна для визнання його таким, що становить предмет цього злочину, працівникам
правоохоронних органів України при проведенні кваліфікації дій особи за ст. 209 КК України
необхідно враховувати мінімальну межу вартості такого майна, яка повинна визначатися
відповідно до ч. 2 ст. 11 КК України (тобто через малозначність не становить суспільної
небезпеки).

З метою усунення розбіжностей у термінології між нормами ст. 202 чинного ЦК України
та диспозиції ст. 209 КК України, необхідно внести зміни в текст ст. 209 КК України і замінити
термін „угода” на „правочин” (договір).

У редакції статті 209 КК України необхідно передбачити наявність у діях винної особи
спеціальної мети – прагнення надати офіційного статусу доходам, що мають злочинне
походження, тобто легалізувати (відмити) „брудне” майно. Відсутність вказівки про наявність
такої мети може призвести до правової неточності та неузгодженості кримінально-правових
норм.
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МАЙНОВІ ПОКАРАННЯ У ВИПАДКАХ
ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ

У статті проаналізовано проблеми застосування конфіскації та штрафів у випадках
вчинення контрабанди, а також запропоновано шляхи їх вирішення.

The problem of application of confiscation and fines in cases of smuggling is analysed in this
article. Mereover the ways of solving this problem are also offered.

Ключові слова: конфіскація, штраф, спеціальна конфіскація.

Одним із злочинів, який завдає шкоди не лише фінансовій системі держави, інтересам
господарювання, а й установленому порядку управління, національній культурній спадщині
українського народу, відносинам України з іншими державами, нормальному міжнародному
культурному обміну, іншим соціальним цінностям, є контрабанда.

Незважаючи на здійснення організаційно-практичних заходів щодо запобігання та
покладення краю контрабанді, пов’язані з нею негативні процеси мають тенденцію до
подальшого загострення, набирають більш витончених та організованих форм, завдають
значної шкоди економіці України, істотно впливають на криміногенну ситуацію в державі.

Так, контрабанда зброї, боєприпасів, вибухових, сильнодіючих отруйних та радіоактивних
речовин створює небезпеку заподіяння шкоди громадській безпеці та народному здоров’ю.
Даний різновид контрабанди є підґрунтям для міжнародного тероризму, створює напруження
в різних регіонах світу.

Контрабанда культурних та історичних цінностей створює загрозу втратити назавжди
унікальні предмети, історичне і культурне значення яких може мати далеко не еквівалентну
грошову оцінку. Кожна цивілізована країна прагне зберегти культурну спадщину для майбутніх
поколінь своїх громадян. У Конвенції ЮНЕСКО від 14 листопада 1970 р. „Про заходи, спрямовані
на заборону  і попередження незаконного ввезення, вивезення і передачі права власності на
культурні цінності”, ратифікованій Указом Президії Верховної Ради УРСР від 10 лютого 1988 р.,
вказується, що кожна держава зобов’язана охороняти спадщину, що складається з культурних
цінностей, які перебувають на її території, від загрози розкрадань, таємних розкопок і
незаконного вивезення.

© Гарбовський Л. А., Завидняк В. І., Лісова Н. В., 2010
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Злочинні елементи, що спеціалізуються на протиправних зовнішньоекономічних операціях,
за останні два-три роки значно „вдосконалили” свою діяльність. Вони широко користуються
такими методами, як створення за участю підставних осіб фіктивних фірм, підприємств,
здійснюють фіктивні транзитні перевезення з наступним „утопленням” вантажів на нашій
території, вдаються до протиправних бартерних операцій та операцій з давальницькою
сировиною.

Аналіз порушених митниками кримінальних справ свідчить, що в комерційному аспекті
масштабні контрабандні операції приносять їх учасникам величезні прибутки. Так, нелегальне
переміщення через кордон і реалізація лише одного „каміона” з імпортними сигаретами
збагачує організаторів і виконавців злочинної акції на 80–100 тисяч доларів США. Такий само
„навар” отримують контрабандисти алкогольних напоїв, делікатесних рибних продуктів,
викрадених за кордоном автомашин тощо.

Так, упродовж 8 місяців 2009 року на кордоні з країнами Європейського Союзу було
затримано 35,4 млн шт. цигарок, або 1,8 млн пачок. Це пояснюється, в першу чергу, суттєвою
відмінністю в цінах на сигарети в Україні та країнах ЄС. А загалом за 8 місяців 2009 року
митними органами України попереджено 2 083 випадки незаконного переміщення тютюнових
виробів, з яких 1 828 під час спроб незаконного вивезення тютюнових виробів за межі митної
території України та 255 випадків – під час ввезення сигарет в Україну. При цьому митними
органами України вилучено понад 50 млн шт. сигарет (понад 2,5 млн пачок) [7].

Крім перерахованих вище видів контрабанди, особливо вражає незаконний відтік грошової
маси за кордон. У фінансових сферах, пов’язаних із фіктивними фірмами, нелегальними
конвертаційними центрами, переміщенням через кордон значних валютних коштів, як правило,
виявляється фінансово-банківський слід – в Україні чи за кордоном, і суми валют, переміщені
контрабандним шляхом за кордон, величезні. За оцінками Світового банку, тільки протягом
1992–2000 рр. з України нелегально вивезли десятки мільярдів доларів.

Контрабанду (ст. 201 Кримінального кодексу України (далі – КК України) треба відрізняти
від контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
(ст. 305 КК України) за безпосереднім об’єктом і предметом злочину.

Зважаючи на тенденцію до поширення наркоманії в Україні, Кабінет Міністрів України
розпорядженням від 24 січня 2002 р. № 26-р схвалив „Концепцію реалізації державної політики
у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів на 2002–2010 роки”, основною метою якої є розробка і здійснення на державному
рівні заходів щодо протидії поширенню наркоманії та злочинності, пов’язаної з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виконання Україною
відповідних зобов’язань перед міжнародним співтовариством.

За даними МВС України, станом на вересень 2007 р. нараховувалося майже 500 тис. осіб,
які регулярно вживають наркотичні засоби, із них понад 5 тис. наркозалежних – неповнолітні.
Найбільшу кількість наркозалежних зареєстровано у південних областях України [8].

На сьогодні, незважаючи на здійснення організаційно-тактичних і практичних заходів щодо
запобігання та покладення краю контрабанді, цей різновид правопорушення займає значне
місце. Пов’язані з цим негативні процеси мають тенденцію до подальшого загострення. У
зв’язку з намаганням міжнародних наркокартелів використати територію України в своїх
злочинних цілях, вони набирають більш витончених та організованих форм, що вимагає від
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правоохоронних органів України рішучого посилення боротьби з контрабандою,
запровадження нових ефективних заходів захисту економічних інтересів держави.

„Нелегальний транзит наркотиків через нашу територію здійснюється морем, сушею,
повітряним транспортом, а в ролі наркокур’єрів-перевізників, як правило, виступають наші
співгромадяни або іноземці, пов’язані з міжнародними та регіональними наркоструктурами.
Значний інтерес згадані структури виявляють і до орендованих зарубіжними фірмами
українських літаків і суден, особливо до тих, які використовуються підприємницькими фірмами
країн Південної Америки, Африки, Азії і мають можливості здійснювати регулярні рейси у
повітряні та морські порти України” [5, с. 214].

У зв’язку з тим, що контрабандисти постійно вдосконалюють тактику, форми і методи
злочинної діяльності, залучають до цієї діяльності багатьох „тіньових”, а часом і легальні
підприємства, митні органи разом з іншими правоохоронними органами протягом останнього
часу помітно активізували свою роботу в напрямі протидії, тобто припиненню контрабанди
наркотиків, перекриттю каналів їх вивезення і транзиту, зміцненню взаємодії між усіма
зацікавленими органами.

Як показує практика, реальні результати щодо виявлення наркотичних речовин та інших
предметів контрабанди, досягаються не завдяки масовій перевірці транспортних засобів та
багажу пасажирів, а завдяки використанню методу аналізу ризиків, застосуванню технічних
засобів, а також за умови добре опрацьованих контактів з митними та спеціальними службами
іноземних держав і цільового використання оперативної інформації.

Усе частіше в центрі уваги правоохоронних підрозділів Держмитслужби – боротьба з
контрабандою „важких” наркотиків, що ввозяться в Україну з країн Близького Сходу, Південної
Азії та Південної Америки (кокаїн, героїн, гашиш та ін.). Крім того, поширюються наркотики
синтетичного походження – амфетаміни, які розфасовують у вигляді таблеток в упаковках
звичайних ліків. Цей та інші види синтетичних наркотиків і психотропних речовин швидко
поширюються серед молоді, що особливо небезпечно.

Об’єктивна сторона контрабанди полягає в активних діях, спрямованих на незаконне
переміщення вказаних вище предметів через митний кордон України одним з двох способів,
які прямо вказані в ст. 201 КК України і зміст яких розкривається у Митному кодексі України
(далі – МК України), і передбачає одну із можливих протиправних дій: переміщення товарів,
предметів через митний кордон України поза митним контролем; переміщення товарів,
предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Контрабанда
вартістю менше однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тягне
адміністративну відповідальність відповідно до ст. ст. 351 і 352 МК України.

Незважаючи на те, що основним шляхом подолання злочинності є усунення причин, що
її породжують, велике значення при протидії злочинності має і застосування кримінально-
правових засобів – кримінальної відповідальності і покарання.

Діюча система покарання в Україні містить розгалужену систему засобів, яка забезпечує
індивідуалізацію кримінально-правового впливу. Складовою цієї системи є інститут додаткових
покарань, який дозволяє більшою мірою застосовувати покарання відповідно до особливостей
конкретного злочину та особи. Одним із видів додаткових покарань є конфіскація майна.
Відповідно до вимог кримінального закону конфіскація майна як різновид додаткового
покарання полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або
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частини майна, яке є особистою власністю засудженого, а також частини, що йому належить
у спільній власності.

Конфіскація майна застосовується лише у випадках,  передбачених статтями Особливої
частини Кримінального кодексу України, і може бути звернута тільки на особисту власність
засудженого та його частину в спільній з іншими особами власності. За порушення митних
правил, а також контрабанду, якщо в діях осіб, які допустили такі правопорушення, відсутній
склад злочину, встановлена адміністративна відповідальність – штраф.

Крім того, в більшості випадків при вчиненні контрабанди чи іншому порушенні митних
правил до правопорушників, крім покарання, застосовується спеціальна конфіскація.

Спеціальна конфіскація істотно відрізняється від конфіскації майна як виду додаткового
покарання. Вона не є покаранням і полягає в примусовому вилученні у засудженого предметів,
що були знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом правопорушення, отримані
внаслідок його вчинення, а також гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинно. За своєю
правовою природою така конфіскація належить до категорії кримінально-процесуальних
заходів примусу допоміжного характеру. Предмети, що були знаряддям вчинення злочину,
належать до речових доказів, а питання про такі докази вирішується відповідно до положень
кримінально-процесуального закону. Застосування спеціальної конфіскації, яка є
обов’язковим примусовим заходом, врегульовано ст. 81 КПК України. Тобто знаряддя злочину
підлягає конфіскації в обов’язковому порядку, якщо воно належить винній особі та умисно
використовувалося для досягнення злочинного результату.

Майно, предмети, речі, отримані внаслідок вчинення злочину, за законом також підлягають
вилученню в будь-якого володільця і передаються в дохід держави. При цьому обов’язковою
умовою є їх визнання речовими доказами у справі.

Однак у питанні застосування спеціальної конфіскації є значні суперечності. Так, КК
України передбачає, якщо вчинено контрабанду і в діях особи є ознаки злочину, передбаченого
ст. 201 КК України, то знаряддя злочину (а це в більшості випадків транспортний засіб) підлягає
конфіскації тільки тоді, коли він належить на праві приватної власності правопорушнику
відповідно до ч. 1 ст. 59 КК України. А якщо вчинено контрабанду і в діях особи немає складу
злочину, а її дії визнані як адміністративне правопорушення, то відповідно ст. ст. 351 і 352 МК
України конфіскації обов’язково підлягають транспорті засоби, що використовувалися для
переміщення товарів через митний кордон України.

Для того щоб усунути названі суперечності, пропонуємо ч. 1 ст. 59 КК України після слів
„яке є власністю засудженого” доповнити „якщо інше не передбачено законами України”.
Тобто викласти так, як у ст. 29 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тоді як
за вчинений злочин, так і за адміністративне правопорушення спеціальна конфіскація буде
застосовуватися однаково. На практиці не виникає великих проблем щодо застосування
спеціальної конфіскації в зв’язку з тим, що митні органи в більшості випадків своєчасно
забезпечують виконання вироку в частині конфіскації завдяки вилученню предметів
контрабанди та товарів, що стали предметом порушення митних правил і накладення на них
арешту.

Щодо застосування конфіскації майна як кримінального покарання, то і тут є достатньо
проблем. Найбільшою проблемою є невиконання вироку в частині конфіскації майна, а
реалізація кримінальної відповідальності особи, визнаної судом винною у вчиненні злочину,
досягається лише за умови виконання вироку.
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Аналіз правозастосовної практики показує, що частка виконаних вироків у частині
конфіскації майна рідко перевищує 25 %, що часто робить призначення цього покарання
формальним, таким, що не забезпечує досягнення покладених на нього цілей, цим самим
підриває авторитет судового вироку, сприяє формуванню ілюзії безкарності [6, с. 39].

Ефективність виконання вироків про конфіскацію майна засуджених залишається
невисокою, оскільки в суди надходять справи про злочини, за вчинення яких передбачено
конфіскацію майна, в більшості випадків з протоколами про відсутність майна у обвинувачених.

Незастосування судами конфіскації майна пов’язане з тим, що митні органи, затримавши
особу за вчинення контрабанди, не можуть перевірити наявність майна у обвинуваченого
(особливо за місцем проживання), а, провівши дізнання, передають справу слідчому.

Згідно з п. 2 ст. 125 КПК України по справах про злочини, за які кримінальним законом
передбачено конфіскацію майна та предметів і знарядь злочину, слідчий зобов’язаний вжити
необхідних заходів для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації, склавши
про це постанову. Стаття 126 КПК України визначає порядок забезпечення цивільного позову
і можливої конфіскації майна, що передбачає накладення арешту на вклади, цінності та інше
майно обвинуваченого чи підозрюваного, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено
арешт. Однак на практиці органами досудового слідства лише у поодиноких випадках
виконуються вимоги вказаних статей КПК, тому що цими статтями не встановлено строків
накладення арешту на вклади, цінності та інше майно підозрюваного чи обвинуваченого.

У зв’язку з цим органами досудового слідства в багатьох випадках опис і арешт майна з
метою забезпечення можливої конфіскації проводиться не оперативно або зовсім не
проводиться, що, в свою чергу, надає можливість обвинуваченим чи їх родичам приховувати
майно, яке підлягає опису, як наслідок, складають протоколи про відсутність такого майна і
немає можливості піддати винну особу належному покаранню та захистити інтереси
потерпілих чи держави. Тобто органи досудового слідства підходять до цього питання
формально, складаючи в день винесення відповідної постанови і протокол про відсутність
майна, яке підлягає арешту.

З метою зменшення числа невиконаних вироків у частині конфіскації майна нами
підтримується думка українських учених Н. Бабича [2], М. Бажанова [3], Н. Гуторової [4], які
уже висловлювалися проти застосування конфіскації майна як виду додаткового покарання
за вчинення злочину. На нашу думку, за вчинення контрабанди, замість застосування
конфіскації майна з успіхом можна застосовувати більш ефективне додаткове покарання –
штраф, оскільки вирок суду в частині штрафу набагато легше виконати, а якщо не можна
стягнути штраф, суд може замінити суму штрафу покаранням у вигляді громадських робіт.
Однак заміна в Україні конфіскації майна на штраф потребує спеціальних наукових досліджень.

Щодо застосування такого покарання, як штраф у випадках вчинення контрабанди, то тут
якихось особливостей не виникає, є тільки загальноукраїнська проблема – велика частка
невиконання вироків.

Прийняття зазначених змін до Кримінального кодексу України, на нашу думку, дозволить
суттєво підвищити ефективність діяльності органів досудового слідства та значно зменшить
кількість невиконаних вироків.
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ГАРАНТИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В УГОЛОВНОМ

ПРОЦЕССЕ
В статье обеспечение права свободы и личной неприкосновенности в уголовном

процессе анализируется на основе международных документов в области прав человека и
международной практики. Отмечается, что каждое лицо обладает правом свободы и
личной неприкосновенности и никто не может быть лишен свободы иначе, как это
предусмотрено соответственно закону. В статье рассматриваются такие
международные акты по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека,
Международный пакт о гражданских и политических правах, а также региональные
акты (Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и др.).

In article maintenance of the right of freedom and inviolability of person in criminal trial is
analyzed on the basis of the international documents in the human rights sphere and the
international practice. It is noticed that each person possesses the right of freedom and
inviolability of person and nobody can be deprived of freedom differently as in the cases provided
in the law. There are considered such international documents on human rights, as the Universal
Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and
also regional documents such as the European Convention on Protection of Human Rights and
Basic Freedoms, etc.

Ключевые слова: свобода, личная неприкосновенность, Всеобщая декларация прав
человека, международные стандарты, УПК АР.

Право на свободу и личную неприкосновенность в международном праве закреплено во
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст. 3 и 10), Международном пакте о гражданских
и политических правах 1966 г. (ст. 9), Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 г. (ст. 5).

Анализ положений Всеобщей декларации прав человека показывает, что формулой „никто
не может подвергаться необоснованному аресту, задержанию или изгнанию” лишь
декларируется право на личную неприкосновенность. Однако это не относится к другим
международно-правовым актам. В науке международного права отмечается, что ст. 5
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Европейской Конвенции 1950 г. выступила в качестве прообраза для Международного пакта
о гражданских и политических правах [3, 7]. Сравнительный анализ ст. 5 Европейской конвенции
1950 г. и ст. 9 Международного пакта 1966 г. демонстрирует, что более широкое право на
свободу и личную неприкосновенность закреплено именно в Европейской конвенции:

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть
лишен свободы иначе, как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:

a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом;
б) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение

вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью обеспечения исполнения
любого обязательства, предписанного законом;

в) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы
оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении
правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что
необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться
после его совершения;

г)заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного
постановления для воспитательного надзора или его законное заключение под стражу,
произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом;

д) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения
инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных,
алкоголиков, наркоманов или бродяг;

э) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвращения его
незаконного въезда в страну или лица, против которого принимаются меры по его высылке
или выдаче.

2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке причины
его ареста и любое предъявляемое ему обвинение.

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с подпунктом (в)
пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному
лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение
может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд.

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет
право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу
и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным.

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в нарушение положений
настоящей статьи, имеет право на компенсацию.

В отличие от п. 1 ст. 5 Европейской Конвенции 1950 г., где указаны шесть оснований для
ограничения права на свободу и личную неприкосновенность в соответствии с законом, эти
нормы не закреплены в ст. 9 Международного пакта 1966 г. Вместе с тем, в ст. 9
Международного пакта 1966 г. уделено значительное внимание гарантии права на свободу и
личную неприкосновенность, которая не закреплена в тексте ст. 5 Европейской конвенции
1950 г. В числе других положений ст. 5 Европейской конвенции 1950 г. и ст. 9 Международного
пакта 1966 г., следует назвать стандарт „содержание под стражей лиц, ожидающих судебного



264                                                                                                             Право

разбирательства, не должно быть общим правилом”, закрепленный в п. 3 ст. 9
Международного пакта и не совпадающий с положением п. 3 ст. 5 Европейской Конвенции.

Значение соответствующей нормы Международного пакта 1966 г. для уголовного
судопроизводства подтверждается практикой Комитета ООН по правам человека. Так, Комитет
по правам человека отмечает, что хотя в деле Гюго Ван Алфен против Нидерландов (№ 305/
1988) задержание лица в течение девяти недель не противоречит уголовно-процессуальному
законодательству Нидерландов, тем не менее, нарушено указанное выше требование п. 3
ст. 9 Международного пакта 1966 г. Комитет считает, что содержание под стражей после
законного задержания должно быть разумным не только по закону, но и с учетом всех
обстоятельств. Цель задержания должна быть известна. В частности, задержание лица должно
обеспечить, чтобы это лицо не скрылось, не препятствовало проведению расследования или
не совершило новое преступление. В этом деле государство не смогло указать обстоятельства,
ввиду которых было осуществлено 9-недельное задержание. Материалы дела явно
свидетельствовали, что основная цель задержания заключалась в том, чтобы в течение 9
недель добиться признания этого лица [2, с. 85].

Приведенный пример свидетельствует о том, что ст. 9 [3] Международного пакта о
гражданских и политических правах приобретает приоритетное значение, и это необходимо
учитывать в сфере уголовного процесса. Норма, выражающая тезис „содержание под стражей
лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом”, следует
отнести к основным стандартам прав человека.

Законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом (п. 1 „а” ст. 5
Европейской конвенции 1950 г.), должно осуществляться в контексте права на свободу.

Это положение применяется каждый раз при назначении наказания в виде лишения
свободы после объявления обвинительного приговора суда [3, с. 19]. При этом, как правило,
в качестве наказания понимается заключение лица в тюрьму. Хотя терминологически не
используется это выражение.

Как подчеркивается в решении Европейского суда по правам человека в отношении Ван
Другенбрека, с хронологической точки зрения лишение свободы должно не только логически
соответствовать обвинительному приговору, но и непосредственно предшествовать ему [5].

В решении Европейского суда в отношении Уикса от 2 марта 1987 г. № 3/1985/89/133 также
отмечено, что между наказанием и приговором должна быть казуальная связь, придающая
наказанию законный характер. Если через определенный срок казуальная связь между
наказанием и приговором теряется, тогда наказание теряет свой законный характер.

Положение п. 1 „c” ст. 5 Европейской конвенции 1950 г., связанное с законным арестом
или задержанием лица за неисполнение законного решения суда или в целях  выполнения
любого определенного законом обязательства закреплено в чрезмерно общей форме.
Поэтому необходимо выяснять правовое содержание используемых в нем терминов.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 43/173 (1988) принят „Свод принципов
защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме”.
В разделе „используемые термины” этого документа указываются следующие комментарии
с точки зрения целей свода принципов:

а) слово „арест” означает акт задержания лица по подозрению в совершении какого-либо
правонарушения или по решению какого-либо органа; 
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б) слова „задержанное лицо” означают любое лицо, лишенное личной свободы не в
результате осуждения за совершение правонарушения; 

в) слова „заключенное лицо” означают любое лицо, лишенное личной свободы в результате
осуждения за совершение какого-либо правонарушения; 

г) слово „задержание” означает состояние задержанного лица, определение которого
приводится выше; 

д) слово „заключение” означает состояние заключенного лица, определение которого
приводится выше; 

э) слова „судебный или иной орган” означают судебный или иной орган в соответствии с
законом, статус и положение которого обеспечивают максимально прочные гарантии
компетентности, беспристрастности и независимости. 

Хотя „Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме” представляет собой документ рекомендательного характера,
вместе с тем это универсальный международно-правовой акт. Поэтому при изложении п. 1
ст. 5 Европейской Конвенции 1950 г. термины „задержание” и „заключение” могут быть
использованы в том смысле, в котором они определены в Своде принципов.

Уголовно-процессуальный Кодекс АР предусматривает в качестве законного ареста лица
основания, указанные в ст. 155, а также обстоятельства, учитываемые при избрании меры
пресечения (ст. 154), в ст. 156 говорится о постановлении и определении избрания меры
пресечения, ст. 157 фиксирует положение о сроках содержания под стражей, а также меры
ограничения свободы, применяемые в соответствии с требованиями ст. 175 об отмене или
изменении мер пресечения.  В соответствии с УПК АР основания для задержания
подозреваемого лица регламентируются ст. 148, порядок задержания подозреваемого – статьей
148.4, основания для освобождения задержанного лица – статьей 153.3.

Один из международных стандартов по гарантии соответствующего права закреплен в п.
1 „e” ст. 5 Европейской конвенции 1950 г. В этой статьей закреплено положение, согласно
которому в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний лицо может
быть подвержено законному аресту. Этот же порядок распространяется на психически
больных, лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также на лиц, ведущих бродячий
образ жизни.

Особенность соответствующего пункта ст. 5 Европейской конвенции 1950 г. заключается
в объединении ситуаций, присущих достаточно разным лицам под упрощенным понятием
задержания, включая содержание под стражей. Европейский суд сформировал прецедент,
связанный с задержанием лиц, страдающих инфекционными заболеваниями, алкоголизмом,
а также наркоманов [3, с. 28]. В соответствии с п. 1 „e” ст. 5 Европейской конвенции 1950 г.
особенного внимания заслуживает практика квалификации законности задержания психически
больных и бродяг.

Следует отметить, что согласно этой статье, понятие „бродяги” в отношении задержанных
лиц не раскрывается ни в практике Европейского суда, ни в Конвенции. В наиболее общем
значении это понятие регулируется национальным законодательством [3, с. 29].

Практика Европейской комиссии по правам человека и Европейского суда по правам
человека показывает, что п. 1 „e” ст. 5 Европейской конвенции в отдельных случаях может
быть использован в качестве основания задержания в сфере уголовного правосудия.
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Лица, о которых идет речь в п. 1 „f” ст. 5 Европейской конвенции и в отношении которых
предусмотрены меры законного ареста или задержания для пресечения незаконного въезда
в страну, “ это, как правило, иностранцы, в отношении которых принимаются меры по
выдворению или экстрадиции из страны [1, с. 178].

Это положение применяется в тех случаях, когда внутреннее законодательство позволяет
государству воспрепятствовать незаконному въезду иностранцев, а также для их выдворения
и экстрадиции.

Европейская комиссия по правам человека отметила, что при наличии юридических
оснований для задержания этот случай считается законным.

Следовательно, рассматриваемый подпункт Европейской конвенции 1950 г. отличается
также уголовно-процессуальной природой. Однако соответствующие нормы не закреплены
ни во Всеобщей декларации прав человека, ни в Международном пакте 1966 г. Пункт 1 „f”
ст. 5 Европейской конвенции 1950 г. необходимо иметь в виду при формировании
национальных стандартов права на свободу и личную неприкосновенность.

Сравнительный анализ ст. 9 Международного пакта 1966 г. и ст. 5 Европейской конвенции
1950 г. показывает, что в обоих актах закреплены процессуальные гарантии после того, как
лицо лишено свободы. В частности, эти гарантии приведены в п. 2.5 ст. 9 Международного
пакта 1966 г. и пунктах 2-5 ст. 5 Европейской конвенции 1950 г.

Процессуальные гарантии, предусмотренные соответствующими пунктами этих
международных договоров, отличаются от гарантий незаконного лишения лица свободы. В
качестве примера можно назвать п. 2 ст. 9 Международного пакта 1966 г. и п. 2 ст. 5 Европейской
конвенции 1950 г., в которых речь идет об обязательствах властей информировать лицо о
причинах его задержания, а также основаниях обвинения, предъявляемого данному лицу.

В качестве гарантии права задержанного на свободу и личную неприкосновенность следует
признать п. 3 ст. 9 Международного пакта 1966 г.

Пункт 4 ст. 9 Международного пакта 1966 г. и п. 4 ст. 5 Европейской конвенции 1950 г.
содержат положение о предоставлении лицу возможности судебного опротестования в связи
с законностью задержания и содержания под стражей. Вместе с тем анализ указанной нормы
показывает, что их редакции не совпадают. В частности, п. 4 ст. 9 Международного пакта
гласит, что „каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей,
принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно
вынести постановление относительно законности его распорядиться о его освобождении,
если задержание незаконно”, а п. 4 ст. 5 Европейской конвенции 1950 г. содержит положение
о том, что «каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу,
имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под
стражу и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным”.

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие основные выводы и
выдвинуть соответствующие рекомендации по усовершенствованию уголовно-
процессуального законодательства Азербайджанской Республики в свете положений
международных актов в области прав человека. Уголовно-процессуальное законодательство
Азербайджанской Республики в основном соответствует международным стандартам и
примечательно, что работа по гармонизации продолжается. Вместе с тем имеются как
определенные пробелы, включая неясные и расплывчатые формулировки, дающие основание
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для возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, так и коллизии с
положениями международных актов.

Представляется, что для устранения этих недостатков должны быть использованы все
возможные пути и средства национальной имплементации, как–то: принятие новых
законодательных актов; введение в законодательство соответствующих изменений и
дополнений; прямое применение судами Азербайджана положений самоисполнимых
международных актов, в особенности прецедентного права Европейского суда по правам
человека; использование дискреционного полномочия Конституционного Суда
Азербайджанской Республики по толкованию соответствующих положений Конституции,
УПК и других законов; использование института руководящих разъяснений Пленума
Верховного Суда Азербайджанской Республики.

Процесс приведения уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской
Республики в соответствие с международными стандартами обязательно должен охватывать
и практику судов (и правоохранительных органов), которая также должна соответствовать
этим стандартам. При этом необходимо иметь в виду, что приведение национального
законодательства в соответствие с Европейской конвенцией о правах человека 1950 г. является
не целью имплементации последней, а лишь ее средством (вернее, одним из ее средств);
основная цель же состоит в обеспечении эффективной защиты прав и свобод человека в
рамках юрисдикции государства, что вряд ли возможно без должного применения прав
человека указанными органами, в особенности судами.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В статье анализируются положения Орхусской Конвенции и их имплементация в

законодательство государств-участников (в частности в Азербайджанской Республике).
Выявляется значение доступа к информации о состоянии окружающей среды и роль в
обеспечении экологической безопасности. Проводится сравнительный анализ положений
Конвенции и внутригосударственных нормативно-правовых актов. Определяется уровень
участия общественности в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды.
Устанавливается значение доступа к правосудию в случае невозможности реализации
права на доступ к экологической информации. Делаются соответствующие выводы
относительно реализации права по сбору информации об окружающей среде.

The article analyzes the provisions of the Aarhus Convention and its implementation in the
legislation of member states (in particular in the Republic of Azerbaijan). The importance of
access to information about the state of the environment and role in ensuring environmental
safety is revealed. The comparative analysis of the provisions of the Convention and norms of the
domestic law is done. The level of public participation in decision-making process concerning
the environment is defined. The importance of access to justice in the case of impossibility of
realization of the right of access to environmental information is established. The conclusions
regarding the right to collect information about the environment are made.

Ключевые слова: окружающая среда, экологическая информация, состояние
окружающей среды, Орхусская Конвенция, доступ к информации, экологическая
экспертиза.

Первым международным соглашением, гарантирующим общественности право на доступ
к экологической информации, стала Конвенция о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды, заключенная в 1998 г. в датском городе Орхус (вступила в
силу 30 октября 2001 г.). 8 октября 2009 г. вступил в силу Протокол о регистрах выбросов и
переноса загрязнителей к данной Конвенции. О значении Конвенции достаточно подробно
высказался бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан: „Принятие Конвенции ЕЭК
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ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, – Орхусской конвенции
– явилось гигантским шагом на пути развития международного права в этой области. Как
таковая, она являет собой что ни на есть амбициозный и смелый замысел в деле создания
„экологической демократии”, который когда-либо воплощался под эгидой Организации
Объединенных Наций…”[1]. Конвенция также стала предметом анализа юристов [2]. По
мнению Исполнительного секретаря ЕЭК ООН Яна Кубиша, привлечение общественности и
организаций гражданского общества к разработке и осуществлении мер в ответ на изменение
климата является не выбором, а необходимостью [3].

На этом фоне хотелось бы обратиться непосредственно к анализу Орхусской конвенции и
реализации ее положений в Азербайджанской Республике. Прежде всего хотелось бы отметить
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики  от 30 марта 2006 г. „О
дополнительных мерах в сфере вопросов, исходящих из международных конвенций и
соглашений по защите окружающей среды, к которым присоединилась Азербайджанская
Республика”[4]. Данное распоряжение закрепляет призыв к государственным органам
Азербайджанской Республики активизировать свои усилия и повысить эффективность своей
деятельности в реализации положений международных договоров. Кроме того, в целях
реализации положений Орхусской конвенции при поддержке Бакинского офиса ОБСЕ при
Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики был создан
Общественно-информационный центр об окружающей среде (Орхусский общественный
экологический информационный центр).

Как известно, основные права и свободы граждан являются неотъемлемой частью
современного демократического государства. Среди них особое место занимает право
граждан на экологическую информацию, поскольку именно возможность доступа граждан
к экологически значимой информации определяет уровень развития демократических
институтов государства, степень доверия в отношениях между гражданами и
государственными структурами. Информированность общественности повышает уровень
правосознания людей, способствует более глубокому пониманию экологических проблем и
непосредственному участию в их решении [5]. Одной из проблем, не позволяющей в полной
мере реализовать право на получение экологической информации, является не
осведомленность граждан о том, куда необходимо обращаться и подавать свои запросы
(просьбы) о предоставлении экологической информации. Для решения данной проблемы
важное место должно отводиться образованию. Экологическое образование должно
сопровождать человека на протяжении всей жизни, формировать экологическое
мировоззрение, воспитывать чувство ответственности за состояние природы, помогать
осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности. Один из аспектов,
негативно сказывающихся на состоянии окружающей среды, заключается в том, что
население не информируется и не знает о действующих законах, а тем более о проектах,
которые сказываются в какой-то мере на состоянии окружающей среды. Как отмечается в
докладе Азербайджанской Республики, проводившиеся в регионах республики обследования
свидетельствуют о том, что население в меньшей степени знакомо с законами, действующими
в области охраны окружающей среды. Принятие решений, которые идут вразрез с интересами
населения, нередко связано с пассивным участием общественности.
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Согласно цели Конвенции для содействия защите права каждого человека нынешнего и
будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и
благосостояния, каждая Сторона гарантирует права на доступ к информации, на участие
общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные,
регламентирующие и другие меры, включая меры по достижению совместимости положений,
регламентирующих порядок осуществления положений настоящей конвенции, касающихся
информации, участия общественности и доступа к правосудию, а также надлежащие меры
по обеспечению их применения, для создания и поддержания чёткой, открытой и
согласованной структуры для осуществления положений настоящей Конвенции.

Конституционной основой реализации положения анализируемой конвенции в
Азербайджанской Республике является ст. 39 Конституции, согласно которой каждый имеет
право жить в условиях здоровой окружающей среды. В соответствии с частью второй данной
статьи каждому гарантируется право на сбор достоверной информации о состоянии
окружающей среды и право на возмещение ущерба здоровью и имуществу в результате
экологического правонарушения. Как видим, речь идет о сборе достоверной информации,
поскольку сведения пусть даже полные и достоверные, но предоставленные несвоевременно,
не могут представлять интереса с точки зрения защиты права на благоприятную окружающую
среду. Основным внутригосударственным актом, закрепляющим право получения
информации об окружающей среде является Закон Азербайджанской Республики „О
получении информации об окружающей среде” от 12 марта 2002 г. Статья 1.0.1 данного
Закона определяет информацию об окружающей среде как сведения о состоянии земли,
воды, недр, атмосферы и живых организмов; изменениях, происходящих и могущих
произойти в компонентах окружающей среды в результате деятельности, оказывающей или
могущей оказать воздействие на окружающую среду, жизнь людей; об оценке данных
изменений, мерах и расходах, связанных с охраной и рациональным использованием
окружающей среды. Данное определение в целом отражает содержание „экологической
информации”, раскрываемой в ст. 2 Конвенции. Так, данным определением не охватывается
информация о состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, состоянии
объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздействует или
может воздействовать состояние элементов окружающей среды или через посредство этих
элементов, факторы, деятельность или меры. Объектами информации об окружающей среде
согласно ст. 1.0.2 указанного Закона являются органы государственной власти и местного
самоуправления, отраслевые структуры данных органов, тогда как Конвенция под термином
„государственный орган” понимает администрацию на национальном, региональном и
другом уровне; физических или юридических лиц, выполняющих государственные
административные функции в соответствии с национальным законодательством, включая
конкретные обязанности, деятельность или услуги, имеющие отношение к окружающей
среде; любых других физических или юридических лиц, выполняющих государственные
обязанности или функции или оказывающих населению услуги, имеющие отношение к
окружающей среде, под контролем органа или лица, указываемого выше; учреждения любой
региональной организации экономической интеграции. Это определение не включает органы
или учреждения, действующие в судебном или законодательном качестве. Как видим, данный
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термин охватывает более широкий круг лиц, чем это определено в положениях национального
закона.

Важным условием, установленным в Конвенции, является порядок предоставления
информации. Так, в соответствии с п. 2 ст. 4 Конвенции экологическая информация
предоставляется в максимально сжатые сроки, но не позднее одного месяца после подачи
просьбы, если только объём и сложность соответствующей информации не оправдывают
продления этого периода до двух месяцев после подачи просьбы. Податель просьбы
информируется о любом продлении этого периода и о причинах, оправдывающих принятие
такого решения. Согласно ст. 8.1 Закона обращение или запрос, связанные с получением
информации об окружающей среде, должны быть представлены в письменной форме,
составлены точно и ясно, отражать полную информацию о запрашивающем. При этом
указание обратившихся на правовые или другие интересы в получении информации не
обязательно. Обращение или запрос, связанные с получением информации об окружающей
среде, регистрируются, рассматриваются, на них получают ответ в предусмотренном
законодательством порядке. В данном случае Закон конкретно не определяет срок ответа на
обращение и отсылает к положениям другого закона (Закона Азербайджанской Республики
„О порядке рассмотрения обращения граждан” от 10 июня 1997 г.). Согласно ст. 10 данного
Закона обращение должно рассматриваться в месячный срок, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством, а обращение, не требующее дополнительного изучения
и проверки, не позднее 15 дней, если законодательством не предусмотрен иной срок. В случаях
необходимости проведения специальной проверки, требования дополнительных материалов
или принятия других мер для рассмотрения обращения, руководитель или заместитель
руководителя соответствующего органа, учреждения, организации, предприятия в
исключительных случаях может продлевать срок рассмотрения обращения не более чем на
один месяц. Об этом должно быть сообщено обращающемуся гражданину, а при взятии
органом государственной власти на контроль рассмотрения обращения, – органу
государственной власти.

Следует заметить, что Закон „О получении информации об окружающей среде” определяет
сроки ответов на обращения (запрос) в случае отказа. Так, в соответствии со ст. 9.2 при отказе
в обеспечении обращения или запроса обратившемуся не позднее чем в течение 10 дней
направляется ответ с указанием причин. В случае, если охваченные обращением или запросом
сведения утрачивают значение при несвоевременном предоставлении, ответ направляется
безотлагательно, а если это не представляется возможным, – в течение 24 часов. В других
случаях ответ на обращение и запрос для получения информации об окружающей среде
направляется не позднее одного месяца, если же информация является сложной, – в течение
двух месяцев (с предварительным ответом запрашивающему).

Конвенция в ст. 9 устанавливает основания для отказа в предоставлении экологической
информации (государственный орган, в который направлена просьба, не располагает
запрашиваемой экологической информацией; просьба является явно необоснованной или
сформулирована в слишком общем виде; или просьба касается материалов, находящихся на
заключительном этапе их подготовки или внутренней переписки государственных органов,
когда такое исключение предусматривается национальным законодательством или
сложившейся практикой, при этом учитывается заинтересованность общественности в
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получении такой информации).  Кроме того, Конвенция содержит перечень оснований отказа
в предоставлении экологической информации [6].

Национальное законодательство устанавливает более узкий круг оснований для отказа, а
именно: если это связано с вопросами безопасности государства; при ссылке на секретные
материалы органов государственной власти по международным связям и вопросам обороны;
при отнесении к вопросам, рассматриваемым в судебных органах или находящимся на стадии
предварительного следствия; при отнесении к коммерческой тайне; если раскрытие
информации будет представлять угрозу для окружающей среды или может причинить ущерб
ее компонентам; при ссылке на материалы, представленные третьим лицом, не обладающим
по законодательству соответствующими полномочиями, или на которое не возложено такое
обязательство, а также не давшим согласия на распространение сведений (ст. 7).

Каждый участник Конвенции может разрешить своим государственным органам взимать
плату за предоставление информации при условии, что эта плата не превышает разумного
уровня. Государственные органы, намеревающиеся взимать плату за предоставление
информации, сообщают подателям просьб тарифы ставок, по которым могут взиматься
сборы, с указанием обстоятельств, предусматривающих взимание сборов или
освобождающих от их уплаты, и случаев, когда информация представляется при условии
предварительной оплаты такого сбора.

Согласно ст. 10.3 Закона источники финансирования предоставления информации об
окружающей среде, является она платной или бесплатной, а также правила оплаты данного
вида услуг  устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. В этих
правилах должны найти свое отражение условия уведомления обратившегося о тарифных
ставках, являющихся основанием для получения платы и освобождении от нее, случаях
предоставления информации с предоплатой. Установленная за платную информацию сумма
не может превышать стоимость ее подготовки, поиска, снятия копии и других работ. Для
сведения хотелось бы отметить, что на сегодняшний день Тарифный совет Азербайджанской
Республики не установил ставки на предоставление информации об окружающей среде.

Конвенция содержит достаточно положений, предусматривающих условия участия
общественности в принятии решений по конкретным видам деятельности. Каждая сторона
применяет положения ст. 6 Конвенции в отношении решений по вопросу о целесообразности
разрешения планируемых видов деятельности, которые перечисляются в Приложении к
Конвенции. Заинтересованная общественность адекватно, своевременно и эффективно
информируется, в зависимости от обстоятельств, либо путём публичного уведомления, либо
в индивидуальном порядке на самом начальном этапе процедуры принятия решений по
вопросам, касающимся окружающей среды. Конвенция также предусматривает участие
общественности в решении вопросов, касающихся планов, программ и политики, связанных
с окружающей средой и участие общественности в подготовке нормативных положений,
имеющих непосредственную исполнительную силу, и/или общеприменимых юридически
обязательных нормативных актов (ст. 7 и 8). В национальном законодательстве многих стран
в целом не предусматривается возможность участия общественности, как это предусмотрено
в Конвенции. Так, единственными условиями участия общественности в соответствии с
азербайджанским законодательством являются осуществление общественного контроля в
области охраны окружающей среды со стороны общественных объединений и право граждан
выдвигать предложения об общественной экологической экспертизе (ст. 6 и 7 Закона „Об
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охране окружающей среды”). Важно заметить, что заключение общественной экологической
экспертизы носит информационный и рекомендательный характер. В Законе главное внимание
уделяется государственной экологической экспертизе. В целом экологическая экспертиза
определяет возможное воздействие экономической деятельности на окружающую среду и
ее последствия в интересах их предотвращения или прогнозирования с целью определения
того, в какой степени они соответствуют установленным экологическим стандартам и
требованиям.

Особое место в Конвенции занимает ст. 9, предусматривающая доступ к правосудию.
Так, каждая Сторона в рамках своего национального законодательства обеспечивает, чтобы
любое лицо, считающее, что его просьба о доступе к информации не рассмотрена,
неправомерно отклонена, будь-то частично или полностью, неадекватно удовлетворена или
в каком-либо ином отношении к этой просьбе проявлен подход, не соответствующий
положениям указанной статьи, имело доступ к процедуре рассмотрения принятого решения
в суде или в другом независимом и беспристрастном органе, учреждённом в соответствии с
законом. В тех случаях, когда предусматривается такое рассмотрение в суде, Сторона
обеспечивает, чтобы такое лицо имело также доступ к установленной законом быстрой
процедуре, не требующей или требующей в минимальном объёме оплаты, для повторного
рассмотрения государственным органом или рассмотрения независимым и
беспристрастным органом, не являющимся судом.

В Законе Азербайджанской Республики „О получении информации об окружающей
среде” предусмотрена возможность обращения в суд в случае отказа в предоставлении
разрешения на использование открытой информации об окружающей среде и информации
об этом, в получение которой вводится ограничение, а также необоснованное отнесение
открытой информации к информации, в получение которой вводится ограничение, уклонение
или отказ от предоставления информации, неполный или неточный ответ. Лица, получившие
неточный ответ или ответ с необоснованным отказом, связанный с окружающей средой,
имеют право требовать возмещения причиненного им материального и морального ущерба.
Споры о необоснованном отнесении информации об окружающей среде к виду информации,
в получение которой вводится ограничение, а также иски о возмещении ущерба,
причиненного в результате необоснованного отказа в предоставлении обратившемуся данной
информации или нарушения других его прав, рассматриваются в суде.

В сфере специального экологического законодательства важное место занимает Закон
Азербайджанской Республики „Об охране окружающей среды” от 8 июня 1999 г., согласно
которому за гражданами закрепляется право на получение точной информации о
существовании благоприятной для жизни и здоровья каждого гражданина окружающей среды,
ее состоянии и мерах по улучшению ее состояния. Такое же право предоставляется и
общественным объединениям (ст. 7 Закона). Уместно было бы отметить, что данный закон
сужает круг лиц, обладающих правом получения информации об окружающей среде, тогда
как Закон „О получении информации об окружающей среде” говорит в целом о лицах. В
соответствии со ст. 64 Закона 1999 г. к информации в области охраны окружающей среды
относится состояние окружающей среды, финансирование мер относительно ее загрязнения,
оздоровления и охраны, состояние, восстановление и использование природных ресурсов,
воздействие на окружающую среду, нормирование качества окружающей среды,
экологические требования к хозяйственной и другой деятельности.
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Кроме того, согласно ст. 50 (части 1) Конституции Азербайджанской Республики, каждый
имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом. Данное положение Конституции нашло
закрепление в Законе Азербайджанской Республики „О свободе информации” от 19 июня
1998 г. В целях настоящего Закона под информацией подразумеваются сведения, независимо
от формы их предоставления, о протекающих в природе, обществе и государстве событиях,
процессах, а также о фактах и лицах.

Наряду с вышеизложенными внутригосударственными актами подачу запроса на
получение информации и рассмотрение данного запроса регулируются Законом
Азербайджанской Республики „О получении информации” от 30 сентября 2005 г. Цель
настоящего Закона состоит в определении правовых основ обеспечения закрепленного в ст.
50 Конституции Азербайджанской Республики права на свободное и беспрепятственное
получение информации на равных для всех условиях на основании принципов открытого
общества и демократического правового государства, а также создание условий для контроля
граждан над выполнением общественных функций. Согласно ст. 29 Закона в целях более
легкого и более оперативного обеспечения интересов общества, уменьшения большого числа
информационных запросов обладатель информации должен раскрывать сведения о
состоянии окружающей среды, о причинении вреда окружающей среде и опасных
экологических воздействиях. Кроме того, обладатели информации не могут считать
информацию о состоянии окружающей среды, здравоохранения, демографии, образования,
культуры, экономики, в том числе транспорта и сельского хозяйства, а также преступности,
предусмотренной для служебного пользования (ст. 37).

Публичность информации об окружающей среде также подтверждается ст. 7 Закона
Азербайджанской Республики „О государственной тайне” от 7 сентября 2004 г., которая
содержит перечень сведений, не подлежащих отнесению к государственной тайне и
засекречиванию. К таким сведениям, в частности, также относится информация о состоянии
окружающей среды.

Важные положения о праве граждан на доступ к информации содержит Закон „Об
информации, информатизации и защите информации”, принятый 3 апреля 1998 г. В
соответствии со ст. 10 данного Закона по видам получения информация подразделяется на
открытую для общего использования информацию и информацию, получение которой
ограничено. Информация, получение которой не ограничено законом Азербайджанской
Республики, считается открытой информацией. Важно заметить, что пользователи
информационных систем равноправны в допуске к работе с информационными резервами
и не обязаны обосновывать перед собственником или владельцем информационных резервов
необходимость пользования информацией, за исключением документированной
информации, ограниченной по получению. Кроме случаев, предусмотренных
законодательством Азербайджанской Республики, физические и юридические лица имеют
право беспрепятственно допускаться к документированной информации о них, требовать
внесения уточнений в эту информацию, знать, кем и в каких целях она используется (ст. 12
Закона). В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской
Республики № 93 от 25 июля 2003 г. утвержден Порядок тиражирования общими средствами
связи открытой информации по окружающей среде, имеющейся в электронном банке данных.
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Вышеизложенный анализ дает основание утверждать, что положения национальных актов
Азербайджанской Республики в целом соответствуют положениям Орхусской конвенции, а
проблемы коллизии, как это закреплено в законах (ст. 13 Закона „О получении информации
об окружающей среде”, ст. 82 Закона „Об охране окружающей среды” и т.д.), будут решаться
в пользу норм международного права.

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что одним из важных факторов
обеспечения экологической безопасности является доступность информации об окружающей
среде.  Немаловажную роль играет также участие общественности в процессе принятия
решений, касающихся случаев, указанных в приложении к Орхусской конвенции.
Совершенствование существующих механизмов информирования и участия общественности
в разрешении экологических проблем следует считать требованием времени.
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